Gebruik biociden veilig

Swash
Antiseptic
Doodt 99,9% van alle schadelijke
bacteriën op de huid *

*

St.aureus, VRE, MRSA, E. coli, ESBL, Pseudomonas aer. en Candida alb.

www.swash.eu

Gezondheidszorg-gerelateerde infecties
Wat zijn gezondheidszorg-gerelateerde infecties?
Gezondheidszorg-gerelateerde infecties (ook wel healthcare associated infections (HCAI’s), of “nosocomiale infecties” of “ziekenhuisinfecties” genoemd),
zijn infecties waarmee patiënten te maken kunnen krijgen wanneer ze verblijven in het ziekenhuis of andere zorginstellingen. Onder HCAI’s vallen tevens
infecties die door het personeel worden opgelopen of infecties die zijn opgelopen in de zorginstelling maar zich voordoen na het ontslag. [1]
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De meeste infecties worden veroorzaakt door endogene (“eigen”) bacteriën.
Sommige bekende pathogenen bevinden zich graag op de huid. Voorbeelden
daarvan zijn de Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), de
Vancomycine-resistente enterokok (VRE) en de hoog-resistente Enterobacteriaceae (HRE). Recente gegevens suggereren dat infecties door resistente
klonen bijdragen aan het aantal infecties als gevolg van niet-resistente bacteriën; in plaats van de ziektelast te verdringen, wordt deze door resistente
klonen enkel verergerd. [2,3]

HCAI’s vormen een ernstig risico voor patiënten, cliënten, personeelsleden en
bezoekers van zorginstellingen. Ze worden gezien als de meest voorkomende
ongewenste gebeurtenissen in de gezondheidszorg wereldwijd. Elk jaar worden miljoenen patiënten over de hele wereld besmet door HCAI’s. [1]
Wat is de oorzaak van HCAI’s?
Veel lichaamsdelen bestrijden actief ziektekiemen (pathogenen). Al deze
ziektekiembestrijdende lichaamsdelen vormen samen ons immuunsysteem.
Soms kunnen ziektekiemen door de afweer van het immuunsysteem heen
dringen en infecties en ontstekingen veroorzaken. Wanneer het immuunsysteem het gevecht tegen een infectie verliest, kan de infectie zich verspreiden naar het bloed of naar andere lichaamsdelen. Wanneer deze infecties
onbehandeld blijven, kunnen ze levensbedreigend zijn.

[4]
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Welke gevolgen hebben HCAI’s?
Wereldwijd komen HCAI’s steeds meer voor. Enkel in Europa krijgen elk jaar
meer dan 4 miljoen patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen een
dergelijke infectie. [5] Door de toename van invasieve procedures en een
groeiende resistentie tegen antibiotica zijn de infecties in de afgelopen
20 jaar met 36% toegenomen. HCAI’s brengen elk jaar meer kosten met zich
mee in de gezondheidszorg. [6] Kijkend naar de financiële last van dergelijke
infecties op onze gezondheidszorg, wordt er een onderscheid gemaakt tussen
de kosten ten aanzien van mensenlevens, de kosten ten aanzien van kwaliteit
en de financiële kosten.
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18 patiënten

minstens 1 HCAI. [4]
zijn er meer
dan 4.000.000
patiënten besmet
met HCAI’s. [6]

Elk jaar,
enkel in Europa...

heeft 30% van
de patiënten op
de IC minstens
1 HCAI. [1]

verlengen HCAI’s de
ligduur op de IC met 8
dagen en de gemiddelde
ziekenhuis ligduur met
7,4 tot 9,4 dagen. [7]

leiden HCAI’s
tot 16 miljoen
extra ziekenhuisopnamedagen. [6]

leiden HCAI’s tot
3 x zoveel kosten. [8]

leiden HCAI’s, alleen
al aan directe kosten,
tot een financieel
verlies van € 7 miljard. [6]
leiden HCAI’s tot
37.000 directe sterfgevallen
en nog eens tot 100.000
indirecte sterfgevallen. [6]

Behoud de controle! Voorkom HCAI’s!
Meerdere onderzoeken tonen aan dat water in veel gevallen een
prominente rol speelt in de overdracht van ziekteverwekkers tussen
zorgvragers. Veel micro-organismen die in het leidingwater leven
zijn opportunistische ziekteverwekkers die het risico op een infectie
verhogen. De eerste stap in infectiepreventie, met betrekking tot het
wassen, is het verwijderen van de waskom. Door waskommen uit te
bannen, neemt het aantal microben af en wordt de blootstelling van
zorgvragers en zorgverleners aan mogelijk besmette waskommen en
leidingwater vermeden.

Bathing 21® en 2% chloorhexidine digluconaat
De voordelen van Bathing 21

®

• Consistente zorg
Een gestandaardiseerde wasmethode
gericht op de persoonlijke behoeften
van de zorgvrager.
• Beduidend hygiënischer
Minder kans op kruisbesmetting door
het gebruik van persoonsgebonden
producten.
• Positieve invloed op de huid
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Bathing 21®
Het concept van Bathing 21® zet de norm voor dagelijks wassen en
persoonlijke hygiëne van de 21ste eeuw. Het is dé oplossing voor zorgvragers, die als gevolg van hun gezondheid, hulp nodig hebben tijdens
het wassen. Bathing 21® biedt een comfortabele dagelijkse lichaamswassing, dankzij het gebruik van geïmpregneerde wasproducten.
Door het gebruik van de Bathing 21®-producten, in plaats van traditioneel wassen (met water en zeep), kan er veel hygiënischer worden
gewerkt en gewassen. Het concept minimaliseert de kans op verspreiding van ziektekiemen en kruisbesmetting tussen zorgvragers, zorgverlers en hun omgeving.

De huid van de patiënt is een bron van bacteriën die infecties kunnen veroorzaken. Door de bacteriën snel van de huid te verwijderen en een blijvend
antimicrobieel effect te bieden tegen een breed scala aan micro-organismen,
neemt de kans op infecties af.
Het actieve bestanddeel chloorhexidine digluconaat (CHG) wordt al bijna 60
jaar gebruikt. Het is dé standaard in patiëntenzorg om ziektes en ziekenhuisinfecties te voorkomen en te bestrijden. [9] CHG bestrijdt namelijk veel soorten
microben die infecties veroorzaken. Bovendien heeft CHG een lage toxiciteit
en biedt het bestandsdeel bescherming op middellange en lange termijn.

Bathing 21®-producten bevatten een
pH-huidneutrale lotion voor een
optimale verzorging van de kwetsbare
huid.
• 30-50% meer ‘quality time’
Meer tijd voor persoonlijke aandacht.
• Comfortabeler
Minder fysieke inspanning voor zowel
de zorgvrager als de zorgverlener door
een 4-in-1 wasmethode.
• Kosteneffectief
Voorspelbare kosten per lichaamswassing.

Bewezen technologie
Verschillende onderzoeken tonen aan dat gestandaardiseerd gebruik van ontsmettingsmiddelen met CHG op insertielocaties het risico op infecties kan
verminderen. [10-12]

Hoe werkt chloorhexidine digluconaat?
Om zichzelf tegen hun omgeving te beschermen worden bacteriën en schimmels omringd door een dikke celwand die zich om het celmembraan bevindt.
Deze celwand is negatief geladen. Chloorhexidine digluconaat is daarentegen
een molecuul met een positieve lading en kan inspelen op de negatief geladen
celwand. Nadat CHG zich aan de celwand heeft gehecht, ontstaan er kleine
scheuren aan de buitenkant van de cel, waardoor de inhoud van de cel kan
weglekken. Uiteindelijk zal de cel daardoor barsten en doodgaan. [13]
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Snel werkend
Het antibacteriële proces met CHG vindt razendsnel plaats: doorgaans start
het doden van bacteriën binnen 20 seconden. [14]
Langdurige bescherming
Doordat een deel van de CHG-moleculen zich bindt aan eiwitten op het huidoppervlak in plaats van aan de bacteriën op de huid, ontstaat een beschermende laag waaruit CHG-moleculen langzaam vrijkomen. De langzame afgifte
van de CHG-moleculen vanaf de huid zorgt voor een langdurige bescherming,
zonder de huid te irriteren. [15]

In tegenstelling tot veel andere desinfectiemiddelen werkt CHG tegen
zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën. Deze bacteriën hebben
een verschillende celwand.

Grampositieve
bacteriën

Grampositieve bacteriën worden zo genoemd omdat op hun celwand een
zogenaamde gramkleuring kan worden aangebracht. Gramnegatieve bacteriën verschillen van grampositieve bacteriën omdat hun celwand is bedekt
met een extra eiwitmantel die extra bescherming biedt. Op deze eiwitmantel
blijft geen kleur achter. [16] De eiwitmantel is echter wel gevoelig voor chloorhexidine digluconaat omdat hij ook negatief is geladen. Niettemin duurt de
bestrijding van gramnegatieve bacteriën iets langer dan de bestrijding van
grampositieve bacteriën omdat de extra laag moet worden doorbroken.

Gramnegatieve
bacteriën

Onze antiseptische producten
Antiseptic Swash®-producten bieden een milde antiseptische wassing door
middel van vochtige washandjes/-doekjes en geimpregneerde cap met een
gelijkmatige dosering van 2% CHG bevatten. De milde antiseptische lotion
droogt na het aanbrengen snel en hoeft niet afgespoeld te worden. CHG hecht
zich aan de bovenlaag van de huid en/of het haar en biedt door de langzame
afgifte van de CHG-moleculen vanaf de huid en/of het haar, een langdurige
bescherming tegen bacteriën.
De producten maken deel uit van de productlijn die Swash® biedt voor 24uurszorg. Dankzij de geïmpregneerde wasproducten van Swash® voelen
patiënten zich de hele dag fris en schoon. Simpel, gemakkelijk en hygiënisch.
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Zo werken
de antiseptische
Swash®-producten*...

1. Bacteriën zoals MRSA,
VRE en EBSL zijn aanwezig
op de huid.

De voordelen van de antiseptische Swash®-producten
• Antiseptische laag met 2% chloorhexidine. De antimicrobiële werkzaamheid van chloorhexidine
op de huid houdt minimaal 6 uur aan. [15]
• Bevat geen alcohol of andere agressieve ingrediënten. De pH-neutrale lotion bevat verzorgende
ingrediënten, zoals vitamine E en glycerine.
• 100% geurvrij. De lotion is voorzien van een neutrale geur.
• Helpt bacteriën te verminderen die huidinfecties veroorzaken. De formule bestrijdt zowel gram
positieve als gramnegatieve bacteriën.
• Dermatologisch getest. Ontsmet de huid conform DGHM-richtlijn hoofdstuk 9.
• Comfortabele lichaamswassing. Kan worden gebruikt bij kamertemperatuur en na opwarming.
• Deze producten wordt gereguleerd als een biocide.
• Geproduceerd in Nederland. Gegarandeerd hoge productkwaliteit dankzij een volledig geautomatiseerd productieproces in een cleanroom.
• Consistente kwaliteit. Elk Swash®-product is vrij van micro-organismen.

2. CHG wordt op de huid
aangebracht en doodt de
grampositieve en gramnegatieve bacteriën en
schimmels.

*

Gebruiksvoorbeeld van de Swash® Bathing Gloves Antiseptic.

3. CHG hecht zich aan de
bovenlaag van de huid en
werkt daardoor langdurig
tegen bacteriën.

TEST
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Werkzaamheid getest door Dr.Brill + Partner GmbH,
(Instituut voor hygiëne en microbiologie) en Eurofins Biolab

Wanneer gebruik ik Swash® Antiseptic?

De werkzaamheid van de antiseptische Swash®-producten is volgens internationale normen getest tegen de veelvookomende bacteriën die ziekenhuisinfecties veroorzaken. Er zijn extra testen uitgevoerd om de werkzaamheid
tegen multiresistente bacteriën, zoals MRSA, VRE en ESBL vast te stellen. Uit
deze testen is gebleken dat antiseptische Swash®-producten binnen 5 minuten
effectief zijn tegen uiteenlopende bacteriën en schimmels.

1 Wassen van patiënten op IC-afdelingen. De antiseptische Swash®-producten
verwijderen tal van ziekteverwekkers op de huid en/of het haar. Het biedt
patiënten op IC-afdelingen, welke extra kwetsbaar zijn voor infecties, bescherming tegen hun eigen micro-organismen. [17-18]

RESULTAAT

CONDITITIE

2 Screeningtest. De antiseptische Swash®-producten kunnen vanaf de eerste
opnamedag als universeel ontsmettingsmiddel worden gebruikt. Hierdoor worden vertragingen in ontsmettingen als gevolg van screeningtesten vermeden.
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EFFECTIEF IN

DIN EN 13727:2013

Bacteriedodend (grampositief)
• Staphylococcus aureus
• Enterococcus hirae (incl. VRE)
• Résistance Méticilline
Staphylococcus aureus (MRSA)

Schoon

5 minuten

DIN EN 13727:2013

Bacteriedodend (gramnegatief)
• Escherichia coli
• Klebsiella pneumoniae (ESBL)
• Pseudomonas aeruginosa

Schoon

5 minuten

DIN EN 13624:2013

Schimmeldodend
• Candida albicans

Schoon

5 minuten

DIN EN 1500:2013

Bacteriedodend

Praktisch gebruik

1 minuut

5 seconden wrijven op
huid die arm is aan
talgklieren

1 minuut

Dekolonisatie van
Effectief bij
de huid
dekolonisatie van de huid
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3 Overplaatsing van patiënten. Wassen met antiseptische Swash®-producten
voorafgaand aan het overplaatsen van patiënten van of naar instellingen
voor langdurige zorg is raadzaam, afhankelijk van de status van de infectie
en/of van de resultaten van de screening.
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4 Geïnfecteerde patiënten. Voor het dagelijks wassen van patiënten die
zijn besmet met of worden behandeld voor multi-resistente bacteriën,
zoals MRSA, VRE of ESBL (op bepaalde afdelingen met een hoog risico).
Universele ontsmetting vermindert de kans op microbiële druk in de omgeving en verkleint de kans op kruisbesmetting tussen patiënten.
5 Voorafgaand aan een opname. Patiënten dienen minimaal op de avond
voorafgaand aan de opnamedag te worden gewassen met de antiseptische
Swash®-producten. De antiseptische wassing reduceert mogelijk schadelijke
micro-organismen op de huid en/of het haar.

4

5

Arion
Arion introduceerde in 1999 het wasconcept Bathing 21® met de productlijn
Swash® en was daarmee het eerste bedrijf in Europa. Sindsdien is het concept breed geïmplementeerd en geïntegreerd in de gezondheidszorg. De
Swash®-producten vormen een alternatief voor waskommen en hebben in
veel zorginstellingen een positieve cultuurverandering veroorzaakt.
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Dankzij de enorme kennis en ervaring kan Arion instellingen niet alleen de
allerbeste producten bieden, maar tevens hulp en ondersteuning bij de implementatie door het inzetten van een gediplomeerde en geregistreerde
verpleegkundige. Arion heeft een eigen productiefaciliteit met een cleanroom
en een laboratorium voor kwaliteitsbeoordelingen. Een optimale en consistente productkwaliteit wordt hierdoor gegarandeerd.
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