
JOUW PARTNER 
VOOR SLIMME HANDHYGIËNE OPLOSSINGEN

ONS ZIEKENHUIS 
IN HET NIEUWS?
LIEVER NIET 
VANWEGE INFECTIES.



VOOR PATIËNTEN ZORGEN IS MOEILIJK.  
PERSONEEL OVERHALEN OM HUN HANDEN 
TE REINIGEN IS NOG MOEILIJKER.

Jij spreekt, wij luisteren. Want als hygiënist heb je een 
zeer zware taak die competenties en durf vereist. 
B. Braun weet dat handhygiëne levensbelangrijk is om 
de verspreiding van infecties tegen te gaan. Daarom 
bieden wij je de nodige ondersteuning om een hoge 
naleving te verzekeren. Reken op onze kennis. Snel 
werkende handreinigers, geavanceerde dispensers en 
digitale tools met bewustmakingsmateriaal, staan 
garant voor een slim beheer van de handhygiëne.

50% 
van alle ziekenhuisinfecties  

kunnen met een goede 
handhygiëne worden voorkomen1

Studies tonen een 

POSITIEF 
verband aan tussen een betere 
naleving van de handhygiëne 

en een afname van multidrugresistente 
organismen4

Antimicrobiële resistentie is een 

ERNSTIGE 
BEDREIGING 
voor de volksgezondheid in Europa3 

Gevolgen 

16 MILJOEN
patiënten overlijden jaarlijks aan 

ziekenhuisinfecties1

61% 
van de zorgverleners 

reinigt de handen niet correct2

1  Pittet, Didier; "Adapt to adopt; TEDxPlaceDesNations", onder 
https://www.youtube.com/watch?v=5tgH0uTqqcE (geraadpleegd 
op 2 mei 2016)

2  WHO; Presentatie: WHO_Facts_DRT661; 'Health Care-Associated 
Infection and Hand Hygiene Improvement - Slides for the Hand 
Hygiene Co-ordinator von der WHO', onder http://www.who.int 
(geraadpleegd op 2 mei 2016)

3  European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicro-
bial resistance surveillance in Europe 2015. Annual Report of the 
European Antimicrobial Resistance Surveillance 
Network (EARS-Net). Stockholm: ECDC; 2017

4  WHO. http://www.who.int/gpsc/5may/MDRO_literature-review.
pdf?ua=1 (geraadpleegd op 01.02.2016)



B. Braun helpt je met handschoenen van hoge 
kwaliteit, huidvriendelijke alkalivrije waslotion en snel 
werkende handreinigers met extra vochtinbrengende 
ingrediënten.

Ons assortiment bevat bovendien verzorgende lotions, 
omdat wij weten dat handverzorging de naleving 
bevordert en infecties tegengaat. 

Bekijk ons assortiment op www.bbraun.nl/
handhygiene 

HANDEN REINIGEN IS VERVELEND. 
MAAR PATIËNTEN KOMEN NIET VOOR HUN PLEZIER.

B. Braun heeft in de loop der jaren een eenvoudig en overtuigend concept voor 
professionele handhygiëne ontwikkeld en geïmplementeerd. 

De onderling compatibele producten garanderen een 

BUITENGEWOON HOGE 
HUIDTOLERANTIE.

· pH-neutrale zeep, alkalivrij, met of zonder parfum.

· Uitermate efficiënte handontsmettingsmiddelen voor hygiënisch of chirurgisch gebruik

·  Verkrijgbaar in verschillende varianten: vloeibaar of gel, geurloos 

·  Uitgebreid werkingsspectrum

· Beschermende huidverzorgingscrèmes



ER BESTAAT ÉÉN 
MANIER OM SLIMMER 
TE ZIJN DAN DEZE 
DISPENSER.
HEM GEBRUIKEN.

B. Braun heeft een moderne dispensertechnologie. Onze 
dispensers hebben een indicator van het vloeistofpeil en 
een inklapbare fles die het opruimen vergemakkelijkt. 
De luchtvrije fles beperkt het besmettingsrisico 
tot het minimum. De dispenser kan bovendien 
gepersonaliseerd worden en er kan een slim systeem 
voor nalevingsmonitoring aan toegevoegd worden.

GESLOTEN SYSTEEM
Voor 500 en 1000 ml

SAMENDRUKBARE FLACON:
 Vermindering van het afvalvolu-

me met 85%
 Minder overblijvend product
 100% recycleerbaar

VERGRENDELBAAR
Aan twee kanten voor extra veiligheid

NIVEAU-INDICATOR
Goed zichtbaar aan beide kanten

EENVOUDIGE MONTAGE
Universele bevestigingsplaat

LUCHTVRIJ SYSTEEM
Extra veilig: geen luchtuitwisseling, 
geen besmettingsrisico

MODULAIR SYSTEEM
Optioneel met opvangbak, hendel en 
systeem voor het monitoren van de 
naleving

PERSONALISEERBAAR
Ruimte voor berichten en campagnes

GEMAKKELIJK SCHOON TE MAKEN
Vaatwasserbestendig (60 °C)

REGELBARE DOSERING
0,6, 1,5, 3 ml volume

MONITORINGMODULE

DRAAISCHIJF
Één systeem voor alle producten: onts-
metting, wassen & verzorging

FLESSEN

 Inklapbare fles: vermindert het volume afval met tot 85%
 Al het plastic (HDPE, LDPE, PP): volledig recycleerbaar
 Luchtvrije pomp: geen uitwisseling van lucht voor meer 

  veiligheid
 Pomp voor eenmalig gebruik: gebruiksklaar

*Kan worden aangevuld met een systeem voor nalevingsmonitoring
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Bent je het beu om als hygiënist telkens opnieuw dingen te moeten herhalen en steeds weer 
dezelfde argumenten te moeten gebruiken? Doorbreek dan de sleur: bij B. Braun kun je terecht 
voor slimme hulpmiddelen en bewustmakingstools. Makkelijk aanpasbare presentaties helpen je 
om van jouw handhygiënecampagne een succes te maken

Doe mee met de beweging voor slimme handhygiëne.
www.bbraun.nl/handhygiene

BESCHERM JEZELF EN ANDEREN

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld 
voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, 

openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.


