Chirurgische Afdeklakens
Lever toonaangevende, all-round prestaties

Afgedekken
in vertrouwen

2.

WAAROM
MEDLINE
CHIRURGISCHE
AFDEKLAKENS EN
JASSEN?

FYSIEKE KRACHT
Zwaarder gewicht en scheurbestendige stoffen bieden betere
bescherming, vooral in gevallen
met veel bewegingen zoals orthopedie.

Operatiekamers vragen te allen tijde om de
beste product performance.

1.

Daarom richt Medline zich voortdurend en consequent op het leveren van chirurgische afdeklakens en jassen die betrouwbaar zijn en
gedreven zijn door performance. Luisterend
naar de feedback van onze klanten, streven we
ernaar om producten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van onze professionals in de operatiekamer en die deze behoeften
overtreffen.

Sterk absorberende stoffen en
vloeistof ondoordringbare zones
creëren een beschermende barrière en helpen doorlekken van
bloed en vochtverontreiniging te
voorkomen.

VOCHT ONDER CONTROLE

3.

SOEPELHEID EN
BRUIKBAARHEID
Innovatieve materiaal technologie en ontwerpfuncties
zorgen voor de veiligheid van
de patiënt, verbeteren het afdekken en besparen voorbereidingstijd in de operatiekamer.

De voordelen van Medline chirurgische
afdeklakens en jassen
»

Nummer 1 leverancier van afdeklakens en
jassen ter wereld

»

Gebruikt in bijna 23 miljoen chirurgische
ingrepen in heel Europa

»

De breedste productlijn in de industrie

»

Ontwikkeld voor clinici en door clinici

»

Aangepast aan de behoeften van de klant

»

Stoffen van afdeklakens en jassen hebben
de beste prestaties

»

Flexibiliteit van een start-up met de
structuur van een groot bedrijf

»

Maximaliseert waarde van verticale
integratie met distributie en aangepaste
verpakkingen

4.

IDEALE PASVORM
Jassen in zachte, ademende
stoffen passen comfortabel
en geven dragers een compleet bewegingsbereik.

5.

PLUISJES EN SLIJTAGE
BESTENDIG
Industriestandaard pluis- en
slijtvaste afdekmaterialen voldoen aan de strenge eisen van
de chirurgie en helpen het risico
op kruisbesmetting te verminderen.
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INNOVATIE
ALGEMEEN

Hook en loop beveiligt lijnen
beter.

De operatiekamer vraagt om onze beste performance.
Daarom richt Medline zich op het verhogen van prestaties zonder
afbreuk te doen aan de waarde. We werken samen met onze
klanten om procedure-specifieke afdeklakens te ontwerpen die
aan uw verwachtingen voldoen en gaan vervolgens een stap
verder.

Ontworpen om op de juiste plaatsen uit te blinken
»

Royale afmetingen zorgen voor een compleet steriel veld.

»

De sterke hook en loop lijn houders verzekeren de lijnen goed
en besparen voorbereidingstijd.

»

De handgemaakte plakstrips bieden uitzonderlijke precisie en
bescherming bij het incisiegebied.

»

De anti-slip instrumenten pad houdt gereedschap bij de hand
en van de vloer.

»

De kritische-zone absorptie pad is voorzien van het hoogste
absorptievermogen en slijtvastheid waar het het meest nodig
is.*

Armhouder
afdekmaterialen bieden
een betere patiënt fit en
verbeterde ruimte voor
het chirurgisch personeel.

Bijna 23 miljoen chirurgische ingrepen over heel Europa
werden in 2018 uitgevoerd met onze producten.
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Geschat aantal ingrepen
met Medline-producten

Met de hand geplaatste
plakstrips voor uitzonderlijke
precisie.

Anti-slip instrumenten
pad houdt gereedschap
dichtbij.

Absorberende
versterking van
kritieke zones beschikt
over het hoogste
absorptievermogen.

*Gegevens in het bestand
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OPSTM ESSENTIAL CHIRURGISCHE LAKENS

OPS ULTIMATE
CHIRURGISCHE LAKENS

Medline’s Essential tweelaags materiaal absorbeert niet alleen
vloeistoffen en lichaamsvloeistoffen, maar de binnenlaag zorgt ook
voor een ondoordringbare en complete barrière tegen vloeistoffen
en bacteriën.*

Gemaakt van een drielaagse verbinding van verschillende materialen,
doet het Ultimate-laken zijn naam eer aan - het absorbeert vloeistoffen over het hele laken, waardoor 100 procent barrièrekracht tegen vloeistoffen en bacteriën wordt geboden en het comfort van de
patiënt wordt gewaarborgd.

GEMAAKT VAN EEN BILAMINAAT,
VOCHTABSORBEREND EN
ONDOORDRINGBAAR MATERIAAL

»

Geavanceerde composiettechnologie biedt uitstekende afdekking en comfort
voor de patiënt.

»

Weinig pluis helpt de risicofactoren in verband met infectie te verminderen.

»
»

TM

EEN MEDLINE EXCLUSIEF DIE
VOCHTABSORBEREND EN
ONDOORDRINGBAAR IS

»

Vochtondoordringbaar en absorberend trilaminaat materiaal speelt in op de
behoeften van het chirurgische team in de operatiekamer.*

Essential is verkrijgbaar met en zonder verbeterde hoge
absorptieversterking in kritieke zones.

»

Zeer weinig pluis helpt de risicofactoren in verband met infectie te
verminderen.

Dit laken voldoet aan of overtreft een hoog prestatieniveau volgens EN
13795.*

»

Een zachte niet-geweven laag helpt bij het vochtbeheer van een patiënt tijdens
lange operaties.

»

Dit laken voldoet aan een hoog prestatieniveau volgens EN 13795.*

*Gegevens in het bestand

Absorberende toplaag voor
vloeistofbeheersing

OPSTM ULTIMATE CHIRURGISCHE LAKENS

OPS ESSENTIAL
CHIRURGISCHE LAKENS
TM

*Gegevens in het bestand

Absorberende toplaag voor
vloeistofbeheersing

Vochtondoordringbare middenlaag voor
doorlekbescherming

Vochtondoordringbare middenlaag voor
doorlekbescherming
Zachte onderlaag voor
patiëntcomfort
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OPSTM ADVANCED CHIRURGISCHE LAKENS

DE INDUSTRIESTANDAARD MET
5-LAAGS STERKTE
HIGHEST BASE ABSORBENT REINFORCEMENT RATING

Samengesteld uit vijf sterke vezellagen, biedt ons
SMMMS-laken afdekking, zachtheid en een barrière tegen
micro-organismen.*
»

Nieuwste SMS stoftechnologie zorgt voor een uitzonderlijk hoge
barrièresterkte.

»

De 5-laags microporeuze structuur biedt een uitstekend ademend
vermogen en helpt het vocht van een patiënt te beheren.

»

Weinig pluis helpt de risicofactoren in verband met infectie te
verminderen.

»

Heavy-duty absorberende versterking voor kritische zones helpt
tegen het doorlekken van bloed en vloeistof contaminatie.

ECLIPSE CHIRURGISCHE LAKENS

OPS ADVANCED
CHIRURGISCHE LAKENS
TM

ECLIPSE
CHIRURGISCHE LAKENS

MATERIAAL MET EEN KATOENACHTIGE
UITSTRALING EN GEVOEL
BEST OVERALL PERFORMER

Medline’s materialen voor chirurgische lakens voldoen aan of
overtreffen de industrienormen.
»

Eclipse is afdekkend, afstotend en ademend, en biedt textielachtige
kwaliteiten.

»

Weinig pluis helpt de risicofactoren in verband met infectie te verminderen.

»

Eclipse kan worden gebruikt met of zonder een extra absorberende
versterking in kritieke zones.

»

Dit laken voldoet aan of overtreft de prestatie-eisen voor lakens in de
branche.

*Gegevens in het bestand

Afstotende
spunbond laag voor
materiaalsterkte en
zachtheid

Afstotende meltblown nietgeweven laag voor verbeterde
vloeistof- en bacteriële
weerstand
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EXCLUSIEVE
KENMERKEN
VAN ONS
PORTFOLIO
VOOR
LAKENS EN
VERPAKKINGEN

1.

PREMIUM MEDISCHE
PLAKBAND

2.

3.

TRACEERBAARHEID
STICKERS

DUIDELIJKE LABELS
Duidelijke productlabels met
artikelnummer, beschrijving en
grote tekeningen

4 traceability stickers beschikbaar op elk zakje

4.

KLEURCODERING
Per verpakking voor differentiatie
tussen materialen

5.
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6.

VERMINDER AFVAL

SMS WRAP

Medline’s representatie om
de positie van de patïent aan
te duiden en om aan te tonen
hoe het laken ontvouwd moet
worden, waardoor onjuist ontvouwen en lakens die moeten
worden weggegooid verminderd
wordt.

Op al onze producten
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Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Deze producten zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en
voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten in deze brochure te verbeteren.
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML610-EN 04/2020.

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

2797 (BSI - The Netherlands)

