Deel 3

De B. Braun
hulpmiddelenkaart
maakt PES+ eenvoudig

Welke katheter past het beste bij jouw patiënt?
Vanaf nu moet je voor elke continentiepatiënt een PES+ formulier invullen als deze een hulpmiddel nodig heeft. Iets dat je tot
nu toe niet gewend bent. Om je alvast op weg te helpen, zijn er vier hulpmiddelenkaarten gemaakt op basis van HRIU PRIU.
Deel 3 hiervan heb je nu in handen. Deze helpen jou om functioneringsgericht te denken en zo het juiste continentie hulpmiddel aan te vragen voor jouw patiënt.
Alle PES+ formulieren moeiteloos invullen?
Maak jouw kwartet compleet en zorg dat je alle hulpmiddelenkaarten in bezit krijgt! Neem contact op met jouw
contactpersoon van B. Braun Medical. Deze komt dan zo snel mogelijk langs om de andere drie kaarten af te geven.
Nr.

Kenmerk patiënt

Behoefte

Producteis

Advies

9.

“Ik wil zien of mijn urine troebel Een transparante opvangzak.
of geconcentreerd is, zodat ik
weet dat ik meer moet of kan
drinken.“

De transparante zak moet de
Actreen® Mini Set
mogelijkheid geven om de urine te
& Hi-Lite Set
controleren op eventuele infectie. Ook
urineconcentratie moet zichtbaar zijn.

10.

“Ik wil de katheter onopvallend Een katheter die kan worden
opbergen, bijvoorbeeld in de sok opgevouwen, waardoor deze
gemakkelijk is mee te nemen.
onder mijn pantalon.“

De katheter moet ondanks zijn lengte Actreen® Hi-Lite
toch onopvallend te verbergen zijn en Cath & Set
mag worden geplooid. Daarbij moet
de katheter zonder problemen weer in
de oude positie terug te buigen zijn.

11.

“Ik heb een vergrootte prostaat. Een lichtgebogen tip, ook wel
Tiemann Tip.
Katheteriseren kost hierdoor
moeite .“

De katheter moet voorzien zijn van
een lichtgebogen tip. Zo kan deze
makkelijk langs een vergrote
prostaat zonder meerdere malen te
katheteriseren.

Actreen® Hi-Lite
Cath & Set
Tiemann versie
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