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medications, the SwabCap may be removed and saved for later use. 
   



SwabCap®   

Proč byl vyvinut ? 

Správná dezinfekce bezjehlových vstupů patří mezi 

zásadní ošetřovatelské úkony v ochraně pacientů s 

cévními přístupy.  

 

Četné studie prokázaly zvýšenou míru infekce při 

použití různých  bezjehlových vstupů. (1-5)  

 

Některé výzkumy z USA uvádí , že až 31% 

ošetřovatelského personálu neprovádělo dezinfekci  

bezjehlových vstupů před jejich použitím (6).  

 

V současnosti existuje mnoho různých postupů a 

protokolů pro dezinfekci bezjehlových vstupů a 

portů.  Výsledkem jsou velké rozdíly v úrovni 

poskytované ošetřovatelské péče o tyto vstupy. 

 

V současné době nejsou v této oblasti k dispozici 

detailní pokyny nebo doporučení, které by byly 

platné na národní úrovni. 
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SwabCap® 

Kde ho používat? 

  

Jednorázový kryt bezjehlových vstupů a portů.  Je určen pro použití u všech 

infuzních vstupů s luer uzávěrem, které umožňují dezinfekci otřením alkoholem. 

 

Způsob ochrany: 

 kryt, chrání fyzicky před kontaminací vstupu.  

 dezinfekční prostředek dezinfikuje prostředí vstupu 
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SwabCap® 

Jak funguje? 
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Funkční částí SwabCap je podložka nasycená 

70% isopropylalkoholem (250 uL) 

 

Připojením SwabCap k bezjehlovému vstupu kryje  

dezinfekční podložka ventilu bezjehlového vstupu, 

aniž by ho komprimovala. 

 

Z podložky je následně uvolňován alkohol. Tvar krytu 

zajistí nasycení celé oblasti alkoholem, od horní horní  

části ventilu až po závit Luer Lock. 

 

SwabCap účinně dezinfikuje již po pěti minutách po aplikaci a 

působí jako fyzická překážka kontaminace až devadesát šest hodin 

(za běžných podmínek), pokud není odstraněn.  

 

SwabCap je balen v samostatném sterilním plastovém obalu.   

 

 



Jak ho správně používat? 
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Odstranit kryt Zašroubovat Chránit 

Standardizuje způsob dezinfekce bezjehlových vstupů. 



SwabFlush® 

 
10 ml F1/1 předplněná  stříkačka s integrovaným uzávěrem SwabCap  
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Řešení 2 v 1, proplach a dezinfekce vstupu v jednom zdravotnickém prostředku 



SwabFlush®  

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=6nzNmAq7Fwg 
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http://www.youtube.com/watch?v=6nzNmAq7Fwg
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