OK-TAFEL

AFDEKDOEKEN

Verhoogde patiëntveiligheid en operationele efficiëntie in de operatiekamer
met Medline‘s Sahara en Ultrasorbs® absorberende tafel afdekdoeken.
De incidentie van decubitus bij chirurgische patienten blijft toenemen.¹
Druk, vochtigheid, temperatuur en wrijving zijn de belangrijkste 4
extrinsieke factoren die oorzaak zijn van de druk ULcus ontwikkeling.
Kies uit de tafellakens van Sahara en Ultrasorbs om deze problemen in
uw OK te beheren.²
Uit onderzoek is gebleken dat 23 procent van de in het ziekenhuis
verworven decubitus zich ontwikkelt tijdens operaties die langer dan
drie uur duren.3 Met deze statistiek in gedachten, beveelt Medline het
volgende aan:
••De Sahara-sheet voor procedures met een laag vloeistofniveau
die minder dan drie uur duurt.
••Ultrasorbs voor procedures met veel vocht (cardiaal, algemeen/		
thoracaal, orthopedisch) die meer dan drie uur duren om een
verbeterd vocht- en micro-omgevingsmanagement te bieden.
Beide producten zijn ook zeer effectief in het beschermen van het
patienten tafeloppervlak, waardoor een snelle wissel naar de volgende
procedure mogelijk wordt.

Maak de slimste keuze voor uw behoeften
Een vergelijking van Sahara en Ultrasorbs
Sahara

Ultrasorbs

»» Core polymeertechnologie
transporteert vocht snel
weg, behoudt de integriteit
van de huid

»» Luchtdoorlatende,
superabsorberende
kerntechnologie om snel
vocht weg te voeren,
waardoor de opbouw van
lichaamswarmte vermindert
en een optimale microomgeving voor de integriteit
van de huid wordt behouden

»» Gewatteerd voor een glad
oppervlak en comfort voor
de patiënt
»» Verkrijgbaar in 3
verschillende maten voor
verschillende ingrepen
102 x 230 cm, 102 x 152 cm
en 100 x 310 cm

»» Zachte toplaag voor verbeterd
comfort voor de patiënt
om wrijvingskrachten
te verminderen

»» Sahara Grippy is ideaal voor
chirurgische ingrepen in een
gekantelde positie

»» Verkrijgbaar in steriele versies
en met een versterkt rugblad,
waarmee u patiënten met
een gewicht tot 170 kg kunt
draaien en verplaatsen

»» Laag risico op het herbergen
van bacteriën omdat het
disposable is

»» een hogere vochtopname
»» Lage linting volgens ISO 907310 and EN 13795 standards
»» Laag risico op het herbergen
van bacteriën omdat
het disposable is

Product

Sahara

Ultrasorbs®

Extrasorbs®

Artikelnummer

Maat

absorptie

lage
linting

lucht
doorlaatbaar

anti-slip
onderkant

DYND4060SBE

102 x 152 cm

hoog

x

x

20

DYND4090SBE

102 x 230 cm

hoog

x

x

20

QSS01

100 x 310 cm

hoog

x

MSCE4090PUPS

101 x 228 cm

zeer hoog

x

x

MSCE4090PPSTA

101 x 228 cm

zeer hoog

x

x

USAP4090ES

101 x 228 cm

zeer hoog

x

x

170 kg

25

EXTRASRBE150

80 x 210 cm

zeer hoog

x

x

150 kg

30
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Ultrasorbs
0086Niet-steriele
(BSI)
en Extrasorbs:

Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

steriele

Verpakking

20
30
x

25

Ook op zoek naar
iets om de vloer te
beschermen? Vraag uw
accountmanager over
Liqui-Loc ™ vloermatten.
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niet-steriele Sahara:

til
capaciteit

ultrasorb gel
0086Steriele
(BSI)
MSCE4090PPSTA:

0086 (BSI)
0086 (BSI)
Deze producten zijn niet steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.
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Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.
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