
Sahara och Ultrasorbs®, absorberande skydd för 
operationsbord från Medline, för ökad patientsäkerhet och 
effektivitet i operationssalen.

Förekomsten av trycksår bland operationspatienter fortsätter att öka.¹ 
Förutom tryck utgör fukt, temperatur, drag- och skjuvkrafter fyra av 
de yttre faktorer som är förknippade med uppkomsten av trycksår. Välj 
mellan Sahara och Ultrasorbs, skydd för operationsbord, till hjälp för 
att hantera dessa problem i operationssalen.² 

Forskning har visat att 23 procent av alla trycksår som uppkommer på 
sjukhus bildas under operationer som pågår i mer än tre timmar.³ Med 
denna statistik i åtanke rekommenderar Medline:

 • Sahara, lakan för ingrepp som pågår i mindre än tre timmar och 
under vilka det bildas lite vätska.

 • Ultrasorbs, för effektiv hantering av fukt och mikromiljö under 
ingrepp som pågår i mer än tre timmar (hjärtoperationer, allmän-/
thorax-, ortopedkirurgiska ingrepp) och under vilka det bildas mycket 
vätska.

Båda produkterna ger också ett gott skydd för ytan på 
operationsbordet,  vilket gör att operationssalen går snabbt att 
förbereda inför nästa operation.

SKYDD FÖR 
OPERATIONSBORD



Ultrasorbs

 » Luftgenomsläppligt 
innerskikt med mycket god 
uppsugningsförmåga för 
att fukten snabbt ska ledas 
bort, mindre kroppsvärme 
ansamlas, en optimal 
mikromiljö upprätthållas 
och huden bevaras

 » Mjuk ovansida på skyddet 
som ska bidra till ökad 
patientkomfort och mindre 
skjuv- och dragkrafter

 » Finns att tillgå sterilt och med 
förstärkt baksida som medger 
vändningar, lägesändringar och 
förflyttningar av patienter med 
en kroppsvikt på upp till 170 kg

 » Bättre uppsugningsförmåga

 » Låg benägenhet för 
partikelsläpp , i enlighet 
med standard ISO 9073-
10 och EN 13795

 » Risken för bakterieansamling 
är liten eftersom skyddet 
är avsett för engångsbruk

SaharaSahara

 » Teknik med inre 
polymerskikt för att 
fukten snabbt ska föras 
bort och huden bevaras

 » Kiltat material för att 
ytan ska vara jämn och 
komfortabel för patienten

 » Finns i tre olika storlekar 
för olika ingrepp: 102 
x230 cm, 102 x 152 cm 
och 100 x 310 cm

 » Sahara Grippy är idealiskt 
för kirurgiska ingrepp 
som fordrar att patienten 
ligger i tippat läge

 » Risken för 
bakterieansamling är 
liten eftersom skyddet är 
avsett för engångsbruk

En jämförelse mellan Sahara och Ultrasorbs
Välj det bästa utefter era behov

Produkt Artikelnr. Storlek Absorptions-
förmåga

Lågt  
partikelsläpp

Luft-
genomsläpplig

Anti
glidlager

Lyft-
kapacitet Steril

För-
packningss-

torlek

Sahara

DYND4060SBE 102 x 152 cm God x x 20

DYND4090SBE 102 x 230 cm God x x 20

QSS01 100 x 310 cm God x 20

Ultrasorbs®

MSCE4090PUPS 101 x 228 cm Mycket god x x 30

MSCE4090PPSTA 101 x 228 cm Mycket god x x x 25

USAP4090ES 101 x 228 cm Mycket god x x 170 kg 25

Extrasorbs® EXTRASRBE150 80 x 210 cm Mycket god x x 150 kg 30

Dessa produkter är medicintekniska produkter av klass I som är avsedda för att användas av hälso- och sjukvårdspersonal. Läs 
bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktetikett före användning.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr. 
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Letar ni även efter 
skydd för golvet? Be  
produktspecialisten 
om information om 
golvmattorna Liqui-Loc™.

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
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Sterile Ultrasorb 
MSCE4090PPSTA:

Raguse Gesellschaft für medizinsche Produkte mbH  
Südfeld 6 
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