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ConvaTec
De patiënt is met deze Flexi-Seal oplossing zeer geholpen
“Wij zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de hulpmiddelen van tegenwoordig,”
vertelt marketingmanager Marco Bloemendaal van ConvaTec.” Dit bedrijf ontwikkelt
en vermarkt hulpmiddelen die waarde toevoegen aan patiënt, zorgverlener èn betaler.
Een voorbeeld van een hulpmiddel dat vooral in de beginnende
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“We hebben ons zo proactief
mogelijk opgesteld”
Kruisbesmetting voorkomen
Om de ontlasting op te kunnen vangen, brengt de zorgprofessional de katheter rectaal in. Deze blijft op zijn plek zitten
dankzij een rectaalballon die de katheter als het ware fixeert.
Deze ballon is zeer soepel en heeft geen lasnaadjes die in het
zachte, tere weefselschade (zoals decubitus) kunnen aanbrengen.
De tubing is van siliconen gemaakt zodat deze niet tot drukletsel leidt. (zacht en vormt zich). Deze tubing is van begin tot
einde gecoat met geur-neutraliserende coating, zodat er zo
min mogelijk slechte geur verspreid. De ontlasting wordt opgevangen in een opvangzakje. De zorgprofessional bevestigt dit
zakje met een speciale aansluiting en kan deze afsluiten bij het

Proactief opstellen

verwijderen. De kans op kruisbesmetting is hierdoor klein.

Marco denkt terug: “We zijn net als veel andere bedrijven ‘overvallen’ door de enorm snel toenemende vraag naar Flexi-Seal.
We hebben ons daarom zo proactief mogelijk opgesteld.
We hebben ziekenhuizen bijvoorbeeld gevraagd om een
inschatting te maken van hun potentiële gebruiktstoename.
Deze informatie hebben wij, net als andere landen, doorgespeeld
aan onze productiefaciliteiten. Hierdoor was de productie
beter af te stemmen op de vraag. Uiteindelijk konden leveringen
gedurende de COVID-periode gewoon plaatsvinden.”

