
STANDARDISERING.
SÄKERHET OCH 

Distribuerade av

OR Necessities®
Separata sterila operationssatsartiklar för säkerhet och standardisering.
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INTRODUKTION
Standardisering för  
lagerartiklar
Medlines produktsortiment inkluderar alla separata sterila komponenter som ingår i era kundanpassade 
procedurset. Att lagerhålla separata komponenter hjälper er att:

Förbättra standardiseringen

 y Enkel åtkomst av artiklar – Kom enkelt åt ersättningsprodukter för artiklar som besudlats  
 under operationsförfarandet eller ytterligare artiklar när ingreppet drar ut på tiden.

 y Färre lagerhållningsenheter – Vi kommer att se över artiklarna på er lagerhylla och i era  
 procedurset, och rekommendera sätt att förbättra standardisering och eliminera överskott  
 på. 
 
Öka säkerheten

 y Överensstämmelse med EU-bestämmelser. 

 y Säkerhet i samband med vassa föremål – Kanylskydd med inbyggda oskadliggörande  
 anordningar.

 y Hög nivå av klinisk acceptans - Medlines operationssalsförnödenheter har använts av  
 sjukhus i över 40 år. 
 
 
Kontrollera kostnaderna

 y Minska slöseriet – Lagerför endast de satskomponenter som behövs.

 y Eliminera mellanhanden – Åtnjut direkta besparingar från tillverkaren.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Tillbehör        9
 Skydd för belysningshandtag      9
Imfri lösning med svamp       10
Hudhäftapparat & Borttagare Hud klamrar     10
Cementblandningsskål och spatel      10
Medi-Loop® (kärlöglor)       11
Suturklämmor        11

GULDSTANDARD
FÖR SÄKERHET

När det gäller säkerhet har du en sann partner i Medline. Vi strävar ständigt efter att finna nya sätt att 
hjälpa våra kunder förbättra säkerheten. Produktsortimentet Gold Standard har utarbetats för att göra 
bästa praxistekniker mer intuitiva för kliniker. Du kan lägga till dessa komponenter till era procedurset 
eller förvara dem separat på lagerhyllan. De är enkla att ta i bruk och kräver få eller inga ändringar alls i 
förfarandet.

Gold standard produkter omfattar innovativa säkerhetsegenskaper som främjar:

 y Korrekt ingrepp, korrekt placering, korrekt patient

 y Säkerhet i samband med vassa föremål

 y Överensstämmelse med europeiska initiativ inom patientsäkerhet och med europeiska  
 bestämmelser

 y Guldfärgen kontrasterar med de typiska blå eller gröna draperingsprodukterna 
 

Förebyggande åtgärder framför allt

Produkterna i Gold Standard-sortimentet ingår i vårt program Prevention Above All. För detta program 
samlade vi hälsovårdens främsta strategiska tänkare i ämnena säkerhet, policy och praxis för att hjälpa 
oss ta fram målinriktade ingrepp som omsätter forskning i praxis.
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TVÅ NYCKELOMRÅDEN MED FOKUSERING PÅ  
FÖRBÄTTRING AV PERSONAL- OCH PATIENTSÄKERHET
Korrekt operationsställe

En studie som utfördes i Nederländerna mellan oktober 2007 och mars 2009 
visade att man genom att använda en kontrollista reducerade antalet kirurgiska 
komplikationer med mer än en tredjedel och dödsfallen med nästan hälften (från 
1,5 % till 0,8 %) i försökssjukhusen jämfört med kontrollsjukhus, enligt vad som 
publicerades av New England Journal of Medicine. Detta är ett problem i hela världen. 
Det uppskattas att mellan 1.500 och 2.500 felaktiga operationsincidenter inträffar 
varje år i USA. Tillämpning av en kontrollista för kirurgisk säkerhet (se exemplet till 
höger) från Världhälsoorganisationen (WHO), plus Medlines ”Timeout”-artiklar, som 
S.T.O.P.- säkerhetsflaggan kan hjälpa till att förbättra patientens säkerhet.

Universalprotokollet för att undvika felaktiga ingrepp, felaktiga placeringar,  
felaktig patientkirurgi bygger på 3 principer:

 y Preoperativ verifikationsprocess

 y Märkning av operationsstället (hudmarkörpenna)

 y ”Time-out” omedelbart innan förfarandet påbörjas (S.T.O.P. Säkerhetsflagga)

Säkerhet i samband med vassa föremål 

En annan viktig fråga är att förebygga skador på sjukhuset 
i samband med vassa föremål. Varje år förorsakas hundra 
tusentals olyckor pga vassa instrument i operationssalen. (I 
USA uppskattas antalet till mellan 600.000 och 800.000)³. I en 
strävan att bringa uppmärksamhet kring dessa säkerhetsfrågor 
har partnerorganisationer som ansvarar för den sociala dialogen 
i Europa, i form av HOSPEEM (Europeiska organisationen för 
arbetsgivare inom hälso- och sjukvård) och EPSU(Europeiska 
federationen för offentliganställdas förbund) ingått ett ramavtal för

SÄKERHET I SAMBAND MED 
VASSA FÖREMÅL

Främjar säkerheten ifråga om stick- och skärskador och stödjer det Europeiska direktivet 2010/32/EU.

Kanylskydd med bladborttagare

 y Inbyggd anordning för oskadliggörande av blad för att förebygga  
 risken för skärskada vid borttagande av blad från skalpellhandtag
 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
GSNCF10MBRCE 10 styck 50/box 80305-EU
GSNCF20MBRCE 20 styck 50/box 49814-EU
GSNCF40MBRCE 40 styck 50/box 49255-EU

Överföringsbricka
 y Stabil neutral yta

 y Medger hanteringsfri överföring av vassa instrument, såsom  
 nålar och blad

 y Upphöjd inre kant för enkelt grepp

 y Häftyta på undersidan för att fästa brickan på ett säkert sätt på  
 patientens drapering, assistentbord  eller bakre bord

Skalpellhållare

 y Håller den vassa kanten nedåt för att undvika skador

 y För vanliga skalpeller när de inte används

 y Häftyta på undersidan för fixering

GSNCF20MBRCE

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
GSTTA1CE 10 x 23cm 50/box 49293

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
GSSH01CE Skalpellhållare 100/box 49237-EU

GSTTA1CE

GSSH01CE

förebyggande av skador på grund av vassa instrument på sjukhus och inom hälsovårdssektorn, i samarbete med 
den Europeiska Gemenskapen.Tillsammans har de utarbetat det Europeiska direktivet 2010/32/ EU som skall 
säkerställa att sociala partner inför de nödvändiga åtgärderna senast den 11:e maj 2013. Syftet med ramavtalet 
är att skydda arbetstagare som utsätts för risker i samband med vassa föremål inom hälso- och sjukvården 
(inklusive stickskador från kanyler) och att förebygga risker för skador och infektioner som kan orsakas av vassa 
föremål inom hälso- och sjukvården.  http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources Medline tar detta 
initiativ med stort allvar och erbjuder sitt Gold Standard-program med säkerhetsprodukter, såsom kanylskydd, 
överföringsbrickor, instrumentdynor och skalpellhållare för att reducera risken för skador som åsamkas klinisk 
personal under kirurgiska ingrepp.
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Halkfri instrumentdyna

 y Dyna med klar färg för att erbjuda en ytterst tydlig neutral yta för  
 hanteringsfri överföring av vassa instrument

 y Unikt mönster som greppar instrumenten och undviker att de  
 faller ner från det sterila fältet

 y Kan placeras på det sterila fältet eller assistentbord

 y 2 häftremsor på undersidan

KIRURGISK “TIME-OUT”-KONTROLL

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
GSF01CE Säkerhetsflagga 40/box 48984

SÄKERHET I SAMBAND MED 
VÄTSKEHANTERINGSSYSTEMET

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.

GSSPLASH1CE 500 ml skål för  
vätskeformigt avfall 24/box 95666-EU

S.T.O.P. säkerhetsflagga

 y Klar färg

 y Gör kirurgiteamet uppmärksamt på att utföra en “time out” 
 kontroll innan ingreppet påbörjas

 y Placeras över avsedda incisionsstället eller assistentbord

 y Fristående vätskehanteringssystem

 y Avskiljer avfall med biologisk risk från hjärtkatretisering och  
 angiografi

 y Dynan konsoliderar vätskan och reducerar därmed risken för  
 vätskeexponering av sjukvårdspersonal under transportering 
 vid slutet av ingreppet

Safety Splash®:

GSF01CE

GSSPLASH1CE

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
GSASM1CE 25 x 41 cm 80box 82658 GSASM1CE

INTRAOPERATIV PATIENTSÄKERHET

Maximera den intraoperativa säkerheten med vårt kompletta program med hudmarkörer, 
kanylskydd, instrument dynor och mer. Vi erbjuder både standard och finspetsiga hudmarkörer samt 
universalmärkpennor för märkning av bägare, skålar och etiketter. 

Våra kanylskydd är tillgängliga med eller utan bladborttagare, och vår magnetiska instrumentdyna är 
stor nog för att rymma ett stort antal instrument på ett tryggt sätt.

IN
TRAO

PERATIVE PATIEN
T SÄ

KERH
ET

MÄRKPENNOR OCH LINJALER

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
DYNJSM01 Standard spets, m/linjal 50/box 37292
DYNJSM03 Finspetsig, m/linjal 50/box 37286

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
DYNJSM06 Universal spets, m/linjal 50/box 37998 (märkpenna)

Hudmarkörer

 y Stor bläckbehållare för längre produktslivslängd

 y Jämnt bläckflöde för tydlig markering

 y Välj mellan standard eller finspetsig typ

 y Tillgänglig med 15 cm-linjal 

 y Svart, icke smetande bläck

 y Kan användas på de flesta ytor för märkning

 y Tillgänglig med 15 cm linjal

Funktionell markörpenna

Medlines hudmarkörer innehåller medicinskt, giftfritt och icke-irriterande gentianaviolett bläck:
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KANYLSKYDD

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.

NCF20ABRCE 20 st, skumblock m/
häftyta 50/box 40837-EU

 y Välj mellan skumblock, skumremsa eller magnetutförande

 y Kapaciteten varierar mellan 10 och 60

Häftande flikar fäster kanylskydden mot valfri arbetsyta och  
själva kanylskyddet är delbart i två delar för användning på  
två olika ställen:

Skumblockskanylskydd med bladborttagare

NCF20ABRCE

NC30MMBRCE

NCF20ACE

NCFS60MCE

NC20MMCE

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.

NC30MMBRCE 30 st, m/dubbel 
magnet 50/box 40575-EU

NC60MMBRCE 60 st, m/dubbel 
magnet 50/box 40579-EU

Magnetiskt kanylskydd med bladborttagare

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.

NCF10MCE 10 st, skumblock m/
magnet 96/box N/a

NCF20ACE
20 st, skumblock m/
häftyta

64/box N/a

Skumblockskanylskydd med bladborttagare

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.

NCFS60MCE 60 st, Skumremsor m/
magnet 64/box 08251-EU

Kanylskydd med skumremsa utan bladborttagare

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
NC20MMCE 20 st, m/dubbel magnet 168/box 05755-EU
NC30MMCE 30 st, m/dubbel magnet 96/box 08254-EU
NC60MMCE 60 st, m/dubbel magnet 64/box N/a

Magnetiskt kanylskydd med bladborttagare

TILLBEHÖR

Skumkanylskydd

 y I första hand avsett för hjärtkatetrisering och angiografiingrepp

 y Skumhållaren används för temporär placering av kanyler

 y Följsam formgivning, är väl anpassad till patientens kropp

 y Halkfri skumbotten ger stabilitet på operationsdraperingen

 y Magneter reducerar risken för att instrument ska falla ut ur det 
 sterila fältet
 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
MDL1CE 41 x 51 cm 20/ box N/a

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
NDLNESTCE Kanylholk (kanylhållare) 50/ 35862M

Magnetisk instrumentdyna medger trygg och snabb åtkomst av instrument.

Magnetisk instrumentdyna

NDLNESTCE

MDL1CE

DYNJLHS1 / DYNJLHS2

16558A

SKYDD FÖR BELYSNINGSHANDTAG

 y Flexibla skydd för belysningshandtag träs på belysningshandagets  
 adapter

 y För belysningshandtagsskydd 16557 och 16558 krävs ingen 
 adapter  

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.

DYNJLHS1 Flexibelt belysningshantagsskydd 
1 vard. 80/ box 3611BNS

DYNJLHS2 Flexibelt belysningshantagsskydd 
2 vard. 80/ box 35539-EU

16558A Belysningshantagsskydd storlek 
S/L 1 vard. 200/ box 9053-EU

AR-LHCB01* Flexibelt belysningshantagsskydd 
1 vard. 100/box AR-LHCBNS

AR-LHCB02* Flexibelt belysningshantagsskydd 
2 vard. 60 /box N/a

Vi erbjuder två typer av skydd för belysningshandtag

*AR-LHCB01 och AR-LHCB02 sterila versioner är enbart till försäljning i Tyskland. 

Blade Removers
We have several needle counter options 
with blade removers to reduce the risk 
of a sharp stick when removing the 
blade from the scalpel handle. They 
are available in Gold Standard and red 
versions
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IMFRI LÖSNING MED SVAMP

 

Item Number Description Packaging Pack component No.
NONFB100 Mjukförpackning 20/box 80532

 y Medger avbrottsfria ingrepp

 y Häftbottnad svamp ingår för enkel applicering av lösningen

Vår effektiva imfria lösning av högsta kvalitet hjälper kirurgen
att se klart och tydligt:

NONFB100

HUDHÄFTAPPARAT

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.

F-35WB 
Häftapparat m/35-breda
klammer Staple dimensions
efter slutning 7.2 x 4.9 mm

5/bx, 100/cs 9080-EU

F-35RB
Häftapparat m/35-breda
klammer Staple dimensions  
efter slutning 5.9 x 3.9 mm

 
5/bx, 100/cs 9081-EU

 y Innehåller medicinska klammer i rostfritt stål

 y Handtaget medger enkel applicering och smidig manöverkraft

Används förslutning i ett omfattande antal olika kirurgiska ingrepp

BORTTAGARE HUD KLAMRAR
Tar lätt bort alla typer av hud klamrar

 y Sax design

 y Tar bort klamrar i samma riktning de var häftade, vilket gör de enkla    
 att ta bort med minimalt med smärta. 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
C-W Engångs hudklammer borttagare 20/bx, 200/cs N/a

CEMENTBLANDNINGSSKÅL 
OCH SPATEL
Vår skål- och spatelsats hjälper operationsteamet att blanda till  
bencement med optimal textur. 

Artikelnr. Beskrivning För-
packning Satskomponentnr.

CMIXIT Cementblandningsskål och 
spatel 20/box 81247-EU

CMIXIT

F-35WB
C-W

MEDI-LOOP® (KÄRLÖGLOR)

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
VLMAXB Blå, Max 2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs N/a
VLMAXR Röd, Max 2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs N/a
VLMAXW Vit, Maks 2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs N/a
VLMAXY Gul, Maks 2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs N/a
VLMINB Blå, Mini 2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs N/a
VLMINR Röd, Mini 2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs N/a
VLMINW Vit, Mini 2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs N/a
VLMINY Gul, Mini 2/pk, 10pk/bx, 100pk/cs N/a

 y Fyra klara färger för enkel identifiering

 y Synbar genom hela ingreppet

 y Tillverkade i tålig, radiopak silikon i medicinsk kvalitet

 y Vätskeavvisande

 y Noggrant förpackade för att undvika trassel

 y Tillgänglig i två storlekar: Maxi-Loops (2,5 mm bred, 1 mm tjock)  
 och Mini-Loops (1,3 mm bred, 0,9 mm tjock) 

Kärlöglor används för att ockludera, retrahera och identifiera kärl, vener,
nerver och senor under kirurgiska ingrepp:

SUTURKLÄMMOR   

 

Artikelnr. Beskrivning Förpackning Satskomponentnr.
DYNJSBY5 Gul, 5 par/block, standard 50/ box 7010003-BU
DYNJSBW5 Vit, 5 par/block, standard 50/box N/a
DYNJSBB5 Blå, 5 par/block, standard 50/box N/a
DYNJSBR5 Röd, 5 par/block, standard 50/box 7010007-BU
DYNJSBP5 Rosa, 5 par/block, large 50/box 7010008-BU

DYNJSBA5
Blandad sortering,, 5 par/block, 
standard

50/box 7010004-BU

 y Möjliggör för kirurger att gripa tag i suturer utan att skada  
 dem Synlig på röntgen

 y Tillgänglig i två storlekar: standardklämmor med en inre 
 diameter på 1,6 mm och stora klämmor med en inre diameter 
 på 2,4 mm

Instrument/hemostatändstycken skyddar suturer och medger
enkel identifiering  och hantering:

Suture Boots

Vessel Loops

F-35WB



Referenser:
1. New scientific evidence supports WHO findings: a surgical safety checklist could save hundreds of thousands of lives. www.who.int/patientsafety/safesurgery/checklist_saves_lives/en
2. World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009
3. Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). NIOSH alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings. Published November 1999. 
NIOSH publication 2000 – 108. http://www.cdc.gov/niosh/docs/2000-108/pdfs/2000-108.pdf Accessed February 2012. 
Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som skulle ha uppstått i denna broschyr.
© 2017 Medline Industries, Inc. Medline, OR Necessities, Safety-Splash, Medi-Loop, Twin Back är registrerade varumärken och STOP är ett varumärke av Medline Industries, Inc..Three Lakes Drive, Northfield, IL 
60093, USA.   ML176-SE02 Mediplast 03/2017.

Mediplast AB
Box 9504
200 39 Malmö

T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

Distribuerade av


