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PROTOCOL  
SWASH® REFRESHING WIPES

CARE STANDARD: Use Swash® Refreshing Wipes 32-pack

NECESSARY TOOLS:
 • Swash® Refreshing Wipes A04010-32 (UDI-DI: 111666461826), B04010-32 (UDI-DI: 111666462489)
 • Plastic bag if required
 • Facilities hand hygiene care provider
 • Rubbish bin

PROTOCOL: 
Due to the many hand contacts between the caregiver and care recipient, microorganisms can easily be transferred. A good hand hygiene of both 
caregiver and user is therefore very important. The Swash® Refreshing Wipes are used to refresh and clean the face, hands or other parts of the 
body after a meal or in between meals. Very suitable to use during a virus outbreak. The Swash® Refreshing Wipes should not be used when the 
user refuses to use them and when the user is known to be sensitive to one or more of the ingredients.

INTENDED USE:
Swash® Refreshing Wipes are intended for an in-between hand/face wash of incontinent and/or bedridden patients as an infection prevention 
measure.

PURPOSE:
To wash and care for the hands, face or other parts of the user’s body with wipes impregnated with a special cleansing lotion. Caution: This is not 
an antibacterial cloth and does not disinfect.

PROCEDURE: 
Place the Swash® Refreshing Wipes centrally on the ward. Do not store the package in warm places.

   1 Before handing out the wipes, it is important that the caregiver applies proper hand hygiene. This prevents that the package will be  
   contaminated.
   2 Inform the care recipient what the cloth is intended for.
   3 The caregiver distributes the wipes on the ward, one wipe per care recipient. Make sure that only the caregiver holds the package in  
   his hands and that the person who removes the wipes from the package has applied a proper hand hygiene.

   

  

  

  4 If possible, the following methods of hand hygiene shall be applied to the care recipient. This ensures an optimal cleaning of the hands.
  5 After a few minutes the wipes are collected again (possibly with a plastic bag) by the caregiver and then discarded in the bin.
  6 If the caregiver has been in contact with the dirty wipes when collecting them, it is recommended that hand hygiene is again applied.

WARNING!
  • Use caution when washing eyes.
  • Throw the empty package of Swash® and the wipes in the bin. 
  • Do not flush the washcloths down the toilet.
  • The wipes are for single use only.
  • Only suitable for external use.
  • It is advisable to use up an opened package within 48 hours. 
  •  If skin irritations appear when using Swash® Refreshing Wipes, discontinue use and consult a physician if necessary.

The information in this protocol specifically relates to the use of Swash® Refreshing Wipes for cleaning and caring for users’ mouths and hands. Additional interventions and steps 
may be added to this protocol according to other protocols and guidelines in your healthcare facility.
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ZORGSTANDAARD: Gebruik Swash Refreshing Wipes 32-pack

VERANTWOORDELIJKE:

PROTOCOL:  
Door het vele handcontact tussen de zorgverlener en zorgvrager kunnen micro-organismen makkelijk overgebracht worden. Een goede handhygiëne
van zowel zorgverlener als zorgvrager is daarom erg belangrijk. De Swash® Refreshing Wipes worden gebruikt voor het opfrissen en reinigen van 
gezicht, handen of andere lichaamsdelen na een maaltijd of tussendoor. Zeer geschikt om te gebruiken tijdens een virus uitbraak.
De Swash® Refreshing Wipes worden niet gebruikt wanneer de zorgvrager het gebruik hiervan weigert en wanneer het bekend is dat de zorgvrager
gevoelig is voor een of meer van de ingrediënten. 
 
DOEL:
Het wassen en verzorgen van de handen, gezicht of andere lichaamsdelen van zorgvragers met doekjes die geïmpregneerd zijn met een speciale
reinigende lotion.
Let op: dit is geen antibacteriële doekje en desinfecteert niet.

BENODIGDE HULPMIDDELEN: 
  • Swash® Refreshing Wipes
  • Plastic zak indien nodig
  • Voorzieningen handhygiëne zorgverlener
 
PROCEDURE: 
De Swash® Refreshing Wipes centraal op de afdeling plaatsen. Het pakketje niet op warme plekken bewaren.

  1 Alvorens de doekjes worden uitgedeeld is het belangrijk dat de zorgverlener de juiste handhygiëne toepast. Dit voorkomt namelijk
   dat het pakketje gecontamineerd wordt.
  2 Informeer de zorgvrager waar het doekje voor bedoeld is.
  3 De zorgverlener deelt de doekjes uit op de afdeling, één doekje per zorgvrager. Zorg ervoor dat enkel alleen de zorgverlener het
   pakketje in handen heeft en één persoon steeds de doekjes uit de verpakking haalt nadat de juiste handhygiëne is toegepast.
  

  
  4 Indien mogelijk wordt de onderstaande methoden van handhygiëne toegepast bij de zorgvrager. Dit zorgt voor een optimale reiniging
   van de handen.
  5 Na enkele minuten worden de doekjes weer opgehaald (eventueel met een plastic zak) door de zorgverlener en vervolgens weggegooid
   in de afvalemmer.
  6 Indien de zorgverlener in contact is geweest met de vuile doekjes bij het ophalen dan wordt geadviseerd wederom handhygiëne toe te  
   passen.

BELANGHEBBENDEN:
Dit protocol is bedoeld voor alle zorgverleners in de gezondheidszorg die zorgvragers een haarwassing op bed geven met een Swash® Shampoo Cap.

WAARSCHUWING! 
  • Wees voorzichtig bij het wassen van de ogen.
  • Spoel de washandjes niet door het toilet.
  • De doekjes zijn voor eenmalig gebruik.
  • Geadviseerd wordt een geopend pakje binnen 48 uur op te maken.
  • Indien er huidirritaties verschijnen bij het gebruik van Swash® Refreshing Wipes stop het gebruik ervan en raadpleeg indien nodig een arts.

De informatie in dit protocol heeft specifiek betrekking op het gebruik van de Swash Refreshing Wipes voor reiniging en verzorgen van mond en handen van zorgvragers. Additionele
interventies en stappen kunnen aan dit protocol worden toegevoegd naargelang andere protocollen en richtlijnen in uw zorginstelling.


