
Liqui-LocTM en Dubbelzijdige Vloermat 
voor vloeistof management
Om te zorgen voor een schone en veilige omgeving

Absolute
veiligheid 
op de vloer
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Veiligheid in de OK
Het werken in een natte omgeving zorgt dagelijks voor gevaren zoals uitglijden en vallen. In 
ziekenhuizen vormt dit een risico voor zowel de patiënt als het zorgpersoneel. Vooral natte 
vloeren kunnen de zorg negatief beïnvloeden en voor extra uitdagingen voor zorginstellingen 
zorgen. 

Verhoog uw veiligheidsniveau
De oplossing van Medline pakt zowel het gevaar van vallen aan, als de behoefte aan snelle 
verwijdering van vloeistoffen, zodat veiligheid in de werkomgeving wordt verbeterd.

Wanneer er niet goed met deze gevaren omgegaan wordt, kan dat leiden tot de 
volgende problemen:  

• Letsel voor patiënt of personeel, wat zorgt voor afleiding of arbeidsverzuim door ziekte
• Verstoorde chirurgische ingrepen waarbij personeel niet op de belangrijkste zaken kan 

concentreren
• Hogere kosten en meer tijd door verlengde ingrepen en opruimen
• Infectie en kruisbesmetting wanneer vloeistoffen niet goed opgeslagen en afgevoerd 

worden

De volgende zaken zouden onderdelen moeten zijn van een plan om 
procedures te verbeteren en bijbehorende uitdagingen op te lossen: 

• Systematisch verslag van vloeistoffen die opgeruimd moeten worden
• Het dragen van antislip schoeisel
• Richtlijnen voor het gebruik van producten die speciaal gemaakt zijn om 

vloeistoffen te absorberen en vast te houden

Liqui-Loc Vloermat
Kan op de vloer geplaatst worden om gemorste 
vloeistoffen op te nemen

Dubbelzijdige vloermat
Bevordert hygiëne met een sterk absorberende mat

• Neemt vocht op aan beide kanten om meer vloeistof vast te 
kunnen houden

• Lekt niet en houdt vloeistoffen vast om kruisbesmetting te 
voorkomen en gemakkelijk af te kunnen voeren

• Versnelt het schoonmaakproces en absorbeert geknoeide 
vloeistoffen op de vloer

• Verbetert de algehele hygiëne, waardoor kosten en tijd 
bespaard worden 

• Niet op staan

• Waterdichte antislip achterzijde

• Antilek, houdt vloeistoffen vast om kruisbesmetting te 
voorkomen en voor gebruiksgemak

• Eenvoudig afvoeren voor hygiëne en veiligheid

• Om: 
- op te staan of instrumenten op te leggen 
- te plaatsen waar patiënten en personeel dicht bij  
  elkaar zijn (OK-tafel, onderzoekskamer, schrobruimte) 
- te gebruiken waar veel vloeistof vrijkomt 
  (gynaecologie, urologie, arthroscopie) Centrale 

sterilisatie
OK en lab 
stations

Schrobruimtes 
 

Kraam- 
afdelingen

Onderzoeks-
kamers

Risico omgeving:

Samen zorgen de Liqui-Loc Vloermat en Dubbelzijdige Vloermat voor 
volledige veiligheid op de vloer.

Met de juiste 
oplossingen, kunnen 

gevaren door gemorste 
lichaamsvloeistoffen 

eenvoudig worden 
voorkomen.

Medline‘s 
oplossing 

garandeert een 
direct veilige 

en schone 
werkomgeving.

Tot 3,9 L 

3 maten:  
S, M en L

 Tot 7 L

Eén maat

60% gerecyclede 
materialen
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FOLLOW US

Medline zet zich in om de veiligheid van zorgpersoneel en patiënten te 
verbeteren, en voor best practices om vallen te voorkomen. Vraag uw 
account manager over ons ‘Valpreventie en Risicomanagement‘ 
programma, of ga naar: www.medline.eu/uk/falls-prevention-programme.

Artikel-
nummer Omschrijving Maat Absorptie-

vermogen Antislip Verpakking

ORLLPBS Liqui-Loc; small 71,1 x 101,6 cm 2,2 L Ja 13/doos

ORLLPBM Liqui-Loc; medium 71,1 x 142,2 cm 3,0 L Ja 10/doos

ORLLPBL Liqui-Loc; large 71,1 x 182,8 cm 3,9 L Ja 8/doos

Artikel-
nummer Omschrijving Maat Absorptie-

vermogen Antislip Verpakking

ORDSFMAT Dubbelzijdige 
vloermat 75 x 38 cm 7 L Nee 50/doos

Bestelgegevens
Liqui-Loc Vloermatten
De valpreventie oplossing

Dubbelzijdige vloermat
De oplossing voor hygiëne en veiligheid

Falls Intervention 
& Risk Management
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