
Patiëntenkleding
Aanbod van de beste patiëntenzorg en efficiëntie van de operatiekamer
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Patiëntenschorten

Patientenkleding

Het verbeteren van de patiëntenzorg is prioriteit voor alle zorgaanbieders. De meeste ziekenhuizen 
en zorgprofessionals nemen dit doel een stap verder en hebben de algemene doelstelling om een 
hoog niveau van patiëntgerichte zorg en tevredenheid te verwezenlijken.

Bij Medline vinden wij dat de kwaliteit van het product bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die 
patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis krijgen.

Onze patiëntenschorten zijn vervaardigd van een zacht, nonwowen SMS-materiaal, waarmee uw 
patiënten comfortabele kledij wordt geboden tijdens hun ziekenhuisverblijf.

Medline biedt een hoge verscheidenheid aan ontwerpen om aan de behoeften van uw afdeling 
te kunnen voldoen. Kies van een selectie van patiëntenschorten met openingen aan de voorkant, 
openingen aan de achterkant of velcro-bevestigingsmiddelen op de mouwen.

Onze expertise in ontwerp voor medische kleding en  
fabricage geeft ons de mogelijkheid nieuwe oplossingen  
voor dagoperaties te bieden. Met efficiëntie in het  
achterhoofd, heeft Medline een scala aan oplossingen  
bedacht voor patiënten kits en een kit voor bezoekers om  
aan uw behoeften en budget te kunnen voldoen.

De kits bevatten patiëntenkleding voor eenmalig gebruik, die  
patiënten kunnen dragen tijdens een diagnostische procedure of  
dagoperatie. Alle componenten zijn handig in een tas verpakt, welke  
bij aankomst aan de patiënt kan worden gegeven. Dankzij de verpakking,  
is het organiseren van de opslag en het aanvullen van de voorraad  
gemakkelijk te hanteren. U hoeft nu in plaats van vier of vijf afzonderlijke  
onderdelen slechts één item te bestellen.

Als een toonaangevende internationale producent en distributeur van medische hulpmiddelen, 
begrijpen we uw focus en de behoeften van uw patiënten. Voor onze producten en bij elke 
stap van productie- en assemblageproces, passen we de hoogste kwaliteitsnormen toe.

Patiënten kits
Patiënt-

waardigheid

Vereenvoudigde
supply chain

Ziekenhuis 
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Patiënten 
kits

Artikelnr. Maat Omschrijving Aantal/Doos
NONE27046 
NONE27046XL

L 
XL Mouwloos patiëntenschort, blauw 50

NONE27046SL L Patiëntenschort met korte mouwen, 
blauw 50

NONE27246SLV L Patiëntenshirts met velcro op de 
mouwen voor verwijdering, blauw 50

NONE27SLK
Geschikt voor  

kinderen  
(4 tot 9 jaar)

Patiëntenschort voor kinderen met 
korte mouwen, blauw 100

CRIE4060K L Kimono schort met lange mouwen, taille 
bandjes, blauw 60

NONE27036 Standaard 
maat

Patiëntencape met een kleefstrook op 
de nek, donkerblauw 100

NONE27100 L
Patiëntenschort met opening aan de 

voorkant, korte mouwenen taille bandje, 
blauw

100

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

Artikelnr. Maat Omschrijving Aantal/Doos
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
XXL Ondergoed met elastiek, donkerblauw 200

NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
XXL

Colonoscopie korte broeken met open 
rug en velcrosluitingen, blauw 100

CRIE2210 Standaardmaat 
(32 cm lengte) Elastische slippers met stijve zool, wit 100

MDTEFP218RXL XL Sokken, rood 48

Onze kleding biedt patiënten comfort en waardigheid tijdens hun dag chirurgie of diagnostische 
procedure omdat het is vervaardigd uit een zacht en ondoorzichtig polypropyleen materiaal. 
Ontdek de individuele componenten van Medline en kies tussen colonoscopie korte broeken, 
ondergoed of elastische slippers om uw patiënten de allerbeste verzorging en comfort te bieden.

NONE27UP

CRIE2210

KIT1030

Artikelnr. Maat Omschrijving Aantal/Doos

KIT1030 L

Kimono, blauw 
Patiëntenschort met korte mouwen, blauw 

Ondergoed, donkerblauw 
Clip cap, blauw 

Anti-slip sokken, rood

40

KIT1035 
KIT1035XXL

L  
XXL

Kimono, paars 
Patiëntenschort met korte mouwen, paars 

Ondergoed, donkerblauw 
Clip cap, blauw 

Anti-slip sokken, rood

40

KIT1040 
KIT1040XXL

L  
XXL

Patiëntenschort met korte mouwen, voorkant 
opening, blauw 

Omlooppak broek, blauw 
Clip cap, blauw 

Anti-slip sokken, rood

40

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
XXL

Patiëntenschort met korte mouwen, blauw 
Ondergoed, donkerblauw 

Clip cap, wit 
Schoenovertrekken, wit

50

KIT2020 
KIT2020XXL

L 
XXL

Patientenshort met korte mouwn, blauw 
Clip cap, wit 

Ondergoed, donkerblauw 
Elastische pantoffels met stijve zool, wit

40

NONE27KITK
Geschikt voor 

kinderen 
(4 tot 9 jaar)

Patiëntenschort voor kinderen met korte 
mouwen, blauw 

Ondergoed, donkerblauw 
Clip cap, wit 

Schoenovertrekken, wit

50

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
XXL

Patiëntenschort met korte mouwen, blauw 
Omlooppak broek, blauw 

Clip cap, wit 
Schoenovertrekken, antislip, wit en blauw

50

CRIE4000BKIT L
Overjas met elastische band rond de pols, blauw 

Gezichtsmasker type II met oorlussen, blauw 
Clip cap, wit 

Schoenovertrekken, wit
50

KIT1030
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Medline biedt een volledig assortiment 
isolatiejassen, omlooppakken, mutsen en 
voetbescherming.  
Bekijk onze brochure over beschermende kleding voor  
meer informatie.

Patienten kits zijn procedure pakketten volgens artikel 22 van regulatie (EU) 2017/745. Deze producten zijn bedoeld om  
door professionele zorgverleners gebruikt te worden. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de  
overeenkomstige etikettering.

Procedure pack producent:
Medline International France SAS 
5, rue Charles Lindbergh, 
44110 Châteaubriant, France

Volg ons  
op Linkedln

FOLLOW US 
Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel: +32 2 808 7493 
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Beschermende kleding
Voor verpleging en onderzoek

REDUCEER KRUISBESMETTING EN 
BESCHERM UW PERSONEEL.

Single-use omlooppakken
 Voor professionele zorgverleners

VEILIGHEID, VARIATIE
   COMFORT.

Beschermende kleding Single-use omlooppakken

Voor meer informatie over onze producten kunt u contact 
opnemen met uw Medline accountmanager. U kunt ook 
altijd onze website bezoeken: www.medline.eu/nl 


