
Forbedre pasientsikkerheten og effektiviteten i 
operasjonssalen med Medlines Sahara og Ultrasorbs® 
absorberbare oppdekningslaken.

Tilfeller av liggesår hos kirurgipasienter fortsetter å øke.¹ I tillegg 
til langvarig press på samme punkt er fukt, temperatur, drag- och 
skjuvkrafter fire av de mest vanlige faktorene tilknyttet utviklingen av 
liggesår. Velg mellom oppdekningslaken Sahara eller Ultrasorbs for å 
bidra med å lindre disse problemene i operasjonssalen.²

Forskning har vist at 23 prosent av sykehusrelaterte liggesår utvikles 
under operasjoner som varer i mer enn tre timer.³ Ut i fra denne 
statistikken, anbefaler Medline:

 • Sahara oppdekningslaken for prosedyrer med lavt volum av væske 
og som varer i mindre enn tre timer.

 • Ultrasorbs oppdekningslaken for prosedyrer med høyt volum av 
væske (hjertekirurgi, generell/thoraxkirurgi, ortopedisk kirurgi), som 
varer i mer enn tre timer. Det håndterer bedre fukt og mikromiljøer.

Begge produktene er også effektive når det gjelder beskyttelse av 
bordplaten, som gjør det enkelt å klargjøre salen til neste operasjon.

SKYDD FÖR 
OPERATIONSBORD



Ultrasorbs

 » Kjernen er laget ved hjelp av 
luftgjennomtrengende og 
superabsorberende teknologi, 
som raskt transporterer bort 
fukt, forhindrer oppbygging av 
kroppsvarme og vedlikeholder 
et optimalt mikromiljø for 
å holde huden intakt.

 » Mykt øvre lag for ekstra 
pasientkomfort, som bidrar 
med å redusere friksjon 
og skade på huden

 » Tilgjengelig i sterile versjoner 
og med et forsterket 
underlag, slik at du kan snu, 
vende og flytte pasienter 
som veier opptil 170 kg

 » Forbedret absorpsjonsevne

 » Lite lo i samsvar med 
standardene ISO 9073-
10 og EN 13795

 » Lav risiko for bakteriedannelse 
på grunn av engangsbruken

SaharaSahara

 » Kjernepolymer teknologi 
som raskt fjerner fukt 
og beskytter huden

 » Vattert materiale gir 
en myk overflate og 
bedre pasientkomfort

 » Tilgjengelig i tre 
forskjellige størrelser 
for ulike prosedyrer: 
102 x 230 cm, 102 x 152 
cm og 100 x 310 cm

 » Sahara Grippy er ideel til 
kirurgiske prosedyrer som 
utføres i skrå posisjon

 » Lav risiko for 
bakteriedannelse på 
grunn av engangsbruken

En sammenligning av Sahara og Ultrasorbs
Ta det smarte valget for å dekke dine behov

Produkt Varenr. Størrelse Absorbering Lav 
Loing

Luft-
gjennom- 
trengende

Sklisikker 
underlag

Løfteka-
pasitet Steril Pakning

Sahara

DYND4060SBE 102 x 152 cm Høy x x 20

DYND4090SBE 102 x 230 cm Høy x x 20

QSS01 100 x 310 cm Høy x 20

Ultrasorbs®

MSCE4090PUPS 101 x 228 cm Meget høy x x 30

MSCE4090PPSTA 101 x 228 cm Meget høy x x x 25

USAP4090ES 101 x 228 cm Meget høy x x 170 kg 25

Extrasorbs® EXTRASRBE150 80 x 210 cm Meget høy x x 150 kg 30

 Disse produktene er medisinske enheter i klasse l og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.

Vi forbeholder oss rettigheten til å korrigere feil som kan oppstå i denne brosjyren.
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Ønsker du også 
beskyttelse for gulvet? 
Spør din representant om 
Liqui-Loc™-gulvmatter.

Non-sterile Sahara:
Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

0086 (BSI)

0086 (BSI)
Non-sterile Ultrasorbs  
and Extrasorbs:

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

0086 (BSI)

0086 (BSI)
Sterile Ultrasorb 
MSCE4090PPSTA:

Raguse Gesellschaft für medizinsche Produkte mbH  
Südfeld 6 
59387 Ascheberg - Herbern, Germany 04820086 (BSI)
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