
Patiëntenzorg
Oplossingen om uw patiënten gedurende de dag te ondersteunen



Artikelnummer Omschrijving Verpakking
WM80300
WM80301 

EasyBath washandjes, geparfumeerd
EasyBath washandjes, vrij van parfum

8 washandjes/pakje;  
24 pakjes/doos

MSCE095309A EasyBath Fresh washandjes, vrij van parfum 8 doekjes/pakje, 30 pakjes/doos

PW840 ReadyFlush door te spoelen doekjes 48 doekjes/pakje; 12 pakjes/doos

Q400 
Q800

Q4 24-uurs mondzorgset met moisturiser
Q8 24-uurs mondzorgset met moisturiser 20 sets/doos

MDSCHG15 Medline Anti-Plak Mondwater 70 stuks/doos

Artikelnummer Omschrijving Verpakking
MDTEDBTRDL Antislip sokken, large, blauw 48 paar/doos

MDTEDBTRDXL Antislip sokken, X-large, beige 48 paar/doos

MDTEFP218R Antislip sokken, one size fits most, rood 48 paar/doos

MDTEDBTRD3XL Antislip sokken, 3XL/bariatrisch, donkergrijs 48 paar/doos

MDTPB3C40STR Babydeken, wit met roze en blauwe strepen 72 stuks/doos 
(6 polyzakken van 12 stuks)

MDT211432W Muts en slofjes set, wit 12 sets/doos

MDTE211434FPB Enkellaags baby muts (gevouwen), roze/blauw  
gestreept

50 doekjes/pakje, 
5 pakjes/doos

Artikelnummer Omschrijving Verpakking
EXTRASRBE7590 Ultrasorbs Disposable Drypad, 76 x 91 cm 60 stuks/doos

EXTRASRBE150 Ultrasorbs Advanced+ Disposable Drypad,  
210 x 80 cm, 150 kg 30 stuks/doos

ULTRASRBE6191 Ultrasorbs Advanced+ Disposable Drypad,  
58,4 x 90 cm, 150 kg 70 stuks/doos

CGSHEETXL Laken, Comfort Glide, XL, 107 x 198 cm 12 stuks/doos

CGSHEETRXL Laken, Comfort Glide, herbruikbaar, 107 x 198 cm 12 stuks/doos

CGDRYPADXL Drypad XL, Comfort Glide, 101,5 x 203 cm 40 stuks/doos

CGWEDGE Wig, Comfort Glide, foam, 30°, bedekt, antislip 6 paar/doos

CGWEDGE-R Wig, Comfort Glide, foam, 30°, herbruikbaar 2 paar/doos

MDTE823200CS HEEL RAISER Pro, hielbeschermer, één maat 4 stuks/doos

MDTE823330SW HEELMEDIX Hielbeschermer, standaard met wig 1 stuks / doos

Bestelinformatie

Patiënthygiëne en oplossingen voor mondverzorging

Valpreventie en baby accessoires

Vloeistofmanagement en drukverlichting

24-uurs mondzorgsets, Ultrasorbs Drypads en Comfort Glide producten zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen, bedoeld om 
gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Heelraiser Pro en Heelmedix zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen die bedoeld zijn voor gebruik door zorgprofessionals. 
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om mogelijke fouten die in deze brochure kunnen voorkomen, te corrigeren.  
© 2023 Medline Industries, LP. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. ML1311_NL 02/2023.
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Patiëntzorg 
bij Medline

Medline is toegewijd aan het leveren van oplossingen die helpen de 
efficiëntie van het personeel te verbeteren, de patiëntveiligheid te 
verbeteren en de allerbeste patiëntenzorg te leveren.

Medline biedt verscheidene oplossingen voor patiëntenzorg. Met 
deze brochure willen we een aantal producten uit ons assortiment 
onder de aandacht brengen die de hele dag kunnen worden 
gebruikt tijdens het verblijf van een patiënt in uw instelling.

Naast hoogwaardige producten staat ons deskundige team klaar 
om met u samen te werken en uw partner te zijn bij het bieden van 
betere patiëntenzorg.



Behoud de juiste 
lichaamstemperatuur 
van baby's en verbeter 
de patiëntervaring met 
Medline's babydekens, 
mutsjes en slofjes.

Onze antislipsokken bieden 
dubbelzijdige grip en warmte.

Zorg voor een aangenaam 
verblijf in het ziekenhuis voor 
uw patiënten en zorg ervoor 
dat ze veilig op hun benen 
staan met onze dubbelzijdige 
antislip sokken.

Medline's VAPrevent 
24-uurs Sets bieden alle 
benodigdheden voor 
mondzorg voor een hele 
dag voor een patiënt.

De Anti-Plak Mondwater 
bevat 0,12% chloorhexidine, 
wat bijdraagt aan het 
verwijderen van plak en 
de gezondheid van het 
tandvlees verbetert.



Maak wassen zonder water mogelijk 
voor uw patiënten met onze EasyBath 
washandjes of doekjes en verkort de tijd 
die nodig is om patiënten te wassen.

Acht washandjes of  
doekjes zitten in een  
pakje om gebruikt  
te worden op  
verschillende 
lichaamsdelen.

Houdt de huid van 
uw patiënten langer 
droog met Ultrasorbs® 
Disposable Drypads.

De super absorberende 
polymeertechnologie 
voert lichaamsvloeistoffen 
af, zodat de huid langer 
droog blijft.
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100% biologisch 
afbreekbare ReadyFlush 
doekjes kunnen veilig 
doorgespoeld worden. 

Deze doekjes zijn ideaal 
voor persoonlijke hygiëne 
en incontinentiezorg.

Om door EDANA 
(European Disposables And 
Nonwovens Association) 
te worden benoemd als 
"doorspoelbaar", hebben de 
*ReadyFlush doekjes zeven 
tests moeten doorstaan, 
om het vermogen tot 
uiteen vallen en biologische 
afbreekbaarheid te 
evalueren, voor schone 
septische systemen en 
afwateringslijnen.

Veilige herpositionering van 
uw patiënten met 35% minder 
moeite dankzij onze Comfort 
Glide® Lakens.

Houdt de huid van uw 
patiënten droog met onze 
Comfort Glide® Drypads.

Rol uw patiënten veilig in 
een 30° laterale positie met 
Comfort Glide® Wedges.

Medline's hielbeschermings-
oplossingen HEELMEDIX® en 
HEEL RAISER® Pro verlichten 
effectief druk van de hielen. 

Voorkom externe rotatie 
en houd de voet in de juiste 
positie.


