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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Καλύτερη απο τις παραδοσιακές μεθόδους
Αποδεδειγμένα καλύτερη τόσο σε σχέση με τα μαντηλάκια 
70% αλκοόλης και τα μαντιλάκια 10% ιωδιούχο ποβιδόνης, 
για την αποτροπή λοιμώξεων των κεντικών φλεβικών και 
αρτηριακών καθετήρων8-11.

Αποδεδειγμένη απόδοση, μειώνει τις λοιμώξεις
Αποδεδειγμένα αποδοτικό στην απολύμανση κεντρικών 
φλεβικών καθετήρων και υποδοχών δειγματοληψίας6,7. 
Μειώνει τις λοιμώξεις του αίματος που οφείλονται σε 
καθετήρες κατα 75% 12,13.

Συμμορφώνεται με τις οδηγίες
Συμμορφώνεται με τις υποδείξεις για την αποτροπή 
λοιμώξεων που σχετίζονται με την εισαγωγή και τη 
συντήρηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Όπως 
περιγράφεται στα: EPIC31, NICE3, Παρεμβάσεις υψηλής 
επίδρασης του Υπουργείου Υγείας Ην. Βασιλείου4 και 
CDC5.

Γρήγορη δράση, μεγάλη διάρκεια 
Προσφέρει γρήγορη αντιμικροβιακή δράση και εξαιρετική 
υπολειμματική δραστηριότητα.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ Clinell® - 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΣΕ 70% ΑΛΚΟΟΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



EPIC 2 Κατευθυντήριες Γραμμές Έργου2

ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EPIC 2 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Οι λοιμώξεις του αίματος που σχετίζονται με τη εισαγωγή 
και συντήρηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων (CVC) συγκαταλέγονται 
στις πιο επικίνδυνες επιπλοκές στον Τομέα Υγειονομικής περίθαλψης. 
Επιδεινώνουν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση ασθενών, επιμηκύνοντας 
την περίοδο νοσηλείας και αυξάνουν το κόστος περίθαλψης.

CVC33 - Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση διάλυμα 
αλκοολούχου διγλυκονικής χλωρεξιδίνης για την απολύμανση των 
μερών του καθετήρα πριν και μετά τη χρήση του.

CVC44 - Όταν χρησιμοποιούνται συσκευές χωρίς βελόνες, ο κίνδυνος 
μόλυνσης θα πρέπει να περιορίζεται, με απολύμανση των άκρων 
πρόσβασης, με ένα αλκοολούχο διάλυμα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης.

IVAD30 - Μια εφαρμογή 2% διγλυκονικής χλωρεξιδίνης σε 70% 
ισοπροπυλική αλκοόλη (ή ιοδιούχο ποβιδόνη σε αλκοόλη για ασθενείς 
με ευαισθησία στην χλωρεξιδίνη) θα πρέπει να πραγματοποιείται για 
την απολύμανση των μερών του καθετήρα. Ο καθαρισμός θα πρέπει 
να πραγματοποιείται τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα, επιτρέποντάς 
του να στεγνώσει πριν την εισαγωγή.

Η αναφορές των έργων EPIC 22 & EPIC 31 συμπεραίνουν:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Εισαγωγή καθετήρα - τα μέρη καθαρίζονται με 
2% διγλυκονική χλωρεξιδίνη σε 70% ισοπροπυλική 
αλκοόλη πριν την εισαγωγή του καθετήρα.
ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ
Ενδοφλέβια Εισαγωγή - 2% διγλυκονική χλωρεξιδίνη 
σε 70% ισοπροπυλική αλκοόλη χρησιμοποιείται 
για την απολύμανση των μερών, πριν την 
χορήγηση υγρών ή ενέσεων ενδοφλεβίως.
ΠΑΚΕΤΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Εισαγωγή καθετήρα - τα μέρη καθαρίζονται με 
2% διγλυκονική χλωρεξιδίνη σε 70% ισοπροπυλική 
αλκοόλη πριν την εισαγωγή του καθετήρα.
ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Καθαρίστε τις κορυφές των φιαλών καλλιέργειας 
αίματος με μαντηλάκι εμποτισμένο με 2% διγλυκονική 
χλωρεξιδίνη σε 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και 
αφήστε να στεγνώσει για 30 δευτερόλεπτα.

Μαντηλάκια για την απολύμανση μη 
επεμβατικών ιατροτεχνολογικών συσκευών, 
όπως φλεβικοί και αρτηριακοί καθετήρες, 
περιφεριακοί σωλήνες, σύνδεσμοι χωρίς 
βελόνες και καλύμματα φιαλών αίματος.

2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ
ΣΕ 70% ΑΛΚΟΟΛΗ

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΡΙΝ 
ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ.

Κλάση IIa Ιατρικών Συσκευών
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CA2C240 Μαντηλάκια 2% Χλωρεξιδίνης 
σε 70% Ισοπροπυλικής Αλκοόλης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΑΔΑ

Μαντηλάκια Clinell® - 2% Χλωρεξιδίνη σε 70% Αλκοόλη

18 ΠΑΚΕΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
240 ΠΑΝΑΚΙΑ

(ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ)


