Medline's omlooppakken assortiment
Comfortabele en stevige kleding voor zorgverleners

Uw complete
complete
omlooppak
oplossing

Medline omlooppakken
Wat voor soort omlooppak u ook nodig heeft, Medline heeft voor u het
juiste product!
Medline maakt en levert al meer dan 40 jaar personeelskleding. Deze ervaring
heeft ons diepgaande expertise gegeven in het altijd voldoen aan of overtreffen van
infectieprotocollen, als ook in het comfort bieden dat u nodig hebt om de druk van een
intense dag aan te kunnen.
We weten hoeveel u vertrouwt op herbruikbare en disposable kleding om uw personeel
comfortabel en uw patiënten veilig te houden, en daarom hebben we een breed
assortiment omlooppakken, zodat u alle keus heeft.

Consistente productkwaliteit
Onze omlooppakken bieden consistentie in uiterlijk, kleur en ontwerp en zijn
verkrijgbaar in veel verschillende maten. Geniet elke dag van een schoon en
comfortabel product, of deze nu nieuw of fris gewassen is.

Pluisarm
Medline omlooppakken zijn gemaakt van exclusieve en streng geteste stoffen die
weinig pluizen. Onze disposable omlooppakken zijn gemaakt van pluisarme, nonwoven stoffen. De herbruikbare omlooppakken zijn gemaakt van een 65% polyester
en 35% katoen mengsel, dat erkent wordt voor de pluisarme eigenschappen, vooral in
vergelijking met stoffen met een hoger katoen aandeel.

Kleurvariatie
Medline omlooppakken zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren, waardoor
u een kleurcoderingssysteem kunt toepassen voor bezoekers, of verschillende
soorten zorgverleners in uw ziekenhuis. Het herbruikbare assortiment heeft
een kleurgecodeerde hals en trekkoord, om snel verschillende maten te kunnen
herkennen in de wasserij, het magazijn en op afdelingen.

Kies uit:
Herbruikbare
omlooppakken

Disposable
omlooppakken

Duurzaam

Niet afhankelijk van de wasserij

WORKS omlooppakken zijn even stijlvol als duurzaam.
Deze omlooppakken zijn gemaakt van een polyester
rijke stof, die goed tegen industrieel wassen kan, zonder
veel te krimpen of te vervagen. Zo passen ze bij de stijl,
het werk en het budget van iedereen.

Een slechte service van de wasserij zorgt voor slechte
waskwaliteit of voor vertragingen van noodzakelijke
kleding, wat uw dagelijkse activiteiten kan verstoren.
Met disposable omlooppakken heeft u de controle
over voorraad en beschikbaarheid.

Zeer comfortabel

Groot assortiment om aan uw
behoeften te voldoen

Onze herbruikbare omlooppakken werken even hard
als u. De polyester rijke stof zorgt ervoor dat onze
omlooppakken zacht zijn en ademen. Een ruime
pasvorm en trekkoorden bij de broek zorgen voor
extra comfort gedurende uw dag.

U kunt kiezen uit drie lijnen van omlooppakken met
oplopende comfort niveaus passend bij uw budget.
Daarnaast heeft u een duidelijk overzicht van uw
kosten, doordat waskosten niet meer meegenomen
hoeven te worden in de vergelijking.

Milieu impact

Flexibel voor u en uw bezoekers

Onze WORKS omlooppakken, zowel milieuvriendelijk
als kostenefficiënt, helpen u bij het kwantificeren en
rapporteren van uw voortdurende inspanningen op
het gebied van duurzaamheid, zowel financieel als
ecologisch. Onze polyester rijke stof zorgt ook voor
een kortere droogtijd, waardoor u tijd en energie
bespaart. Kies
voor groen!

Individueel verpakte shirts en broeken of sets maken
het makkelijk om verschillende maten te combineren.
Elk component of elke set zit in een eigen PE zak,
zodat u zeker weet dat elk omlooppak nieuw is.

Medline
herbruikbare
omlooppakken

De hele dag comfort
Kies voor de nieuwe standaard in OK omlooppakken.
U bent elke dag, de hele dag druk aan het werk. Daarom heeft u een omlooppak nodig dat even hard
werkt. Onze nieuws WORKS collectie maakt dit mogelijk.
WORKS unisex essentials voor elke dag zijn zeer comfortabel en stevig. Deze omlooppakken behouden
langer hun kleur, krimpen amper en pluizen niet. Ze zijn gemaakt van een weinig pluizend 65/35 polyester/
katoenmengsel en ze zijn ontworpen om lang mee te gaan, zelfs bij industrieel wassen.
Kies de kleur en maat die bij u past.

WORKS Unisex Omlooppak Shirt
Stijl 510
• V-hals trui met extra ruimte voor comfort
• Zak op linkerborst
• Ingezette mouwen voor extra bewegingsvrijheid
• Langere ruglengte voor betere bedekking

WORKS Unisex Classic Omlooppak
Broek met Trekkoord

Omlooppak shirt
maattabel*
Maat Borstomvang
XS

< 99 cm

S

99 – 107 cm

M

107 – 117 cm

L

117 – 126 cm

XL

126 – 136 cm

Omlooppak broek
maattabel*
Maat Taille

Stijl 500

XS

• Kan achterstevoren gedragen worden

S

83 – 94 cm

M

94 – 103 cm

• Gevlochten trekkoord helpt om de broek makkelijk aan
en uit te trekken

L

103 – 113 cm

XL

113 – 123 cm

• Handige achterzak voor spullen
• Gemaakt met 4 panelen, met ingezette spieën voor
meer comfort

< 83 cm

*Maattabel verwijst naar
de maten van
de gebruiker.

WORKS Unisex Warm-Up Jacket
Stijl 549
• Gemaakt van ultralicht, super zachte ring-spun stof:
65%
polyester, 35% katoen
• Bestand tegen vervagen en duurzaam genoeg om
bestand te zijn tegen
industrieel wassen
• Halslijn zonder kraag met drukknopen voor en
bijpassende boorden aan de mouw
• Met 2 zakken, waarvan 1 met een schaarhouder

Kleurgecodeerde
hals en trekkoord
om snel de maat te
herkennen

Medline
disposable
omlooppakken

Medline leverde
5 miljoen disposable
omlooppak sets in
2020 aan meer dan
500 ziekenhuizen.

Een omlooppak ontworpen met u in
gedachten
We hebben samengewerkt met zorgprofessionals voor het creëren van onze beste
omlooppakken, met eigenschappen die nodig zijn om zo goed mogelijk te kunnen
presteren. Ervaar elke dag nieuwe, schone kleding.

Bel-vorm voor een perfecte pasvorm

V-hals

3 handige zakken op het shirt

Verkrijgbaar
in 7 maten

Trekkoord bij de taille

Shirt en broek apart verpakt

Zorgvuldig gekozen materialen
Medline‘s disposable omlooppakken bieden een hoog niveau van comfort dankzij het
zeer zachte en ademende SMS materiaal met de volgende eigenschappen:

Latex
Goed bedekkend

Pluist weinig

Antistatisch

Latexvrij

Soft Omlooppak assortiment
Essentiële kleding om aan uw dagelijkse
uitdagingen te voldoen
• Gemaakt van zacht 35-gsm SMS materiaal
met optimale bedekking en zachtheid
• Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
• Verkrijgbaar in blauw en groen met shirt en
broek apart verpakt of in sets

Advanced Omlooppak assortiment
De keuze die u verdient
• Gemaakt van 42-gsm SMS materiaal met zeer goede bedekking en optimale zachtheid
• Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
• Verkrijgbaar in blauw, groen en paars met shirt en broek apart verpakt of in sets

Ultimate Omlooppak assortiment
Ons hoogwaardige ultrazachte assortiment voor veeleisende
activiteiten
Medline‘s Ultimate Omlooppakken bieden het extra comfort, ademend vermogen en
bescherming die u en uw patiënten verdienen.
• Gemaakt van 45-gsm SMS materiaal met uitstekende bedekking en zachtheid
• Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
• Verkrijgbaar in blauw en groen met shirt en broek apart verpakt

Top 3 redenen om
voor Medline te
kiezen
1

2

3

Als wereldleider op het
gebied van disposable
en herbruikbare kleding
biedt Medline stabiele
leveringen en consistente
productkwaliteit.
Medline helpt u om
patiëntveiligheid te
verhogen door kleding te
maken van materiaal dat
weinig pluist.
Medline biedt duurzame
en comfortabele kleding,
ontworpen in samenwerking
met zorgprofessionals.

Extra
zak

Warmtejasjes
1

Verlaag kosten
Tijdens de wintermaanden merkt u
mogelijk dat er meer steriele chirurgische
jassen gebruikt worden, omdat uw
personeel deze draagt tegen de kou. Door
Warm-Up Jackets aan te bieden kunt u
kosten verlagen en uw personeel helpen
om aan hygiëneprotocollen te voldoen.

Herbruikbare Warm-Up
Jacket assortiment

Soft Warm-up Jacket met
lange mouwen assortiment

2

Houdt uw personeel warm en comfortabel
Medline‘s herbruikbare en disposable WarmUp Jackets assortiment is ontworpen met
materialen die zorgen voor een hoog niveau
van comfort terwijl uw personeel warm blijft.
Daarnaast hebben ze een intuïtief ontwerp
met een zachte tricot kraag, manchetten of
elastiek bij de mouwen en handige zakken.

Essential Warm-Up Jacket met
lange mouwen assortiment

Essential driekwart mouwen assortiment

Essential korte mouwen
assortiment

Herbruikbare Warm-Up Jackets
Maat

Warm-Up Jacket (koningsblauw)

Warm-Up Jacket (marineblauw)

Verpakking

XS

549RYLXS-CF

549NVYXS-CF

24/doos

S

549RYLS-CF

549NVYS-CF

24/doos

M

549RYLM-CF

549NVYM-CF

24/doos

L

549RYLL-CF

549NVYL-CF

24/doos

XL

549RYLXL-CF

549NVYXL-CF

24/doos

Disposable Warm-Up Jackets
Essential Warm-Up Jacket met lange mouwen
assortiment

Essential driekwart mouwen assortiment

Essential korte mouwen assortiment zonder
manchetten

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

Artikelnr.

Omschrijving

Verpakking

NONERP600S

Blauw, S

10/zak, 30/doos

NONERP800S

Blauw, S

10/zak, 30/doos

NONERP700S

Blauw, S

10/zak, 30/doos

NONERP600M

Blauw, M

10/zak, 30/doos

NONERP800M

Blauw, M

10/zak, 30/doos

NONERP700M

Blauw, M

10/zak, 30/doos

NONERP600L

Blauw, L

10/zak, 30/doos

NONERP800L

Blauw, L

10/zak, 30/doos

NONERP700L

Blauw, L

10/zak, 30/doos

NONERP600XL

Blauw, XL

10/zak, 30/doos

NONERP800XL

Blauw, XL

10/zak, 30/doos

Soft Warm-Up Jacket met lange mouwen
assortiment
NONERP610S

Elastiek bij de
taille, blauw, S

10/zak, 50/doos

NONERP860S

Wit, S

10/zak, 30/doos

Essential Warm-Up Jassen

NONERP610M

Elastiek bij de
taille, blauw, M

10/zak, 50/doos

NONERP860M

Wit, M

10/zak, 30/doos

NONESW500M

Wit, M

10/zak, 30/doos

NONERP610L

Elastiek bij de
taille, blauw, L

10/zak, 50/doos

NONERP860L

Wit, L

10/zak, 30/doos

NONESW500L

Wit, L

10/zak, 30/doos

NONERP610XL

Elastiek bij de
taille, blauw,
XL

10/zak, 50/doos

Apart verpakte herbruikbare omlooppakken
Maat

Shirts (koningsblauw)

Broeken (koningsblauw)

Shirts (marineblauw)

Broeken (marineblauw)

Verpakking

XS

510RYLXS-CF

500RYLXS-CF

510NVYXS-CF

500NVYXS-CF

24/doos

S

510RYLS-CF

500RYLS-CF

510NVYS-CF

500NVYS-CF

24/doos

M

510RYLM-CF

500RYLM-CF

510NVYM-CF

500NVYM-CF

24/doos

L

510RYLL-CF

500RYLL-CF

510NVYL-CF

500NVYL-CF

24/doos

XL

510RYLXL-CF

500RYLXL-CF

510NVYXL-CF

500NVYXL-CF

24/doos

Disposable omlooppak assortiment verpakt als set
Soft assortiMaat ment
(blauw)

Soft assortiment
(groen)

Advanced assortiment
(blauw)

Advanced assortiment
(groen)

Advanced assortiment (paars)

Verpakking

XS

P35PBXS

P35PGXS

P42PBXS

P42PGXS

P42PPXS

1/zak, 25/doos

S

P35PBS

P35PGS

P42PBS

P42PGS

P42PPS

1/zak, 25/doos

M

P35PBM

P35PGM

P42PBM

P42PGM

P42PPM

1/zak, 25/doos

L

P35PBL

P35PGL

P42PBL

P42PGL

P42PPL

1/zak, 25/doos

XL

P35PBXL

P35PGXL

P42PBXL

P42PGXL

P42PPXL

1/zak, 25/doos

2XL

P35PB2XL

P35PG2XL

P42PB2XL

P42PG2XL

P42PP2XL

1/zak, 25/doos

3XL

P35PB3XL

P35PG3XL

P42PB3XL

P42PG3XL

P42PP3XL

1/zak, 25/doos

Disposable omlooppak assortiment los verpakt
Soft assorti- Soft assorment
timent
(blauw)
(groen)

Advanced
assortiment
(blauw)

Advanced
assortiment
(groen)

Advanced
Ultimate
assortiment assortiment
(paars)
(blauw)

Ultimate
assortiment
(groen)

Broek

Broek

Broek

Broek

Broek

Broek

Broek

XS

PXS9110P

P35PGXS-P

P42PBXS-P

P42PGXS-P

P42PPXS-P

P45PBXS-P

P45PGXS-P

1/zak, 50/doos

S

PS9110P

P35PGS-P

P42PBS-P

P42PGS-P

P42PPS-P

P45PBS-P

P45PGS-P

1/zak, 50/doos

M

PM9110P

P35PGM-P

P42PBM-P

P42PGM-P

P42PPM-P

P45PBM-P

P45PGM-P

1/zak, 50/doos

L

PL9110P

P35PGL-P

P42PBL-P

P42PGL-P

P42PPL-P

P45PBL-P

P45PGL-P

1/zak, 50/doos

XL

PXL9110P

P35PGXL-P

P42PBXL-P

P42PGXL-P

P42PPXL-P

P45PBXL-P

P45PGXL-P

1/zak, 50/doos

2XL

P2XL9110P

P35PG2XL-P

P42PB2XL-P

P42PG2XL-P

P42PP2XL-P

P45PB2XL-P

P45PG2XL-P

1/zak, 50/doos

3XL

-

P35PG3XL-P

P42PB3XL-P

P42PG3XL-P

P42PP3XL-P

P45PB3XL-P

P45PG3XL-P

1/zak, 50/doos

Shirt

Shirt

Shirt

Shirt

Shirt

Shirt

Shirt

XS

PXS9110S

P35PGXS-S

P42PBXS-S

P42PGXS-S

P42PPXS-S

P45PBXS-S

P45PGXS-S

1/zak, 50/doos

S

PS9110S

P35PGS-S

P42PBS-S

P42PGS-S

P42PPS-S

P45PBS-S

P45PGS-S

1/zak, 50/doos

M

PM9110S

P35PGM-S

P42PBM-S

P42PGM-S

P42PPM-S

P45PBM-S

P45PGM-S

1/zak, 50/doos

L

PL9110S

P35PGL-S

P42PBL-S

P42PGL-S

P42PPL-S

P45PBL-S

P45PGL-S

1/zak, 50/doos

XL

PXL9110S

P35PGXL-S

P42PBXL-S

P42PGXL-S

P42PPXL-S

P45PBXL-S

P45PGXL-S

1/zak, 50/doos

2XL

P2XL9110S

P35PG2XL-S

P42PB2XL-S

P42PG2XL-S

P42PP2XL-S

P45PB2XL-S

P45PG2XL-S

1/zak, 50/doos

3XL

-

P35PG3XL-S

P42PB3XL-S

P42PG3XL-S

P42PP3XL-S

P45PB3XL-S

P45PG3XL-S

1/zak, 50/doos

Maat

Verpakking

Voor meer informatie over dit product kunt u contact opnemen met uw
Medline accountmanager of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Disposable omlooppakken zijn medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en
voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels. We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.
© 2021 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1112_NL 08/2021.
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