
BIP Foley Catheter
Bactiguard® Infection Protection 

Ontworpen om:
Urineweginfecties te voorkomen
Het gebruik van antibiotica te verminderen
De kosten van de gezondheidszorg te verlagen
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De uitdaging

Het voorkomen van gezondheidszorggerelateerde infecties (healthcare associated infections, 
HAI) is nog nooit zo belangrijk geweest. Elke voorkomen infectie betekent dat er een  
antibiotica-behandeling vermeden is.1 Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)  
verminderen effectieve infectiepreventie en bestrijding HAI's met minstens 30%.2

Dagelijks resulteren HAI's in langdurige ziekenhuisopnames, langdurige invaliditeit, een  
verhoogde antimicrobiële resistentie, extra kosten voor de gezondheidszorg, onnodig  
ongemak voor patiënten en hun families en zelfs voor onnodige sterfgevallen.3,4 

 
Een kathetergerelateerde urineweginfectie is de meest voorkomende HAI, waarvan een groot 
deel wordt veroorzaakt door urinaire verblijfskatheters.5 Het risico op een invasie van  
microben en daaropvolgende infecties neemt toe met elke dag van katheterisatie. 

WGO: "Infectiepreventie en beheersingsmaatregelen kunnen elk jaar miljoenen 
levens redden."1 

Infecties kunnen ontstaan als we per ongeluk bacteriën in 
de urinewegen van de patiënt inbrengen tijdens de katheterisatie. 
Infecties kunnen ook veroorzaakt worden door bacteriën  
in de urinewegen die een biofilm vormen op een katheter,  
hetgeen resulteert in een infectie.
Urologieverpleegkundige, Zweden

Kathetergerelateerde urineweginfectie (CAUTI)
De oppervlakken van katheters trekken microben aan, die het oppervlak koloniseren en bio-
film kunnen ontwikkelen. CAUTI treedt op als er een immunologische reactie is op microben 
in de urinebuis of blaas. Microben in biofilm zijn veel beter bestand tegen antibiotica en het 
immuunsysteem van de patiënt dan microben die geen biofilm vormen.

Het probleem
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Bacteriën vormen een biofilm. Als zij 
zich beginnen te verspreiden, dan is 
er een verhoogd risico op infectie.

Bacteriën beginnen zich te 
vermenigvuldigen.

Bacteriën beginnen zich te 
hechten aan het oppervlak.
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De oplossing
De technologie

Voorkoming van microbiële hechting
Het galvanische effect zorgt voor een microstroom die voorkomt dat microben zich aan het 
kathetermateriaal hechten en daardoor de biofilmvorming en mogelijke infecties vermindert. 

Galvanisch effect
De BIP-technologie (Bactiguard Infection Protection) is gebaseerd op een zeer dunne  
coating van edelmetaallegering, bestaande uit goud, zilver en palladium, stevig bevestigd 
aan medische apparatuur. Als de edele metalen in contact komen met vloeistoffen dan  
zorgen deze voor een galvanisch effect.

Pd
Au

Ag

Goud, Au

Zilver, Ag

Palladium, Pd

+

-

Net als bij batterijen zorgen de verschillende 
elektropotentialen van de metalen voor een microstroom. 

De veiligheid  
De hoeveelheid edele metalen aan het oppervlak is zeer laag en er komen geen giftige of 
farmacologische hoeveelheden vrij. Dit maakt de technologie zowel weefselvriendelijk als 
veilig, in tegenstelling tot traditionele coatingtechnologieën. Deze zijn afhankelijk van vrij-
komende stoffen die bacteriën doden, zoals hoge concentraties zilverionen, chloorhexidine 
of antibiotica.6
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Gecoate Bactiguard-katheters

Bacteriën beginnen zich te 
hechten aan het oppervlak.

a Minder bacteriën hechten zich aan het gecoate Bactiguard-oppervlak in 
vergelijking met een ongecoat oppervlakte. Hierdoor worden biofilmvorming 
en daaropvolgende infecties voorkomen.
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De werkzaamheid
In-vitrotest
De vermindering van de microbiële hechting aan en kolonisatie op de oppervlakten van het 
apparaat is voor klinisch relevante microbiële stammen geverifieerd met behulp van een 
in-vitrotest. Deze test evalueert de hechting van grampositieve en gramnegatieve bacteriën 
op de oppervlakken van het apparaat.7

Vermindering van de microbiële hechting aan BIP Foley-katheters 
in vergelijking met standaard katheters zonder coating7
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Rasterelektronenmicroscoop (Scanning Electron Microscope, SEM)
De vermindering van microbiële kolonisatie is waargenomen met  een rasterelektronenmicro-
scoop (Scanning Elekctron Microscope, SEM). De foto's tonen de microbe kolonisatie van 
bacteriën op een ongecoat oppervlak ten opzichte van de microbe kolonisatie op een gecoat 
Bactiguard-oppervlak. Minder bacteriën koloniseren het gecoate Bactiguard-oppervlak.

Microbe kolonisatie op 
gecoat Bactiguard-oppervlak

De oplossing

Microbe kolonisatie op 
ongecoat oppervlak

-69%-93%
-66% -58%

-61%

-98% -94%
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De patiënt

De BIP Foley-katheters verminderen het risico op CAUTI door vermindering van de microbiële 
hechting en biofilmvorming. Deze katheters zijn bedoeld voor patiënten die langer dan twee 
dagen gekatheteriseerd worden. Bij gebruik minder dan twee dagen ontstaat zelden een infectie. 
Dan kan een standaard katheter worden gebruikt. 

Kortstondig gebruik (2-30 dagen)
Sommige patiënten die langer 
dan twee dagen worden geka 
theteriseerd, maken slechts kort 
gebruik van een katheter. Zij 
lopen echter nog steeds een groot 
risico op het ontwikkelen van 
infecties.  
 
Bijvoorbeeld ernstig zieke, geri-
atrische patiënten, urologische 
patiënten, chirurgische patiënten 
of patiënten met een onderdrukt 
immuunsysteem. 

Langdurig gebruik (>30 dagen)
Langdurig gekatheteriseerde  
patiënten hebben altijd een hoog 
risico op het ontwikkelen van 
infecties en andere problemen in 
verband met bacteriële kolonisatie, 
zoals nare geuren of katheter- 
verstopping.  
 
Bijvoorbeeld patiënten met ruggen-
mergletsel of patiënten met neurolo-
gische blaasfunctiestoornissen. 

Standaard  
katheter 

Dagen met  
katheterbehandeling

<2 dagen Kortstondig gebruik 2-30 dagen Langdurig gebruik >30 dagen
Risico van 
infecties

2 30

Minder dan 2 dagen
Gebruik een stan-
daard  
katheter. 
 
Uitzondering:
als de patiënt een 
voortdurende in-
fectie heeft, over-
weeg dan een BIP 
Foley-katheter.

BIP Foley-katheters 
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Onderzoeken naar kortstondig gebruik (2-30 dagen)

Patiënten op brandwondenafdeling,  
USA
Newton et al. bestudeerde het effect van 
gecoate Bactiguard-katheters onder 1757  
patiënten die gemiddeld gedurende 7-8 dagen 
gekatheteriseerd waren op een brandwonde-
nafdeling in Georgia, VS. Zij constateerden 
een vermindering van de frequentie van 32% 
met gecoate Bactiguard-katheters en een ver-
mindering van CAUTI met 39% per 1000 
katheterdagen.9

Cardiale chirurgiepatiënten, Spanje 
Hidalgo Fabrellas et al. voerde een 
gerandomiseerd onderzoek uit onder 116 
postoperatieve cardiologische patiënten in 
Spanje, met een gemiddelde katherisatietijd 
van 4 dagen. Zij constateerden een 
vermindering van de frequentie van CAUTI 
van 38%. Er werd aangetoond dat het gebruik 
van BIP Foley-katheters kosteneffectief is.10

Multicenter study, USA
Lederer et al. voerde een surveillancestudie uit 
in meerde centra in de VS, met inbegrip van 
853 patiënten in 8 ziekenhuizen, die 
gemiddeld gedurende 8 dagen 
gekatheteriseerd werden. De frequentie van 
CAUTI-infecties werd verminderd met 58% 
na de introductie van gecoate Bactiguard-
katheters.8

Vermindering van CAUTI-frequentie
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Het bewijs
De werkzaamheid van Bactiguard gecoate katheters is onderzocht in meer dan 20 onderzoe-
ken, gepubliceerd in collegiaal getoetste tijdschriften. De onderstaande onderzoeken voldoen 
aan de meest recente CAUTI-definitie, waarbij uitsluitend symptomatische infecties gemten 
worden bij patiënten die langer dan 2 dagen gekatheteriseerd zijn.

Vermindering van CAUTI-frequentie

Vermindering van CAUTI-frequentie

Gecoate Bactiguard- 
katheters
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Onderzoeken naar langdurig gebruik (>30 dagen)

Patiëntgevallen, VS en Zweden 
Estores et al. en Magnusson et al. beschrijven 
allebei gevallen van permanent gekatheteri-
seerde patiënten met maandelijks terugke-
rende urineweginfecties. Na overschakeling 
op gecoate Bactiguard-katheters waren de 
patiënten gedurende tot wel 2 jaar vrij van 
symptomatische infecties.12,13

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest als nu!  
Ik heb geen infecties gehad, ik hoef geen  
antibiotica meer te nemen en ik heb mijn 
levensvreugde definitief teruggevonden.
Elisabeth, BIP Foley-gebruiker

Medische revalidatiepatiënten,  
Hongkong 
Chung et al. bestudeerde 306 medische 
revalidatiepatiënten. Zij observeerden een 
langere periode waarin de BIP Foley-
katheter werd gebruikt tot er zich 
complicaties voordeden en de katheter 
vervangen diende te worden: 48 dagen t.o.v. 
9,3 dagen voor de patiënten die gedurende 
80-90 dagen met een katheter zijn 
behandeld.  

De gemiddelde vermindering van CAUTI 
voor de subgroep behandeld met katheter 
gedurende 80-90 dagen was 48% met BIP 
Foley-katheters (p = 0,027).

Voor de gehele onderzoekspopulatie 
bedroeg de gemiddelde vermindering van 
CAUTI 31% (p = 0,095).11

Vervangingsinterval van de katheter
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Langdurig gekatheteriseerde patiënten worden in hoge mate blootgesteld aan infecties, aang-
ezien het risico op infectie met ongeveer 5 % per dag toeneemt. Ook andere problemen in 
verband met bacteriële kolonisatie, zoals nare geuren, encrustatie of katheterverstopping komen 
veel voor en kunnen voorkomen worden met BIP Foley-katheters.  
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Voordelen voor de gezondheidseconomie
Investeren in preventie met BIP Foley-katheters blijkt CAUTI op een kosteneffectieve 
manier te verminderen. De kostenbesparingen zijn terug te vinden in diverse vergoedings-
systemen.14,15 In Europa en de Verenigde Staten zijn verschillende gezondheidseconomische 
evaluaties uitgevoerd.10,14,15

BIP Foley-katheters gaan gepaard met lagere kosten in verband met de duur van het zieken-
huisverblijf, lagere behandelingskosten en een betere levenskwaliteit van de patiënt.14

Volgens Saint et al15 bedragen de geschatte gemiddelde kosten voor een CAUTI 911 USD 
per patiënt. Als deze zich verspreidt naar de bloedbaan, is de geschatte kostprijs 2834 USD 
per patiënt. 

De kostenbesparingen

Bactiguard-gezondheidsmodel, gebaseerd op Saint et al 2000.15

Voor lokale gezondheidseconomische berekeningen kunt u contact opnemen met uw Bactiguard-vertegenwoordiger.

standaard katheters

Verschil in kosten voor de betaler:
Standaard katheters t.o.v. BIP Foley-katheters15

K
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te
n

BIP Foley-katheters

Kosten voor ziekenhuisverblijf

Kostenbesparingen

Katheterkosten
Behandelingskosten
(antibiotica + diagnostiek)
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Het product

Klinisch implementatieprogramma Bactiguard-infectiebescherming  
Betere kennis van de juiste behandeling van patiënten die een katheter nodig hebben, is een 
manier om kathetergerelateerde urineweginfecties te verminderen. Om deze infecties terug 
te dringen heeft Bactiguard educatief materiaal ontwikkeld voor gezondheidszorgs- 
professionals; het Bactiguard Klinisch Implementatieprogramma, BIP KIP in samenwerking 
met experts van het Karolinska University Hospital, Zweden. 

Als u meer wilt weten over BIP KIP in uw land, neem dan contact op met uw  
Bactiguard-vertegenwoordiger.

BIP Foley Catheter 
De BIP Foley-katheters zijn goedgekeurd voor transurethraal en suprapubisch gebruik  
gedurende maximaal 90 dagen. De Bactiguard-coating is milieuvriendelijk en vereist geen 
speciale procedures voor behandeling, gebruik of verwijdering. 

De Bactiguard-oplossing is uniek, weefselvriendelijk en veilig voor gebruik bij patiënten.  
Tot op heden zijn er meer dan 160 miljoen gecoate Bactiguard-katheters verkocht voor 
gebruik bij patiënten, zonder meldingen van ongewenste voorvallen gerelateerd aan de  
coating.

Bekijk de instructievideo's van het BIP KIP op bactiguard.se/en/bactiguard-tv

De BIP Foley-katheters zijn goedgekeurd voor gebruik gedurende maximaal 90  
dagen. Na 90 dagen in de urine is liefst 99% van de Bactiguard-coating nog steeds 
gebonden aan het oppervlak van de katheters.16

Bactiguard-coating 
De Bactiguard-coating aan de binnen en 
buitenzijde van de katheter

 
Kathetermateriaal 
Kernmateriaal in latex of siliconen

Hydrofiele coating
Vermindert wrijving en verbetert het comfort 
voor de patiënt
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BIP Foley Catheter (latex)
Artikelnr. Omschrijving Grootte  

(Fr/Ch)
Ballonvol.  
(ml/cc)

Lengte 
(cm)

111080310 2-weg  
pediatrisch 

8 5 30

111100310 2-weg  
pediatrisch 

10 5 30

111120510 2-weg 12 10 40

111140510 2-weg 14 10 40

111160510 2-weg 16 10 40

111180510 2-weg 18 10 40

111200510 2-weg 20 10 40

111220510 2-weg 22 10 40

111240510 2-weg 24 10 40

111260510 2-weg 26 10 40

111280510 2-weg 28 10 40

111300510 2-weg 30 10 40

111123010 2-weg 12 30 40

111143010 2-weg 14 30 40

111163010 2-weg 16 30 40

111183010 2-weg 18 30 40

111203010 2-weg 20 30 40

111223010 2-weg 22 30 40

111243010 2-weg 24 30 40

111263010 2-weg 26 30 40

111283010 2-weg 28 30 40

111303010 2-weg 30 30 40

112163010 3-weg 16 30 40

112183010 3-weg 18 30 40

112203010 3-weg 20 30 40

112223010 3-weg 22 30 40

112243010 3-weg 24 30 40

112263010 3-weg 26 30 40

BIP Foley Catheter - Silicone
Artikelnr. Omschrijving Grootte  

(Fr/Ch)
Ballonvol.  
(ml/cc)

Lengte 
(cm)

115060510 2-weg pediatrisch 6 3 31

115080510 2-weg pediatrisch 8 5 31

115100510 2-weg pediatrisch 10 5 31

115121010 2-weg 12 10 40

115141010 2-weg 14 10 40

115161010 2-weg 16 10 40

115181010 2-weg 18 10 40

115201010 2-weg 20 10 40

115221010 2-weg 22 10 40

115241010 2-weg 24 10 40

115261010 2-weg 26 10 40

115163010 2-weg 16 30 40

115183010 2-weg 18 30 40

115203010 2-weg 20 30 40

115223010 2-weg 22 30 40

115243010 2-weg 24 30 40

115263010 2-weg 26 30 40

116161010 3-weg 16 10 40

116181010 3-weg 18 10 40

116201010 3-weg 20 10 40

116221010 3-weg 22 10 40

116241010 3-weg 24 10 40

116261010 3-weg 26 10 40

116163010 3-weg 16 30 40

116183010 3-weg 18 30 40

116203010 3-weg 20 30 40

116223010 3-weg 22 30 40

116243010 3-weg 24 30 40

116263010 3-weg 26 30 40

Bestelinformatie
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Afdelingspakket = 10 stuks
Transportpakket = 10 × 10 stuks
Afmeting afdelingspakket B×H×D: 515 × 90 × 45 mm

De producten zijn CE-gemarkeerd volgens de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG

BIP Foley Catheter - Silicone (Female) BIP Foley Tiemann
Artikelnr. Omschrijving Grootte  

(Fr/Ch)
Ballonvol.  
(ml/cc)

Lengte 
(cm)

115121020 2-weg vrouwelijk 12 10 26 

115141020 2-weg vrouwelijk 14 10 26 

115161020 2-weg vrouwelijk 16 10 26 

115181020 2-weg vrouwelijk 18 10 26 

115201020 2-weg vrouwelijk 20 10 26 

Artikelnr. Omschrijving Grootte  
(Fr/Ch)

Ballonvol.  
(ml/cc)

Lengte 
(cm)

117121010 2-weg Tiemann 12 10 41,5 

117141010 2-weg Tiemann 14 10 41,5 

117161010 2-weg Tiemann 16 10 41,5 

117181010 2-weg Tiemann 18 10 41,5 

117201010 2-weg Tiemann 20 10 41,5 

Meer maten beschikbaar op aanvraag Meer maten beschikbaar op aanvraag



Bactiguard - een Zweedse geschiedenis van innovatie
Bactiguard werd opgericht in 2005, maar onze technologie is al bijna honderd jaar oud. 

Deze is afkomstig van de Zweedse Nobelprijswinnaar, Gustav Dahlén, de man achter de 
beroemde AGA-vuurtoren. Gustav Dahlén had een leerling. Zijn naam was Axel Berg-
ström en hij ontwikkelde een techniek om een dunne laag metalen op niet-geleidende 
materialen aan te brengen. Axel Bergström droeg deze kennis vervolgens over aan zijn leer-
ling, Billy Södervall. 

Billy Södervall, de innovator achter de Bactiguard-technologie, verfijnde de techniek en  
in de jaren zeventig begon hij met het aanbrengen van de edele metalen op medische  
hulpmiddelen. Twintig jaar later werd deze technologie goedgekeurd voor gebruik bij  
patiënten. De rest is succesvolle geschiedenis. 

Billy Södervall is zeer actief binnen het bedrijf, en hij werkt nog steeds op het hoofdkan-
toor, zeer treffend gelegen aan de Alfred Nobels Allé in Stockholm, Zweden. 

Telefoon +46 (0)8 440 58 80 | Fax +46 (0)8 440 58 90 | www.bactiguard.com | info@bactiguard.com
 

Bezoekadres: Alfred Nobels Allé 150, 146 48 Tullinge, Zweden 
Post: Postbus 15, 146 21 Tullinge, Zweden
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