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Introductie

Gold standard voor veiligheid

Consistentie in componenten die standaard op voorraad zijn 
Medline’s productlijn OR Necessities bevat alle componenten die ook in uw proceduretrays 
zitten, apart steriel verpakt. Door deze componenten afzonderlijk op voorraad te hebben kunt u:

Als het op veiligheid aankomt is heeft u een echte partner aan Medline. We streven er 
voortdurend naar om nieuwe manieren te vinden waarop we klanten kunnen helpen de 
veiligheid te verbeteren. De Gold Standard productlijn is ontworpen om best-practice 
technieken toegankelijker te maken voor chirurgisch personeel. U kunt deze componenten aan 
uw proceduretrays toevoegen of afzonderlijk, steriel, in uw voorraad opnemen. Ze kunnen 
gemakkelijk geïmplementeerd worden en vereisen weinig of geen procedurele wijzigingen.

Standaardisatie verbeteren
• Gemakkelijke toegang tot producten 

– Verkrijg eenvoudig vervangende 
componenten die tijdens een procedure 
onsteriel zijn geraakt, of extra componenten 
wanneer de procedure langer duurt

• Minder artikelnummers – Wij evalueren de 
componenten die u op voorraad en in uw 
proceduretrays heeft en geven aan hoe u de 
consistentie kunt verbeteren en overtollige 
producten kunt vermijden

Gold Standard producten hebben innovatieve veiligheidskenmerken terbevordering van:
• Chirurgische ingrepen op de juiste anatomische locatie

• Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen

• Naleving van Europese initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid en Europese voorschriften

• De kleur “Gold” valt op tussen de gebruikelijke blauwe en groene afdekmaterialen

Preventie boven alles
Gold Standard-producten maken deel uit van ons programma ‘Preventie boven alles’. Voor dit programma hebben we 
de beste strategische denkers binnen de gezondheidszorg op het gebied van veiligheid, beleid en praktijk verzameld, om 
ons te helpen gerichte interventies te ontwikkelen die onderzoek in de praktijk brengen.

Veiligheid verbeteren
• Naleving van EU-voorschriften

• Veiligheid omtrent scherpe 
voorwerpen - naaldentellers 
met mesverwijderaars, en meer

• Hoge mate van klinische 
acceptatie – Medline’s OR 
Necessities worden al meer 
dan 40 jaar door ziekenhuizen 
gebruikt

Kosten beheren
• Verspilling verminderen 

– Alleen noodzakelijke 
componenten op 
voorraad houden

• Geen tussenpersoon 
– Bespaar geld door 
direct bij de producent 
te kopen
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Belangrijke aandachtsgebie-
den voor het verbeteren van 
de veiligheid van patiënten
en personeel

Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen 
Bevorder de veiligheid omtrent scherpe voorwerpen en voldoet aan de Europese 
Richtlijn 2010/32/EU.

Chirurgische ingrepen op de juiste anatomische 
locatie
In een Nederlands onderzoek dat van oktober 2007 tot maart 
2009 werd uitgevoerd, werd aangetoond dat het gebruik van een 
checklist tot een afname in het aantal complicaties leidde van meer 
dan een derde en tot een afname in het aantal sterfgevallen van 
bijna de helft (van 1,5% tot 0,8%) in testziekenhuizen vergeleken 
met controleziekenhuizen. Dit werd gepubliceerd in de New 
England Journal of Medicine.* Dit is overal ter wereld een probleem. 
In de VS doen zich naar schatting 1500 tot 2500 incidenten voor 
waarbij op de verkeerde anatomische locatie wordt geopereerd.† 
Het gebruik van een checklist voor chirurgische veiligheid (zie 
voorbeeld rechts) van de World Health Organization (WHO) en 
Medline’s time-outartikelen zoals de S.T.O.P. Safety Flag kunnen de 
patiëntveiligheid helpen verbeteren.

Veiligheid omtrent scherpe voorwerpen
Een ander belangrijk onderwerp is de preventie van verwondingen 
door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis. Ieder jaar doen zich 
honderdduizenden verwondingen voor die worden veroorzaakt door 
scherpe voorwerpen in de operatiekamer. (schattingen in de VS lopen 
uiteen van 600.000 tot 800.000).‡ 

In een poging om deze veiligheidskwesties onder de aandacht te 
brengen, hebben Europese organisaties van sociale partners HOSPEEM 
(European Hospital and Healthcare Employers’ Association) en EPSU 
(European Federation of Public Services Unions) samengewerkt om 
een kaderovereenkomst op te stellen met betrekking tot de preventie 
van verwondingen door scherpe voorwerpen in het ziekenhuis en 
de gezondheidszorg. Zij hebben de Europese Richtlijn 2010/32/ 
EU ontwikkeld, die moet garanderen dat de sociale partners de 
noodzakelijke maatregelen volgens de overeenkomst op zijn laatst op  
11 mei 2013 hebben geïntroduceerd.

Deze kaderovereenkomst moet het risico van verwonding, letselsen infecties door 
alle medische scherpe voorwerpen, waaronder prikincidenten, verminderen. Ga 
voor meer informatie naar www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources. Medline 
neemt dit initiatief zeer serieus en levert Gold Standard-veiligheidsproducten, zoals 
naaldentellers, dienbladen voor instrumenten, instrumentenmatten en scalpelhouders 
om het risico van letsel bij klinisch personeel tijdens chirurgische procedures te 
beperken.

*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

†World Health Organization. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva, Switzerland: World Health Organization 2009.

‡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/docartone/2000-108/pdfs/2000-108.pdf. 
Accessed February 2012.

Het universele protocol ter 
preventie van de verkeerde 
anatomische locatie, verkeerde
procedure, verkeerde operatie op 
patiënten bestaat uit 3 beginselen:

• Preoperatief verificatieproces
• Markeren van de operatielocatie 

(huidmarker)
• Time-out onmiddellijk vóór aanvang 

van de procedure (S.T.O.P. Safety-Flag) Naaldenteller met mesverwijderaar
• Ingebouwde mesverwijderaar helpt letsel te voorkomen bij het 

verwijderen van het mesje van een scalpelhouder 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
GSNCF10MBRCE 10 stuks 50/doos 80305-EU

GSNCF20MBRCE 20 stuks 50/doos 49814-EU

GSNCF40MBRCE 40 stuks 50/doos 49255-EU

Transfertray
• Stabiele neutrale zone
• Voorziet in hands-free doorgeven van scherpe instrumenten, 

zoals naalden en mesjes
• Heeft een binnenrand voor gemakkelijk vastpakken
• Plaklaag aan de onderzijde voor bevestiging op het afdeklaken 

of de instrumententafels 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
GSTTA1CE 10 x 23 cm 50/doos 49293-EU

GSNCF20MBRCE

GSTTA1CE

http://www.europeanbiosafetynetwork.eu/resources/
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Patiëntveiligheid tijdens de operatieAnti-slip instrumentenmat
• Helder gekleurde mat voorziet in een zeer zichtbare neutralezone 

voor handsfree doorgeven van scherpe instrumenten
• Unieke structuur biedt instrumenten grip en helpt voorkomen dat 

ze van de instrumententafel vallen
• Kan op elke instrumententafel worden geplaatst met 2 plakstrips 

aan de onderkant 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
GSASM1CE 25 x 41 cm 80/doos 82658

GSASM1CE
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Patiëntveiligheid tijdens de 
operatie
Zorg voor optimale veiligheid tijdens de operatie met onze volledige productlijn aan 
huidmarkers, naaldentellers, instrumentmatten en meer. We leveren huidmarkers met 
normale en fijne tip en een markeerstift om bekers, kommen en etiketten te markeren.

Onze naaldentellers zijn verkrijgbaar met of zonder mesverwijderaar en onze magnetische 
instrumentenmat is groot genoeg voor een groot aantal verschillende instrumenten.

Markers en linialen

Skin Markers1

Medline’s huidmarkers bevatten niet-irriterende gentiaanviolet 
inkt van medische kwaliteit.

• Groot inktreservoir voor langere levensduur van product
• Constante inktstroom voor duidelijk markeren
• Keuze uit normale en fijne tip
• Verkrijgbaar met een liniaal van 15 cm 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
DYNJSM01 Normale tip met liniaal 50/doos 37292

DYNJSM03 Fijne tip met liniaal 50/doos 37286

Utility Markers
• Zwarte, niet vlekkende inkt
• Kan gebruikt worden op de meeste oppervlakken
• Verkrijgbaar met een liniaal van 15 cm 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
DYNJSM06 Markeertip met liniaal 50/doos 37998 (marker)

DYNJSM01, DYNJSM03

DYNJSM06

Scalpelhouder
• Houdt de scherpe rand van de scalpel naar onderen gericht om 

letsel te helpen voorkomen
• Voor conventionele scalpels wanneer deze niet in gebruik zijn
• Plaklaag aan de onderkant voor bevestiging op het afdeklaken 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
GSSH01CE Scalpelhouder 100/doos 49237-EU

GSSH01CE
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Foamblok naaldentellers met mesverwijderaar 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
NCF20ABRCE 20 stuks, klevend foamblok 50/doos 40837-EU

Magneet naaldentellers met mesverwijderaar 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
NC30MMBRCE 30 stuks, met dubbele magneet 50/doos 40575-EU

NC60MMBRCE 60 stuks, met dubbele magneet 50/doos 40579-EU

Foamblok naaldentellers zonder mesverwijderaar 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
NCF10MCE 10 stuks, foamblok met magneet 96/doos n/a

Foamstrip naaldentellers zonder mesverwijderaar  

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
NCFS60MCE 60stuks, foamstripsmet magneet 64/doos 08251-EU

Magneet naaldentellers zonder mesverwijderaar  

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
NC20MMCE 20 stuks, met dubbele magneet 168/doos 05755-EU

NC60MMCE 60 stuks, met dubbele magneet 64/doos n/a

NCF20ABRCE

NC30MMBRCE

NCF10MCE

NCFS60MCE

NC20MMCE

Mesverwijderaars 
We hebben verschillende 
opties voor naaldentellers 
met mesverwijderaars om 
het risico van een verwonding 
bij het verwijderen van het 
mesje van de scalpelhouder 
te voorkomen. Ze zijn 
verkrijgbaar in een Gold 
Standard en een rode versie.

Naaldentellers 
De naaldentellers worden met klevende lipjes op een 
werkoppervlak bevestigd en de naaldenteller zelf splitst in 
tweeën voor gebruik op twee verschillende plekken.

• Keuze uit verschillende types: met foamblok, 
klevend, foamstrip of magneet

• Aantallen variëren van 10 tot 60 stuks

Accessoires
Magnetische instrumentenmat
Met de magnetische instrumentenmat heeft u veilig en snel toegang tot 
instrumenten.

• Flexibel ontwerp vormt zich naar de contouren van het lichaam van de 
patiënt

• Onderkant van anti-slip foam helpt verschuiven over chirurgische 
afdeklakens voorkomen

• Magneten verkleinen het risico dat instrumenten van de mat vallen 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
MDL1CE 41 x 51 cm 20/doos MDL1CE

MDL1CE

Lampvathouder hoes²
Met disposable lampvathouder hoezen voorkom je het tijdrovende en dure 
proces van het opnieuw gebruiksklaar maken van herbruikbare lamp-
vathouder. Medline biedt verschillende soorten lampvathouder hoezen aan.

• Flexibele, halfharde lampvathouder hoezen worden op het handvat gedrukt
• Verpakt in een laminaatverpakking in opgerolde (minder verpakking) of 

platte uitvoering
• Universele handvatten voor lampen passen op de meeste handvatten met  

of zonder adapters 

Artikel- 
nummer

Omschrijving Verpakking Component- 
nummer

16558A Universele handvathoes voor lampen 200/doos 9053EU-BULK

DYNJLHS1 Flexibele handvathoes voor lampen (1 st),  
opgerold in laminaatverpakking 80/doos 9100A-EU

DYNJLHS2 Flexibele handvathoes voor lampen (2 st), 
opgerold in laminaatverpakking 80/doos n/a

FLHC1 Flexibele handvathoes voor lampen (1 st),  
plat verpakt in laminaatverpakking 400/doos 9100A-EU

FLHC2 Flexibele lampvathouder hoezen (2 st),  
plat verpakt in laminaatverpakking 200/doos n/a

AR-LHCB01 Halfharde lampvathouder hoes (1 st), plat  
verpakt in laminaatverpakking 100/doos n/a

AR-LHCB02 Halfharde lampvathouder hoezen (2 st),  
plat verpakt in laminaatverpakking 60/doos n/a

16558A

AR-LHCB01

FLHC1 en FLHC2
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NONFB100

CMIXIT

F-35WB

C-W

Anti-condensoplossing met spons3 Mengkom en spatel voor botcement6

Huidstapler 4

Staple remover 5

Onze effectieve anti-condensoplossing van hoge kwaliteit geeft 
chirurgen een duidelijk zicht tijdens endoscopie.

• Maakt ononderbroken procedures mogelijk
• Spons met klevende achterkant bijgeleverd voor gemakkelijk aanbrengen 

van de oplossing 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
NONFB100 Anti-condensoplossing 20/doos NONFB100

Onze kom-en-spatelset helpt het chirurgisch team botcement tot een 
ideale consistentie mengen. 
 
Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer

CMIXIT Mengkom en spatel voor 
botcement 20/doos 81247-EU

Wordt gebruikt om de huid te sluiten bij een groot aantal verschillende 
chirurgische procedures.

• Bevat roestvrijstalen nietjes van medische kwaliteit
• Het ontwerp van het handvat zorgt voor gemakkelijk en soepel gebruik 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer

F-35WB 35 nietjes afmeting na sluiting  
7.2 x 4.9 mm

5/box, 
100/doos 9080-EU

F-35RB 35 nietjes afmeting na sluiting  
5.9 x 3.9 mm

5/box, 
100/doos 9081-EU

Verwijdert gemakkelijk chirurgische huidnietjes van alle merken.

• Tang in schaar vorm
• Verwijdert nietjes in dezelfde richting als waarin ze werden gezet, voor 

een eenvoudige verwijdering met weinig pijn 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer

C-W Staple remover voor  
éénmalig gebruik

20/box,  
200/doos C-W

Vessel loops

Vessel loops

Suture boots

Vessel loops7

Suture boots8

Vessel loops worden gebruikt om vaten, zenuwen en pezen tijdens 
chirurgische procedures af te binden, terug te trekken en te identificeren.

• Vier heldere kleuren voor gemakkelijke identificatie
• Zichtbaar gedurende de gehele procedure
• Vervaardigd van duurzaam silicone van medische kwaliteit, welke zichtbaar 

is op röntgenopnamen
• Vochtafstotend
• Netjes verpakt om te voorkomen dat de lussen in de knoop raken
• Verkrijgbaar in 3 maten: Super Maxi-Loop (4,7 mm breed, 1,3 mm dik), Maxi-

Loops (2,5 mm breed, 1 mm dik) en Mini-Loops (1,3 mm breed, 0,9 mm dik) 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
VLSMAXB Blauw, Super Maxi 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLSMAXB

VLMAXB Blauw, Maxi 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLMAXB

VLMAXR Rood, Maxi 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLMAXR

VLMAXW Wit, Maxi 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLMAXW

VLMAXY Geel, Maxi 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLMAXY

VLMINB Blauw, Mini 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLMINB

VLMINR Rood, Mini 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLMINR

VLMINW Wit, Mini 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLMINW

VLMINY Geel, Mini 2/pk, 10pk/box, 100pk/doos VLMINY

Suture boots beschermen hechtdraden en zorgen voor gemakkelijke 
identificatie en gebruik.

• Laat chirurgen hechtdraden vastpakken zonder ze te beschadigen
• Detecteerbaar op röntgenopnamen
• Verpakt in schuimblokken zodat ze gemakkelijk kunnen worden geteld
• Verkrijgbaar in twee maten: standaard boots met een binnendiameter  

van 1,6 mm en grote boots met een binnendiameter van 2,4 mm 

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Componentnummer
051003PBX 5 paar/blok, standaard, geel 5 blocks/cs 7010003-BU

051014PBX 5 paar/blok, standaard, wit 5 blocks/cs n/a

051012PBX 5 paar/blok, standaard, blauw 5 blocks/cs n/a

051011PBX 5 paar/blok, standaard, rood 5 blocks/cs 7010007-BU

051004PBX 5 paar/blok, groot, roze 5 blocks/cs 7010008-BU

051015PBX 5 paar/blok, standaard, gemengd 5 blocks/cs 7010004-BU
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1Huidmarkers zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. 
2Lampvathouder hoezen zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
 FLHC1, FLHC2 en 16558A zijn gecertificeerd door BSI.                                         DYNJLHS1 en DYNJLHS2 zijn gecertificeerd door BSI.                                      
 AR-LHCB01 en AR-LHCB02 zijn gecertificeerd door Presafe Denmark A/S. 
3De anti-condens oplossing NONFB100 is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. 
4De huidnietmachine F-35WB en F-35RB zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
5De huidnietjes verwijdertang C-W is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
6De kom CMIXIT is een klasse I steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
7Vesselloops zijn klasse IIa steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
8Suture boots zijn klasse I steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking. 
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Verminder de  
verspilling.  

SPT
Steriele Procedure Trays  

Medline biedt een 
volledig gamma 
van steriele 
procedure trays
(SPT) producten.
Bezoek nl.medline.eu om 
meer informatie over 
onze producten.
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