
Hygiëne die werkt

Innovatieve
uitvoering 

Intuitief en zelf-zoekend
magnetisch slot

daisygrip, 
de herbuikbare
hygiënische stuwband 
Elke routine bloedname wordt 
veilig, efficient en onder perfect 
hygiënische omstandigheden 
genomen. 



Innovatieve
uitvoering 

In-vitro testen op de 
stuwband na gebruik 

na gebruikna gebruik

na disinfectiena disinfectie

Resultaat:  beduidend lagere CVE en  significante  reductie 
van micro-organismen na  disinfectie van daisygrip

traditionele  stuwband

daisygrip – de logische stap voor 
een hygiënische bloedafname
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Voordelen van  daisygrip

Preventie van nosocomiale infecties is niet enkel 
kostenbesparend maar beschermt ook de 
reputatie van de gezondheidsinstelling

Snel en eenvoudig gebruik zonder aanpassingen 
van de geijkte procedure

Modern en innovatief design

Huid-vriendelijke stuwband die zich aangenaam 
rond de arm van de patiënt sluit

Snelle desinfectie ter plaatse in slechts 30 sec. en  
integreert zich naadloos in de dagelijkse routine

Eenvoudige desinfectie dmv desinfecterend 
doekje of schuim, zodat infectierisico daalt

Intuitief en zelfzoekend magnetisch slot, maakt 
procedure mogelijk met één enkele hand
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Help om microbiële transmissie te voorkomen, en gebruik voor 
hygiënische bloedafname de daisygrip. 

daisygrip – de nieuwe standaard 
voor hygiënische bloedafnames

In de wereld van vandaag vormen nosocomiale infecties de 
dagelijks  routines in ziekenhuizen en privépraktijken een 
aanzienlijke belasting.
Tezelfdertijd zijn er ook zware kosten aan infecties verbonden.   
Ziekenhuisinfecties zijn meer dan ooit een thema waar elke 
professional maar nu ook patiënten zich ten volle bewust van 
zijn geworden. 
Bij wijze van preventiemaatregel, kan het infectierisico ook  
worden beperkt bij bloedafnames, door de kans op kruisbes-
metting tegen te gaan. 

daisygrip heeft daarom de klassieke stuwband compleet heruit-
gevonden met een modern ontwerp, nieuwe materialen, super 
emakkelijke en gepatenteerde sluiting, én volledig desinfec-
teerbaar. 

We ontvangen uw bestelling graag via 
bestellingen@tristel.com of via onze webshop.
 

Voor meer informatie, contacteer ons gerust persoonlijk of via 
email en bezoek onze website: 

https://distributie.tristel.com/daisygrip/ 

Jan Leemans
janleemans@tristel.com

Catherine Buyssens
catherinebuyssens@tristel.com

(+32) 3 889 26 40


