
Patiëntenkleding
Aanbod voor de beste patiëntenzorg en efficiëntie op de operatiekamer

Kleed uw 
patiënten 

voor succes
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Patiëntenschorten

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking
NONE27046 
NONE27046XL

L 
XL Mouwloos patiëntenjas, blauw 50/doos

NONE27046SL 
NONE27046SLXL 
NONE27046SL2XL 

L 
XL 

2XL
Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 50/doos

NONE27SLK
Geschikt 

voor kinderen 
(4 tot 9 jaar)

Patiëntenjas voor kinderen met korte 
mouwen, blauw 100/doos

CRIE4060K 
CRIE4062K

L 
2XL

Kimono jas met lange mouwen, striksluiting in 
taille, blauw 60/doos

NONE27100M 
NONE27100 
NONE27100XXL

M 
L 

2XL
Patiëntenjas met opening aan de voorkant,  

korte mouwen en striksluiting in taille, blauw 100/doos

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking
NONE27UP 
NONE27UPXXL

L 
2XL Ondergoed met elastiek, donkerblauw 200/doos

NONECSHL 
NONECSH2XL

L 
2XL

Colonoscopie korte broeken met open rug en 
klittenbandsluitingen, blauw 100/doos

CRIE2205 
CRIE2210

27 x 10,5 cm | 
32 x 11 cm Elastische slippers met stevige zool, wit 100/doos

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking
PBAG5060 50 x 60 cm Patiënt eigendommen zak, wit 250/doos
NWP150 106 x 150 cm Non-woven paneel 200/doos
TLPC1527 15 x 27 cm Telemetriezak voor monitoringsapparaten, blauw 200/doos

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. Daarom zijn onze patiëntjassen 
niet doorzichtig en comfortabel voor uw patiënten tijdens hun verblijf. Dit komt doordat ze 
gemaakt zijn van zacht en antistatisch non-woven SMS materiaal. 

Medline biedt een grote verscheidenheid van ontwerpen en maten aan om aan de  
behoeften van uw afdeling te kunnen voldoen. Kies uit een selectie patiëntenjassen  
met openingen aan de voor- of achterkant.

NONE27046

NONE27046SL

CRIE4060K

Patiëntenkleding

Patiënt accessoires 

Onze kleding biedt patiënten comfort en waardigheid tijdens hun dag chirurgie of diagnostische 
procedure omdat ze vervaardigd zijn 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.

Medline biedt handige accessoires om de patiëntenstroom en het verblijf in 
de ambulante zorgruimte gemakkelijker te maken.

NONE27UP

CRIE2210

PBAG5060
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Patiënten sets

Bezoekersset

KIT1030

Medline biedt een oplossing voor bezoekers om te beschermen tegen 
kruisbesmetting en om aan veiligheidsprotocollen te voldoen.

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking

KIT1030 L

Kimono, blauw 
Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 

Ondergoed, donkerblauw 
Clip cap, blauw 
Sokken, rood

40/doos

KIT1035 
KIT1035XXL

L 
2XL

Kimono, paars 
Patiëntenjas met korte mouwen, paars 

Ondergoed, donkerblauw 
Clip cap, blauw 
Sokken, rood

40/doos

KIT3020 
KIT3020XXL

L 
2XL

Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 
Ondergoed, donkerblauw 

Clip cap, wit 
Schoenhoezen, wit

50/doos

NONE27KITK
Geschikt voor 

kinderen 
(4 tot 9 jaar)

Patiëntenjas voor kinderen met korte mouwen, blauw 
Ondergoed, donkerblauw 

Clip cap, wit 
Schoenhoezen, wit

50/doos

NONE35LKIT 
NONE352XLKIT

L 
2XL

Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 
Omlooppak broek, blauw 

Clip cap, wit 
Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw

50/doos

KIT1050E L

Kimono, blauw 
Patiëntenjas met korte mouwen, blauw 

Omlooppak broek, blauw 
Ondergoed, donkerblauw 

Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw 
Sokken, rood 

25/doos

KIT1440E 
KIT14402XE

L 
2XL

Patiëntenjas met korte mouwen, opening voor, blauw 
Omlooppak broek, blauw 

Clip cap, blauw 
Schoenhoezen, textuur op zool, wit en blauw 

Sokken, rood

30/doos

Patiënten
comfort

Vereenvoudigde 
Leveringsketen

Ziekenhuis 
efficiëntie

Patiënten
sets

Artikelnummer Maat Omschrijving Verpakking

CRIE4000BKIT L
Overjas met elastiek bij de pols, blauw 
Masker type II met oorlussen, blauw 

Clip cap, wit 
Schoenhoezen, wit

50/doos

Dankzij onze expertise in medische kleding ontwerp en fabricage 
kunnen wij nieuwe oplossingen aanbieden voor dag operaties.  
Met het oog op efficiëntie, heeft Medline verschillende  
patiëntenset oplossingen en voor uw behoeften en budget. 

De sets bevatten disposable patiëntenkleding, die patiënten kunnen  
dragen tijdens hun diagnostische procedures of een dagingreep. Alle 
componenten zijn handig verpakt in een enkele zak die aan de patiënt  
gegeven kan worden bij binnenkomst. Dankzij de verpakking is het  
eenvoudiger om voorraad te beheren, aangezien er maar één artikel  
besteld hoeft te worden in plaats van vijf losse onderdelen.

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.
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Patiëntensets voor 
Dagopname
Medline patiëntensets bieden een bundel van benodigde kleding voor patiënten voor gebruik tijdens 
dagopnames voor chirurgische ingrepen of zorgprocedures. De componenten zitten allemaal handig in 
één set. 

Met de voortdurende groei van het aantal dagbehandelingen begrijpen we uw toenemende dagelijkse 
uitdagingen als zorgverleners. Ons doel is om u te ondersteunen bij het sneller en veiliger maken 
van ambulante interventies, zodat uw personeel meer tijd kan besteden aan patiëntenzorg en het 
verbeteren van de patiënttevredenheid.

Waarom kiezen voor Medline patiëntensets? 

Hoog serviceniveau: 
Maak uw eigen set op 
maat, passend bij uw 

dagbehandelingen. Er is 
een grote keus kleding en 

accessoires beschikbaar. 

Operationele efficiëntie in 
het ziekenhuis: Integreer de 
patiëntenkits van Medline in uw 
ambulante zorgprogramma om 
de operationele efficiëntie te 
verhogen en de belasting van het 
zorgpersoneel te verminderen.

50 jaar expertise in 
patiëntkleding: Een 
team van experts en 
accountmanagers staat 
klaar om u te helpen bij 
het kiezen van de juiste 
componenten voor kits, 
rekening houdend met 
algemene veiligheid, 
discretie en comfort.

Marktleider in het maken 
van sets: Medline is de nr. 1 

fabrikant van proceduresets 
wereldwijd, en we gebruiken 

die expertise om ook niet 
steriele patiëntensets te 

vervaardigen. 

Beste kwaliteit en prijs: 
Medline vervaardigt kits in 
Europa en Azië en levert u de 
beste kitsamenstelling met 
een eerlijke prijs en levertijd.

Eén leverancier voor 
alles: Maximaliseer 
de waarde door 
kits te kopen bij 
een leverancier die 
volledige controle 
heeft over zijn 
toeleveringsketen en 
de productkwaliteit 
tijdens de fabricage.

Medline biedt een volledig assortiment 
beschermende kleding en patiëntensets op maat.  
Zie de brochure over beschermende kleding en de 
patiëntensets op maat flyer voor meer details.

De patiënt- en bezoekerssets zijn proceduresets volgens artikel 22 van richtlijn (EU) 2017/745. Deze producten zijn bedoeld om 
gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

Procedureset fabrikant:
Medline International France SAS 
5 Rue Charles Lindbergh 
44110 Châteaubriant, Frankrijk

Volg ons 
op LinkedIn.

FOLLOW US

Voor meer informatie over onze producten, kunt u contact opnemen met 
uw accountmanager of onze website bezoeken: www.medline.eu/nl 

Beschermende kleding
Meer veiligheid en bescherming

Minder kruis-
besmetting 

en bescherming 
voor uw 

personeel.

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

https://www.medline.eu/uk/medical-apparel
https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/
https://www.medline.eu/uk/medical-apparel

