VOORBEREIDEN VAN UW

Voorzorgsmaatregelen

HUID VOOR DE INGREEP
De voorbereiding van de huid is een absolute
noodzaak om het risico op infecties te vermijden.
Er is namelijk aangetoond dat de kiemen van onze
huid een belangrijke oorzaak zijn van postoperatieve infecties.

Procedure

Hibiscrub is enkel voor uitwendig gebruik.
Elk contact met de ogen, oren en mond vermijden.
Bij eventueel contact onmiddellijk en grondig
spoelen met water.
Hibiscrub mag niet gebruikt worden bij
overgevoeligheid voor chloorhexidine. Laat in dit
geval een andere ontsmettende zeep voorschrijven
door uw arts (Isobetadine Uniwash of Stellisept).
Hibiscrub is ontvlambaar; niet gebruiken in de
nabijheid van een vlam of elektrisch toestel.

PATIËNTENBROCHURE
HYGIËNE VOOR EEN OPERATIE

De dag vóór de operatie dient u tweemaal na elkaar
het hele lichaam te wassen met telkens 25 ml
onverdunde Hibiscrub* . De ochtend van de ingreep
dient u opnieuw tweemaal het hele lichaam te
wassen met telkens 25 ml Hibiscrub.
Verkies douchen boven baden. Indien u niet over een
douche of bad beschikt, was u dan aan de lavabo.
Onthaar uw lichaam niet ter hoogte van het
operatiegebied. Bij het ontharen kunnen er immers
kleine wondjes ontstaan.

Als u nog vragen heeft, dan kan u steeds terecht
bij uw behandelende arts of bij de verpleegkundigeziekenhuishygiëniste (014/24.63.03)

Breng de ochtend van de ingreep geen make-up of
bodylotion aan.

*Hibiscrub is een ontsmettende zeep . Dit product
kan u verkrijgen bij de apotheek onder de vorm
van 4 flacons van 25 ml of in een flacon van 250 ml.
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HOE HIBISCRUB GEBRUIKEN?

1.VOORAF:

3.

5.

Verwijder make-up, nagellak en juwelen. Knip en reinig
uw nagels. Poets uw tanden.

Was het bovenlichaam. Besteed hierbij voldoende
aandacht aan de oksels, borstplooien en navel.

Was de genitale delen en de bilnaad.

2.

4.

6.

Proper
ondergoed of
operatiehemd
aantrekken

Was de haren. Maak een proper washandje nat en was
het aangezicht. Vermijd contact met de ogen. Besteed
bijzondere aandacht aan neus en oren.

Was de benen en de voeten. Besteed extra aandacht aan
de huid tussen de tenen en van de voetzolen.

Spoel zorgvuldig het hele lichaam en het haar.
HERHAAL STAP 1 TOT STAP 5.
Droog van boven naar onder toe (met een propere
handdoek) en doe proper ondergoed of een operatiehemd aan.

