
Beschermende kleding
Meer veiligheid en bescherming

Minder kruis-
besmetting 

en bescherming 
voor uw 

personeel.
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Waarom kiezen steeds meer 
zorgprofessionals Medline voor al hun 
beschermingsbenodigdheden?

Europese verordeningen en richtlijnen voor het 
classificeren van beschermingsmiddelen 

Gids voor beschermende materialen

Hoogwaardige 
producten

Uitgebreid 
assortiment

Betrouwbare 
partner

Uw personeel wordt dagelijks blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen, wat een risico vormt voor 
kruisbesmetting. Wij begrijpen dat u vertrouwt op disposable kleding om ze te beschermen, maar 
ook voor comfort. Medline past daarom de hoogste kwaliteitsnormen toe op onze producten en 
in onze productiefaciliteiten om ervoor te zorgen dat professionele zorgverleners de bescherming 
krijgen die ze verdienen. 

Medline International France is EN ISO 13485 en ISO 9001 gecertificeerd en voldoet aan 
de wettelijke normen op de markt. Daarnaast zijn we ons bewust van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan zijn sommige van onze producten WRAP-
gecertificeerd. WRAP ( (Worldwide Responsible Accredited Production) is een internationaal 
erkende certificeringsinstantie voor sociale conformiteit die controleert of fabrieken de arbeids- 
en mensenrechten van werknemers respecteren.
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Raadpleeg de technische datasheet van het product om de classificatie te bekijken.

Om u te helpen bij bij het kiezen van het juiste product, staan hier korte omschrijvingen van de 
eigenschappen en voordelen van de belangrijkste door Medline gebruikte materialen. U kunt 
refereren aan deze pagina terwijl u de brochure doorkijkt.

Spunbond polypropyleen (SPP)

Meerlaags polypropyleen (SMS)

Polyethyleenfolie

Bilaminaat polypropyleen-
polyethyleen

 
Trilaminaat polypropyleen-
polyethyleen

Deze standaardstof wordt gemaakt door het aan elkaar binden 
van vezels om een enkele laag ademend, geweven materiaal te 
vormen. Het is geschikt voor het beschermen van gebruikers tegen 
mechanische deeltjes en haren.

Deze stof bestaat uit binnenste lagen van meltblown polypropyleen 
ingeklemd tussen buitenste lagen van spunbond polypropyleen. 
Sterk, vloeistofbestendig en ademend, dit meerlaags materiaal 
zorgt voor een optimale mix van vloeistof bescherming en comfort. 

Deze enkele laag polyethyleenfolie biedt goede vloeistofbestendige 
eigenschappen tegen een zeer aantrekkelijke prijs. 

Deze stof wordt gemaakt door het lamineren van een laag 
polypropyleen (SPP of SMS) met een laag van ondoordringbaar 
polyethyleen. Deze stof is ideaal voor elke situatie waar materiaal 
met hoge treksterkte en vloeistofbescherming nodig is. 

Dit ondoordringbare en ademende materiaal bestaat uit een 
hybride folie geklemd tussen twee lagen van een bicomponent 
spunbond materiaal. Deze stof is ideaal voor langdurige ingrepen 
wanneer ondoordringbare bescherming nodig is tegen vloeistoffen 
en radiotherapeutische middelen.

De persoonlijke beschermings-
middelen in het assortiment van 
Medline bieden bescherming 
tegen minimale risico's 
(contact met zwakwerkende 
schoonmaakmiddelen of langdurig 
contact met water) of grotere 
risico's, zoals blootstelling aan 
stoffen en mengsels die gevaarlijk 
zijn voor de gezondheid. Producten 
vermeld in de brochure die 
gecertificeerd zijn als PBM voldoen 
aan de eisen van PBM Categorie I 
of Categorie III.

Verordening (EU) 2016/425 persoon-
lijke beschermingsmiddelen (PBM)

Verordening (EU) 2017/745 
medisch hulpmiddelen (MHR)

Medische hulpmiddelen 
omvatten elk instrument, 
apparaat, applicatie, software, 
implantaat, reagens, materiaal 
of ander artikel dat door de 
fabrikant bedoeld is om te 
worden gebruikt, alleen of in 
combinatie, voor een specifiek 
medisch doel voor de mens. 
De medische hulpmiddelen 
in Medline's assortiment zijn 
bedoeld om de patiënt te 
beschermen tegen mogelijke 
besmetting. Het zijn klasse I 
hulpmiddelen.

Verordening 2001/95/EC 
algemene productveiligheid

Producten die zijn 
opgenomen in het 
beschermende kleding 
assortiment van 
Medline, die niet onder 
de definitie van PBM 
of MHR vallen, zijn 
gecertificeerd volgens 
de richtlijn algemene 
productveiligheid. Dit zijn 
algemene goederen (bijv. 
ondergoed).

Het is belangrijk dat onze 
klanten hun beschermende 
kleding op tijd ontvangen. 
Daarom hebben we bepaalde 
artikelen geselecteerd waar we 
een grote veiligheidsvoorraad 
van hebben opgebouwd om 
sneller te kunnen reageren op 
een onverwachte toename van 
de vraag. Deze artikelen zijn 
dikgedrukt, zodat ze eenvoudig 
te herkennen zijn.
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Overzicht isolatiejassen

 
Productfamilie Artikelnummer

 
Maat PF

 
Kleur 

 
Materiaal  Lengte (cm) Breedte 

(cm) Type pols Neksluiting
ISO811: Bestand tegen 

vloeistof penetratie 
(cmH2O)

Product- 
classificatie Beoogd gebruik Steriel/ 

niet steriel

Overjassen

CRIE4000

L

50 Polypropyleen 
(SPP) 

114 135

Elastisch

Striksluiting n.v.t. MDR Klasse I Beschermt de patiënt tegen kruisbesmetting Niet-steriel

CRIE4000G

CRIE4000B

CRIE4001

XL 127 147

CRIE4001G

CRIE4001B

CRIE4001CF
Tricot manchetten

CRIE4001BCF

Isolatiejassen

NONE27SMS3 L

100
Meerlaags 

polypropyleen 
(SMS)

114 142
Elastisch Striksluiting

10

PBM Categorie I PBM Categorie I: Beschermt de gebruiker tegen 
langdurig contact met water

Niet-steriel

NONE27SMS3XL XL 127 152

NONELV200C L 114 142
Tricot manchetten Striksluiting

NONELV200CXL XL 127 152

NONE326MCF M 106 132

Tricot manchetten Klittenband 50,8NONE326CF L 118 142

NONE326XLCF XL 135 152

NONE27280 L
25

114 142
Tricot manchetten Striksluiting 54,5 Steriel

NONE27280XL XL 127 152

Ondoordringbare 
overjassen

CRIE4040C* L

100
Bilaminaat 

polypropyleen- 
polyethyleen

114 135

Tricot manchetten Striksluiting 107

PBM Categorie I

Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact 
met water en reinigingsmiddelen 

[CRIE4040xC reeks en CRIE500x zijn getest 
volgens EN 16523-1 met het reinigingsmiddel 

glucoprotamin – doorbraaktijd van > 480 minuten: 
prestatieniveau klasse 6 volgens EN 14325]

Niet-steriel

CRIE4041C* XL 135 152

CRIE4042C* 2XL 147 162

CRIE4040BC* L
100

114 135

CRIE4041BC* XL 135 152

NONELV350 L 50 Microporeus 
laminaat 114 142 Tricot manchetten Striksluiting 181

CRIE5010 L

75 Polyethyleen

114 94

Duimlussen Over het hoofd
75,5

CRIE5011 XL 134 113

CRIE5021 XL 140 110 99

Ondoordringbare
isolatiejassen

NONE27116 L

50
Bilaminaat

polypropyleen- 
polyethyleen

114 142

Tricot manchetten
Striksluiting

114 PBM Categorie I Beschermt de gebruiker tegen langdurig contact met 
water Niet-sterielNONE27116XL XL 127 142

NONE27279OHXL XL 127 86 Over het hoofd

Ondoorlatende  
isolatiejassen getest 

met cytostatica

NONE27457 L
30

Trilaminaat 
polypropyleen- 

polyethyleen

114 142
Tricot manchetten Klittenband 200 PBM Categorie III Beschermt de gebruiker tegen stoffen en mengsels 

die schadelijk zijn voor de gezondheid (cytostatica) Niet-steriel
NONE27457XL XL 127 152

* Isolatiejas met achterpaneel gemaakt van ademend materiaal
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Overjassen

Isolatiejassen

Geschikt om besmetting door deeltjes te voorkomen

Geschikt voor bescherming tegen minimale risico‘s door 
langdurig contact met water

Lichtgewicht polypropyleen overjassen

• Ademend en comfortabel
• Striksluiting in nek en taille
• Verkrijgbaar met elastiek bij de polsen of tricot manchetten

Lichtgewicht SMS isolatiejassen

• Ademend en comfortabel
• Striksluiting in nek en taille
• Verkrijgbaar met elastiek bij de polsen of tricot manchetten

Medium-gewicht SMS isolatiejassen

Het materiaal dat in deze reeks van isolatiejassen wordt gebruikt, heeft een 
hydrostatisch hoofdvermogen van meer dan 50 cmH2O volgens ISO 811.

CRIE4001G

Artikelnummer Maat Kleur Verpakking
Overjas met elastiek rond de pols 

CRIE4000 L Geel 10/zak, 50/doos

CRIE4000G L Groen 10/zak, 50/doos

CRIE4000B L Blauw 10/zak, 50/doos

CRIE4001 XL Geel 10/zak, 50/doos

CRIE4001G XL Groen 10/zak, 50/doos

CRIE4001B XL Blauw 10/zak, 50/doos

Overjassen met tricot manchetten

CRIE4001CF XL Geel 10/zak, 50/doos

CRIE4001BCF XL Blauw 10/zak, 50/doos

Artikelnummer Maat Kleur Verpakking
Striksluiting in nek en taille, elastiek bij de polsen

NONE27SMS3 L Blauw 10/zak, 50/doos

NONE27SMS3XL XL Blauw 10/zak, 50/doos

Striksluiting in nek en taille, tricot manchetten

NONELV200C L Geel 10/zak, 100/doos

NONELV200CXL XL Geel 10/zak, 100/doos

Artikelnummer Maat Kleur Steriel/ 
niet-steriel Verpakking

Klittenband in de nek, striksluiting in de taille, tricot manchetten

NONE326MCF M Geel Niet-steriel 10/zak, 100/doos

NONE326CF L Geel Niet-steriel 10/zak, 100/doos

NONE326XLCF XL Geel Niet-steriel 10/zak, 100/doos

NONE27SMS3

NONE326CFOndoordringbare isolatiejassen

Lichtgewicht bilaminaat ondoordringbare overjassen

• Striksluiting in nek en taille 
• Tricot manchetten

Polyethyleen waterdichte isolatiejassen

• Over-het-hoofd ontwerp
• Manchetten met duimlussen
• Individueel gevouwen en verpakt in een dispenserdoos

CRIE4040C

CRIE5010

Artikelnummer Maat Kleur Steriel/ 
niet-steriel Verpakking

CRIE4040C L Geel Niet-steriel 10/zak, 100/doos

CRIE4041C XL Geel Niet-steriel 10/zak, 100/doos

CRIE4042C 2XL Geel Niet-steriel 10/zak, 100/doos

CRIE4040BC L Blauw Niet-steriel 10/zak, 100/doos

CRIE4041BC XL Blauw Niet-steriel 10/zak, 100/doos

Artikelnummer Maat Kleur Verpakking
CRIE5010 L Blauw  1/zak, 15/doos, 75/omdoos

CRIE5011 XL Blauw  1/zak, 15/doos, 75/omdoos

CRIE5021 XL Blauw  1/zak, 15/doos, 75/omdoos

Geschikt voor het beschermen van de gebruiker tegen langdurig contact 
met water en reinigingsmiddelen; CRIE404xC reeks en CRIE501x reeks 
getest volgens EN 16523-1 met reinigingsmiddel glucoprotamin
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Medium-gewicht bilaminaat 
ondoordringbare isolatiejassen
Geschikt voor bescherming tegen langdurig contact met water

*Over-het-hoofd ontwerp en striksluiting in taille

• Striksluiting in nek en taille
• Tricot manchetten

Artikelnummer Maat Kleur Verpakking
NONE27116 L Blauw 10/zak, 50/doos

NONE27116XL XL Blauw 10/zak, 50/doos

NONE27279OHXL* XL Blauw 10/zak, 50/doos

Polyethyleen disposable schort

Gedragen over niet vloeistofbestendige jassen of omlooppakken als een handige oplossing 
voor gebruikers die extra vloeistof bescherming willen toevoegen tegen lagere kosten.

NONE24274W

Artikelnummer Omschrijving Verpakking

NONE24274W Medium-gewicht 71,1 x 116,8 cm, 
individueel verpakt, dispenserdoos 50/doos, 250/omdoos

NONELV350

NONE27116

Microporeuze bilaminaat overjas

• Striksluiting in nek en taille 
• Tricot manchetten

Artikelnummer Maat Kleur Verpakking
NONELV350 L Wit 10/zak, 50/doos

Isolatiejassen met chemobescherming
Trilaminaat polypropyleen-polyethyleen (Preventie Plus) jassen zijn gecertificeerd als PBM Categorie 
III Type PB-[4] voor gedeeltelijke lichaamsbescherming volgens PBM Verordening 2016: 425 en zijn 
geschikt voor bescherming tegen mengsels die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het Preventie Plus 
materiaal is zeer comfortabel vanwege de ademende eigenschappen.

• Klittenbandsluiting in de nek
• Striksluiting in taille
• Tricot manchetten bij de polsen

Getest met 14 chemotherapie middelen volgens ASTM F739

Carmustine (BiCNU)   Etoposide (Toposar) 
Dacarbazine    Vincristine Sulfaat
Fluorouracil (5FU)   Doxorubicine hydrochloride 
Thiotepa   Paclitaxel (Taxol) 
Cisplatine    Leucovorin 
Mitomycine C    Docetaxel 
Cyclophosphamide (Cytoxan)   Oxaliplatine

Testdata is verkrijgbaar op aanvraag.

NONE27457: jas
NONE27348PXL: laarshoezen

Artikelnummer Maat Kleur Verpakking
NONE27457 L Blauw 10/zak, 30/doos

NONE27457XL XL Blauw 10/zak, 30/doos

Volledige bescherming 
is mogelijk in combinatie 

met de trilaminaat 
polypropyleen-

polyethyleen laarshoezen 
(NONE27348PXL).
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Schoeisel1

Schoenovertrekken voorkomen besmetting van de omgeving en verminderen de overdracht van micro-
organismen. Gemaakt van polyethyleen of polypropyleen. Sommige modellen hebben extra bescherming 
tegen vloeistoffen. 

De laarshoezen van Medline bieden meer bedekking en betere bescherming tegen vloeistof. De producten 
bedekken de schoen en het been helemaal tot aan de knie en hebben een handig one-size-fits-most 
ontwerp met een zool met textuur. Ze hebben ook een klittenbandsluiting of elastiek rond de enkel om ze 
op hun plaats te houden en voldoende bescherming te garanderen.

CRIE2002 CRIE2010 CRIE2102W CRIE2020 NONE28858

Artikelnummer Maat Materiaal Kenmerken Verpakking
CRIE2002 One size fits most Polypropyleen (SPP) Bescherming 100/zak, 300/doos

CRIE2010 One size fits most Polyethyleenfolie Ondoordringbare 10/zak, 1,000/doos

CRIE2102W One size fits most Polypropyleen (SPP) Bescherming 500/zak, 1,000/doos 

CRIE2020 One size fits most Polyethyleenfolie en polypropyleen 
(SPP) Ondoordringbare 100/zak, 200/doos

NONE28858 L Meerlaags polypropyleen (SMS) Vloeistofbestendig 100/zak, 300/doos

Artikelnummer Maat Kenmerken Verpakking
NONE27143XL One size fits most Vloeistofbestendig 50/doos, 150/omdoos

NONE27144 One size fits most Ondoordringbare 50/doos, 150/omdoos

NONE27348PXL One size fits most Ademend en ondoordringbaar 50/doos, 150/omdoos

NONE27143XL

• Ademend, vloeistofbestendig 
materiaal boven de enkel

• Hoge vloeistofbescherming aan 
de onderkant

• Afgedichte naden op de voet

NONE27144

• Ondoordringbaar polyethyleen-
polypropyleen materiaal met coating

• Hoge vloeistofbescherming aan de 
onderkant

• Klittenbandsluiting voor een 
verstelbare pasvorm

NONE27348PXL

• Gemaakt van blauw Prevention 
Plus materiaal 

• Klittenbandsluiting 
• Foam strip

Schoenovertrekken

Laarshoezen

Disposable omlooppakken2

Een omlooppak ontworpen met u in gedachten

Zorgvuldig gekozen materialen

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.

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

Trekkoord bij de taille

3 handige zakken op het shirt V-halsBel-vorm voor een perfecte pasvorm

Shirt en broek apart verpakt

Verkrijgbaar 
in 7 maten

Goed bedekkend Pluist weinig Antistatisch Latexvrij

Latex
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Essentiële kleding voor uw dagelijkse uitdagingen Ons hoogwaardige ultrazachte assortiment voor veeleisende activiteiten

De keuze die u verdient

Ultimate Omlooppak assortimentSoft Omlooppak assortiment

Advanced Omlooppak assortiment

Medline‘s Ultimate Omlooppakken bieden het extra comfort, ademend vermogen en bescherming die 
u en uw patiënten verdienen.

Top 3 redenen om 
voor Medline te kiezen

• 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

Extra
zak

Als wereldleider op het 
gebied van disposable 
en herbruikbare kleding 
biedt Medline stabiele 
leveringen en consistente 
productkwaliteit.

1

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.

2

3

• Gemaakt van 35-gsm SMS materiaal, 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

• 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
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Disposable omlooppak assortiment verpakt als set

Maat
Soft 

assortiment 
(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

Maat
Soft  

assortiment 
(blauw)

Advanced 
assortiment 

(blauw)

Advanced 
assortiment 

(groen)

Ultimate 
assortiment 

(blauw)

Ultimate 
assortiment 

(groen)
Verpakking

Broek Broek Broek Broek Broek

XS PXS9110P P42PBXS-P P42PGXS-P P45PBXS-P P45PGXS-P 1/zak, 50/doos

S PS9110P P42PBS-P P42PGS-P P45PBS-P P45PGS-P 1/zak, 50/doos

M PM9110P P42PBM-P P42PGM-P P45PBM-P P45PGM-P 1/zak, 50/doos

L PL9110P P42PBL-P P42PGL-P P45PBL-P P45PGL-P 1/zak, 50/doos

XL PXL9110P P42PBXL-P P42PGXL-P P45PBXL-P P45PGXL-P 1/zak, 50/doos

2XL P2XL9110P P42PB2XL-P P42PG2XL-P P45PB2XL-P P45PG2XL-P 1/zak, 50/doos

3XL - P42PB3XL-P P42PG3XL-P P45PB3XL-P P45PG3XL-P 1/zak, 50/doos

Shirt Shirt Shirt Shirt Shirt

XS PXS9110S P42PBXS-S P42PGXS-S P45PBXS-S P45PGXS-S 1/zak, 50/doos

S PS9110S P42PBS-S P42PGS-S P45PBS-S P45PGS-S 1/zak, 50/doos

M PM9110S P42PBM-S P42PGM-S P45PBM-S P45PGM-S 1/zak, 50/doos

L PL9110S P42PBL-S P42PGL-S P45PBL-S P45PGL-S 1/zak, 50/doos

XL PXL9110S P42PBXL-S P42PGXL-S P45PBXL-S P45PGXL-S 1/zak, 50/doos

2XL P2XL9110S P42PB2XL-S P42PG2XL-S P45PB2XL-S P45PG2XL-S 1/zak, 50/doos

3XL - P42PB3XL-S P42PG3XL-S P45PB3XL-S P45PG3XL-S 1/zak, 50/doos

Disposable omlooppak assortiment los verpakt

Warmtejasjes

Essential driekwart  
mouwen assortiment

Essential korte  
mouwen assortiment

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 
warmtejasjes aan te bieden kunt u kosten 
verlagen en uw personeel helpen om aan 
hygiëneprotocollen te voldoen.

Houdt uw personeel warm en comfortabel 

Medline‘s herbruikbare en disposable 
warmtejasjes 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.

1 2

Warmtejasjes assortiment 
Soft met lange mouwen

Warmtejasjes assortiment 
Essential met lange mouwen

Warmtejasjes assortiment Essential met lange 
mouwen Essential driekwart mouwen assortiment Essential korte mouwen assortiment zonder 

manchetten

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Artikelnummer Omschrijving Verpakking Artikelnummer Omschrijving Verpakking

NONERP600S Blauw, S 10/zak, 30/doos NONERP800S 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 NONERP700XL Blauw, XL 10/zak, 30/doos

Warmtejasjes assortiment Soft met lange 
mouwen

NONERP610S Elastiek bij de 
taille, blauw, S 10/zak, 50/doos

NONERP610M Elastiek bij de 
taille, blauw, M 10/zak, 50/doos

NONERP610L Elastiek bij de 
taille, blauw, L 10/zak, 50/doos

NONERP610XL Elastiek bij de 
taille, blauw, XL 10/zak, 50/doos

Disposable warmtejasjes 
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OK mutsen3

Door het hoofd en haar te bedekken wordt de kans dat deeltjes in chirurgische wonden terecht komen 
verkleind. Dit beschermt patiënten tegen mogelijke besmetting in de OK of op de IC. Medline‘s disposable 
OK mutsen zijn zeer comfortabel en verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en ontwerpen die passen 
bij de eisen van het ziekenhuis op het gebied van bescherming en esthetiek. 

Ons brede assortiment, met onder andere matrozenstijl, astro en baret mutsen, is geschikt voor 
verschillende operaties en haarstijlen. Om nog meer keuze te bieden en bij uw budget te passen zijn Medline 
OK mutsen verkrijgbaar in cluster keyback, viscose en spunbond polypropyleen materialen die voldoen aan 
biocompatibiliteitseisen, weinig pluizen en geen latex bevatten. 

Comfort Lijn
De Comfort Lijn bevat Medline‘s meest gekozen OK mutsen. Deze lijn, gemaakt van zacht en ademend 
cluster keyback stof, biedt zeer veel comfort en een hoge mate van bescherming. Comfort Lijn producten 
zijn verkrijgbaar in blauw en groen en in verschillende ontwerpen. Medline streeft ernaar om producten in 
te kopen van ethische en maatschappelijk verantwoordelijke fabrieken over de hele wereld. Daarom wordt 
onze Comfort productlijn gefabriceerd in een WRAP gecertificeerde fabriek.

Astro OK muts
FS61100

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen

Astro OK muts
FS61250

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met 
zweetband, blauw

Bouffant cap
FS61350

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap met latexvrije 
elastische band, blauw, maat 
53cm

Astro OK muts
FS61150A

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, blauw

Bouffant cap
FS61300

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap met latexvrije 
elastische band, maat 53cm

OK muts
FS61450

100/doos, 600/omdoos

OK muts, matrozenstijl, blauw

OK muts
FS61750A

100/doos, 600/omdoos

OK muts met striksluiting, 
voor lang haar, blauw

OK muts
FS61950

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, platte voorkant, 
blauw

OK muts
FS61850A

100/doos, 600/omdoos

OK muts met striksluiting, 
voor kort haar, blauw

OK muts
FS61500

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, gevormde 
voorkant, groen

OK muts
FS61550A

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, gevormde 
voorkant, blauw

Kleurrijke Lijn
De Kleurrijke lijn is gemaakt van spunlace viscose, wat een zacht en ademend materiaal is, dat aanvoelt als 
katoen. Deze lijn biedt comfortabele producten in vele kleuren. Medline streeft ernaar om producten in te 
kopen van ethische en maatschappelijk verantwoordelijke fabrieken over de hele wereld. Daarom wordt onze 
Kleurrijke productlijn gefabriceerd in een WRAP gecertificeerde fabriek.

OK muts
FS60750B

100/doos, 600/omdoos

OK muts met striksluiting, 
voor lang haar, blauw

OK muts
FS60850B

100/doos, 600/omdoos

OK muts met striksluiting, 
voor kort haar, blauw

Astro OK muts met 
schouderbedekking
FS60000

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met schouder-
bedekking, striksluiting en 
zweetband, blauw

Astro OK muts
FS60150B

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, blauw

Astro OK muts
FS60100G

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen

Astro OK muts
FS60250B

50/doos, 300/omdoos

Astro OK muts met 
zweetband, blauw
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Basislijn
De basislijn,ontworpen om te voldoen aan de basisbehoeften van een afdeling voor een voordelige prijs, 
is gemaakt van spunbond materiaal met een basisgewicht van 12 gsm tot 30 gsm. Basis OK mutsen zijn 
verkrijgbaar in blauw, groen, wit of prints.

OK muts
FS60950B

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, platte voorkant, 
blauw

OK muts
FS60950P

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, platte voorkant, 
paars

OK muts
FS60950W

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, platte voorkant, 
wit

OK muts
FS60950G

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, platte voorkant, 
groen

OK muts
FS60950PK

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, platte voorkant, 
roze

OK muts
FS60950Y

100/doos, 600/omdoos

OK muts, elastiek aan de 
achterkant, platte voorkant, 
geel

OK muts
NONE28625

100/doos, 500/omdoos

Ok muts met striksluiting, 
SMS bovenkant, absorberende 
scrim-verstevigd materiaal 
aan de zijkanten, one size fits 
most, lichtblauw

Astro OK muts
FS63100A

100/doos, 600/omdoos

Astro OK muts, groen

Bouffant cap
FS63300

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, 
groen

OK muts
FS67050

100/doos, 600/omdoos

Spunlace haarnet, one size fits 
most, blauw

Astro OK muts
FS63150A

100/doos, 600/omdoos

Lichte astro OK muts, blauw

Bouffant cap
FS63350

100/doos, 600/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, 
blauw

OK muts
FS63450A

100/doos, 600/omdoos

OK muts, matrozenstijl, blauw

Clip cap
FS65460

100/doos, 1,200/omdoos

Clip cap, one size fits most, wit

Bouffant cap
CRIE1002

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, wit

Bouffant cap
CRIE1004

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 60 cm, 
blauw

Clip cap
FS65450

100/doos, 1,200/omdoos

Clip cap, one size fits most, 
blauw

Bouffant cap
CRIE1000

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 53cm, 
groen

Bouffant cap
CRIE1003

100/doos, 500/omdoos

Bouffant cap, maat 60cm, wit
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Astro OK mutsen 

De one-size-fits-all astro OK 
mutsen, als helmvormige muts met 
striksluiting in de nek, bieden de 
meeste bedekking van al onze OK 
mutsen voor zorgeloze prestaties 
tijdens een ingreep. 

Sommige producten hebben een 
absorberende zweetband voor 
extra comfort, vooral tijdens 
langdurige ingrepen.

OK muts met 
striksluiting 
voor lang en kort haar

Met een striksluiting in de nek 
zijn deze verstelbare OK mutsen 
ontworpen voor mensen met lang 
of kort haar om het haar veilig te 
bedekken. 

Deze OK muts is ideaal voor in de 
OK of voor dagelijkse ingrepen.

OK muts met 
elastiek aan de 
achterkant  

Met een brede vorm en elastische 
achterkant bieden deze one-
size-fits-most OK mutsen een 
comfortabele en veilige pasvorm, 
voor zelfs de meest veeleisende 
dagen. 

Deze muts is zeer geschikt voor 
lang haar en om lang te dragen in 
de OK, IC en laboratoria.

Artikelnummer Omschrijving Verpakking
FS61100 Cluster keyback, groen 100/doos, 600/omdoos

FS61150A Cluster keyback, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS61250 Cluster keyback, met 
zweetband, blauw 50/doos, 300/omdoos

FS60100G Viscose, groen 100/doos, 600/omdoos

FS60150B Viscose, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS60250B Viscose, met zweetband, blauw 50/doos, 300/omdoos

FS63100A Spunbond polypropyleen 
30 gsm, groen 100/doos, 600/omdoos

FS63150A Spunbond polypropyleen 
30 gsm, blauw 100/doos, 600/omdoos

Artikelnummer Omschrijving Verpakking
Voor lang haar 

FS61750A Cluster keyback, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS60750B Viscose, blauw 100/doos, 600/omdoos

Voor kort haar 

FS61850A Cluster keyback, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS60850B Viscose, blauw 100/doos, 600/omdoos

NONE28625 SMS en scrim-verstevigd 
materiaal, blauw 100/doos, 500/omdoos

Artikelnummer Omschrijving Verpakking
FS61500 Cluster keyback, groen 100/doos, 600/omdoos

FS61550A Cluster keyback, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS61950 Cluster keyback, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS60950B Viscose, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS60950G Viscose, groen 100/doos, 600/omdoos

FS60950P Viscose, paars 100/doos, 600/omdoos

FS60950PK Viscose, roze 100/doos, 600/omdoos

FS60950W Viscose, wit 100/doos, 600/omdoos

FS60950Y Viscose, geel 100/doos, 600/omdoos

Kies uw OK muts

Ok mutsen zonder 
striksluiting of elastiek 

Deze OK mutsen hebben geen 
striksluiting of elastiek, waardoor 
ze comfortabel te dragen zijn 
voor langere perioden, dankzij het 
ontbreken van drukgebieden. De 
mutsen zijn ontworpen om goed 
rond het hoofd te passen dankzij 
de natuurlijke elasticiteit van het 
materiaal. 

De mutsen zijn ideaal voor 
verpleegkundigen, bezoekers in de 
OK en afdelingspersoneel met kort 
haar. Daarnaast kan de rand van 
het haarnet (FS67050) omgeslagen 
worden als zweetband voor nog 
meer comfort.

Bouffant Caps

Deze lichte en ruimte mutsen 
met ronde vorm hebben elastiek 
rondom, om er zeker van te zijn dat 
het haar volledig bedekt is en dat 
de muts comfortabel zit. 

Bouffant caps zijn geschikt voor 
zowel lang als kort haar en zijn 
ademend en comfortabel voor 
personeel op minder kritieke 
plaatsen in het ziekenhuis.  

De compact verpakte clip cap 
heeft een soortgelijke vorm als de 
bouffant cap en is ideaal als muts 
voor patiënten en bezoekers op 
minder kritieke plaatsen van het 
ziekenhuis.

Artikelnummer Omschrijving Verpakking
FS61450 Cluster keyback, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS63450A Spunbond polypropyleen, 
30 gsm, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS67050 Spunlace 35 gsm, blauw 100/doos, 600/omdoos

Artikelnummer Omschrijving Verpakking
FS61300 Cluster keyback, 53 cm, groen 100/doos, 600/omdoos

FS61350 Cluster keyback, 53 cm, blauw 100/doos, 600/omdoos

FS63300 SPP 20 gsm, 53 cm, groen 100/doos, 600/omdoos

FS63350 SPP 20 gsm, 53 cm, blauw 100/doos, 600/omdoos

CRIE1000 SPP 12 gsm, 53 cm, groen 100/doos, 500/omdoos

CRIE1002 SPP 12 gsm, 53 cm, wit 100/doos, 500/omdoos

CRIE1003 SPP 12 gsm, 60 cm, wit 100/doos, 500/omdoos

CRIE1004 SPP 12 gsm, 60 cm, blauw 100/doos, 500/omdoos

FS65450 SPP 14 gsm, one size fits 
most, blauw 100/doos, 1,200/omdoos

FS65460 SPP 14 gsm, one size fits 
most, wit 100/doos, 1,200/omdoos

SPP = spunbond polypropyleen
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Patiëntjassen

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking
NONE27046 
NONE27046XL

L 
XL Mouwloos patiëntenjas, blauw 50/doos

NONE27046SL 
NONE27046SLXL 

L 
XL Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 50/doos

NONE27SLK
Geschikt 

voor kinderen 
(4 tot 9 jaar)

Patiëntenjas voor kinderen met korte mouwen, 
blauw 100/doos

CRIE4060K L Kimono jas met lange mouwen, striksluiting in 
taille, blauw 60/doos

NONE27100 
NONE27100XXL

L 
XXL

Patiëntenjas met opening aan de voorkant,  
korte mouwen en striksluiting in taille, blauw 100/doos

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
XXL Ondergoed met elastiek, donkerblauw 200/doos

NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
XXL

Colonoscopie korte broeken met open rug en 
klittenbandsluitingen, blauw 100/doos

CRIE2210 Standaardmaat 
(32 cm lengte) Elastische slippers met stijve zool, wit 100/doos

MDTEFP218RXL XL Sokken, rood 48/doos

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking
PBAG5060 50 x 60 cm Patiënt eigendommen zak, wit 250/doos
NWP150 106 x 150 cm Non-woven paneel 200/doos
TLPC5127 15 x 27 cm Telemetriezak voor monitoringsapparaten, blauw 200/doos

Het verbeteren van de patiëntenzorg is prioriteit voor alle zorgaanbieders. De meeste 
ziekenhuizen en zorgprofessionals nemen dit doel een stap verder en hebben de algemene 
doelstelling om een hoog niveau van patiëntgerichte zorg en tevredenheid te verwezenlijken. 

Bij Medline vinden wij dat de kwaliteit van het product bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg 
die patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis krijgen. Daarom zijn onze patiëntjassen niet 
doorzichtig en comfortabel voor uw patiënten tijdens hun verblijf, aangezien ze zijn gemaakt 
van zacht, non-woven SMS materiaal. 

Medline biedt een grote verscheidenheid aan ontwerpen om aan de behoeften van uw afdeling 
te kunnen voldoen. Kies uit een selectie van patiëntjassen met openingen aan de voorkant, 
openingen aan de achterkant of klittenband aan de mouwen.

Patiëntensets4

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

KIT1030

Dankzij onze expertise in medische kleding ontwerp en  
fabricage kunnen wij nieuwe oplossingen aanbieden voor  
dag operaties. Met het oog op efficiëntie, heeft Medline  
verschillende patiëntenset oplossingen en bezoekerssets  
voor uw behoeften en budget. 

De sets bevatten disposable patiëntenkleding, die patiënten 
kunnen dragen tijdens diagnostische procedures of een dagingreep;  
Alle componenten zijn handig verpakt in een enkele zak die aan de  
patiënt gegeven kan worden bij binnenkomst. Dankzij de verpakking 
is het eenvoudiger om voorraad te beheren, aangezien er maar één  
artikel besteld hoeft te worden in plaats van vijf losse onderdelen.

Als een toonaangevende internationale producent en distributeur van 
medische hulpmiddelen, begrijpen we uw focus en de behoeften van 
uw patiënten. Voor onze producten en bij elke stap van productie- en 
assemblageproces, passen we de hoogste kwaliteitsnormen toe.

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking

KIT1030 L

Kimono, blauw 
Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 

Ondergoed, donkerblauw 
Clip cap, blauw 
Sokken, rood

40/doos

KIT1035 
KIT1035XXL

L 
XXL

Kimono, paars 
Patiëntenjas met korte mouwen, paars 

Ondergoed, donkerblauw 
Clip cap, blauw 
Sokken, rood

40/doos

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
XXL

Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 
Ondergoed, donkerblauw 

Clip cap, wit 
Schoenhoezen, wit

50/doos

NONE27KITK
Geschikt voor 

kinderen 
(4 tot 9 jaar)

Patiëntenjas voor kinderen met korte mouwen, blauw 
Ondergoed, donkerblauw 

Clip cap, wit 
Schoenhoezen, wit

50/doos

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
XXL

Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 
Omlooppak broek, blauw 

Clip cap, wit 
Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw

50/doos

CRIE4000BKIT L
Overjas met elastiek bij de pols, blauw 
Masker Type II met oorlussen, blauw 

Clip cap, wit 
Schoenhoezen, wit

50/doos

KIT1050E L

Kimono, blauw 
Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 

Omlooppak broek, blauw 
Ondergoed, donkerblauw 

Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw 
Sokken, rood 

25/doos

KIT1440E 
KIT14402XE

L 
XXL

Patiëntenjas met korte mouwen, opening voor, blauw 
Omlooppak broek, blauw 

Clip cap, blauw 
Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw 

Sokken, rood

30/doos

Patiënten
comfort

Vereenvoudigde 
Leveringsketen

Ziekenhuis 
efficiëntie

Patiënten
sets

Patiëntenkleding

Patiënt accessoires 

Onze kleding biedt patiënten comfort en waardigheid tijdens hun dag chirurgie of diagnostische 
procedure omdat het is vervaardigd uit een zacht en ondoorzichtig polypropyleen materiaal. 
Ontdek de individuele componenten van Medline en kies tussen colonoscopie korte broeken, 
ondergoed of elastische slippers om uw patiënten de allerbeste verzorging en comfort te bieden.

Medline biedt handige accessoires om de patiëntenstroom en het verblijf in 
de ambulante zorgruimte gemakkelijker te maken.

NONE27UP

CRIE2210

PBAG5060



FOLLOW US

Neem voor meer informatie contact op met uw Medline 
account manager of bezoek ons op www.medline.eu/nl 

Mondmaskers
Chirurgische, procedure- en ademhalingsmaskers

Maskers klaar
voor gebruik

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren. 
© 2022 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML179_NL 01/2022

1) Schoeisel producten zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.
2) Disposable omlooppakken zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.
3) Hoofdbedekking producten zijn klasse I medische hulpmiddelen in overeenstemming met verordening (EU) 2017/745.
4) Patiëntenkits zijn proceduresets in overeenstemming met artikel 22 van verordening (EU) 2017/745. 
   De procedureset fabrikant is Medline International France 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, Frankrijk.

Deze producten zijn bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. 
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

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

Medline heeft ook een 
groot assortiment 
chirurgische, 
onderzoeks- en 
ademhalingsmaskers.  
Bekijk de masker 
brochure voor meer 
informatie.

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

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

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

