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Korki dezynfekcyjne 
3M™ Curos™
Wyjątkowy system, który może pomóc w zredukowaniu zakażeń

Systemy bezigłowe wymagają aktywnej procedury dezynfekcji przed uzyskaniem dostępu dożylnego. Proces 
ten może wykazywać znaczne różnice – nie tylko pomiędzy szpitalami i instytucjami, ale także między 
poszczególnymi osobami. Korki dezynfekcyjne Curos to unikatowe pasywne urządzenie dezynfekujące 
jednorazowego użytku  które chroni system bezigłowy przez okres do siedmiu dni. Zapewnia ono, że jest on 
zawsze czysty, jak też eliminuje potrzebę aktywnej dezynfekcji, dzięki czemu nie występuje problem zmiennej 
skuteczności procedur dezynfekcyjnych.
Korek dezynfekcyjny Curos pozwala zaoszczędzić ważny czas opieki klinicznej, ułatwiając oddziałom 
realizację produktywnego programu pracy dzięki zwiększeniu ilości czasu, który można przeznaczyć na 
opiekę nad pacjentami.

Korki dezynfekcyjne Curos zapewniają nam spójną i niezawodną dezynfekcję, niezależnie  
od tego, kto je zakłada. Umożliwiają nam również aktywne zarządzanie tym procesem  

w celu poprawienia ogólnej praktyki i przestrzegania zasad.

Pielęgniarka oddziałowa na OIOMie

Korek dezynfekcyjny Curos
Pasywna dezynfekcja. Zawsze czyste.

Możliwość kontroli w 100% Brak możliwości kontroli

Widoczny kolor ułatwia monitorowanie 
przestrzegania zasad1

Trudno jest osiągnąć wysoki poziom 
przestrzegania zasad

Eliminuje zmienny czynnik ludzki Skuteczność dezynfekcji zależy od 
użytkownika

Standaryzacja praktyki

Brak możliwości standaryzacji praktykiNie jest wymagane suszenie

Wymagany czas suszenia

Aktywna dezynfekcja. Zawsze zanieczyszczone.

Aktualna praktyka
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Według pracowników szpitala częstość 
występowania związanych z cewnikiem 
zakażeń krwi wynosiła ZERO w pierwszych 
dwóch kwartałach 2010 r. po wprowadzeniu 
dezynfekujących korków 3M™ Curos™.

Korek dezynfekcyjny Curos

Wytyczne SHEA: Specjalne metody zapobiegania  
CLABSI – do zabezpieczenia systemów bezigłowych należy 
stosować osłonę środek antyspetyczny (jakość dowodów: I).2

Badania wykazały ,że korki dezynfekcyjne Curos mogą redukować częstość 
występowania związanych z cewnikiem zakażeń krwi (CRBSI)2

Jakie mogą być korzyści finansowe ze stosowania korków dezynfekcyjnych Curos?

– szacowane roczne oszczędności  
na oddziale onkologicznym3
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częstości występowania 

zakażeń  
w oddziale 

onkologicznym3

częstości występowania 
zakażeń związanych 

z cewnikiem 
wewnątrznaczyniowym1

częstości występowania 
zakażeń w projekcie 

zapobiegania 
zakażeniom  

u noworodków4

częstości występowania 
zakażeń na oddziale 
intensywnej opieki 

medycznej5

częstości występowania 
zakażeń u pacjentów 
otrzymujących domowe 
żywienie pozajelitowe6
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Zeskanuj kod, aby odwiedzić stronę www.disinfectingcap.co.uk
Zeskanuj ten kod QR za pomocą smartfona lub tabletu, aby zapoznać się z korzyściami 
wynikającymi ze stosowania korków dezynfekcyjnych Curos w praktyce klinicznej.

Zeskanuj kod, aby obejrzeć film „Korzyści ze stosowania Curos”



 www.vygon.co.uk
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Dezynfekujące korki dezynfekcyjne 3M™ Curos™ są dostępne w trzech wersjach:

Pasek z dezynfekującymi korkami do systemów bezigłowych 
3M™ Curos™ – na łatwo dostępnym dozowniku, który można 
umieścić obok łóżka pacjenta. Pasek z dziesięcioma zakrętkami na 
folii, idealny do umieszczenia przy łóżku pacjenta, zwiększa poziom 
przestrzegania zaleceń przez pielęgniarki o 63% do 80%.1

Pojedynczy korek dezynfekcyjny Curos, przeznaczony do 
stosowania w warunkach klinicznych, gdzie istnieje wyznaczone miejsce 
do przechowywania tego typu akcesoriów przy łóżku pacjenta.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji są proszone  
o kontakt pod adresem email: biuro@vygon.pl

Pudełko dla pacjentów, którzy wracają do domu ze szpitala  
z założonymi na długi okres cewnikami lub otrzymujących leczenie 
dożylne.

Autoryzowany dystrybutor  
wyrobów medycznych

Vygon Polska Sp z o.o.
ul. Francuska 39/6
03-905 Warszawa
tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54

Kod Vygon Opis Liczba  
w pudełku

CFF1-270R Pojedynczy korek dezynfekcyjny Curos 270/pudełko

CFF10-250R  Pasek koreka dezynfekcyjnego Curos 250/pudełko

CM5-200R Korki dezynfekcyjne na pasku do męskich 
końcówek typu luer  200/pudełko

CTG1-270 Curos korki dezynfekcyjne do łączników 
dilizacyjnych “Tego” 250/pudełko


