
 
 

U gaat naar huis met een PICC katheter van Vygon 

 

 
 

 

 

Beste mevrouw, mijnheer,  

 

Met deze brief willen wij u en de thuisverpleegkundige informeren over de steriele verzorging van uw 

verband. Uw verband dient wekelijks te worden verschoond.  

Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij een verzorgingsset samengesteld waarin u alle benodigde 

materialen kan vinden voor de vervanging van uw verband. Zo hoeft u slecht 1 artikel te bestellen. In 

deze verzorgingsset vindt u:  

• een Grip-Lok® fixatiepleister om de katheter te fixeren 

• een Bionector TKO® (naaldloos systeem dat voorkomt dat uw katheter verstopt raakt of u een 

infectie oploopt) 

• een masker 

• een hoofdkapje 

• een veld (45 x 35cm) 

• steriele handschoenen 

• kompressen 

• een voorgevulde spuit met een fysiologische zoutoplossing 

• een pincet 

• een spuit van 10 ml 

• een transparant filmverband 

• een transparante film (10 x 14 cm) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Waar kan u deze verzorgingsset aankopen? 

De verzorgingsset met bestelnummer 096900781 kan u verkrijgen bij QRS Healthcare België. U kan uw 

bestelling op de volgende manieren doorgeven: 

• U kan telefonisch contact opnemen op het nummer 016/60 50 52. 

• U kan uw bestelling doorgeven via de online webshop http://winkel.qrshc.be/vygon/ 

Uiteraard kan u ook beroep doen op uw apotheek. Die kan op zijn beurt contact opnemen met QRS 

Healthcare België om de materialen te verkrijgen.  

Hebt u vragen over het verkrijgen van onze producten? Neem dan contact op met mevrouw Desmedt op 

het nummer 02/706 09 61. 

In het bijgeleverde boekje vindt u meer informatie over de verzorging van uw PICC katheter. Wij raden u 

ten sterkste aan om deze informatie te bezorgen aan de verpleegkundige die uw verband verzorgt.  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Martijn van Steennis 

Business Development Manager Homecare Benelux 

 

 

 

 

 

 

Gelieve uw dokter te contacteren voor meer gedetailleerde informatie. Deze informatie is niet bedoeld ter 
vervanging van een doktersadvies. Uw dokter kan de beste behandeling voor u en uw gezondheidstoestand bepalen. 


