
QuickSuite® operationsleje 
afdækningssæt
Alt i én operationslejesæt

Forbedret
 effektivitet.

Fremmer 
sikkerheden.



Side  2 Side  3

Vælg dine foretrukne sæt.

Varenummer

Sahara absorberende
operationslejelagen

Løfte-/  
forflytningsstykke

Armstøtte
overtræk

Monteret 
armstøtte 
overtræk

Pudebetræk Kropsrem til 
patienten Pakning

stk/ks
102 x 152 cm 102 x 230 cm 100 x 310 cm 102 x 152 cm 152 x 198 cm 72.5 x 33.5 cm 57 x 31 cm 38 x 39 cm 45 x 55 cm 83.5 x 10 cm

DYND4060SBE x 20

DYND4090SBE x 20

QSS01(2) x 20

DYNDDS4060E x 50

DYNDDS6078E x 48

QSACOVER x 100

DYKQSHPC1CEA x 300

QSHPC x 300

ORS01 x 24

DYKQSUITEL2CEA x x 24

DYKQSUITEL2CEASB(2) x x 24

DYKQSUITEL3CEA x x x 16

DYKQSUITEL4CEA x x x x 16

DYKQS01 x x x 30

DYKQSC01(3) x x x x 16

Medline tilbyder forskellige komponenter og sæt for at opfylde alle dine behov

Vælg kompatibelt tilbehør.
Foruden vores engangskomponenter og -sæt tilbyder Medline også 
andre komponenter, der tager hensyn til patientens komfort og 
blufærdighed ved undersøgelser og operationer i perioperative og 
postoperative perioder.

Varenummer Beskrivelse Talje Pakning
stk/ks

DORB01(4) Patienttæppe til engangsbrug 110 x 210 cm 30

ORS01 Engangskropsrem 83.5 x 10 cm 24

• Lav fnugdannelse 

• Åndbart

• Stærkt og rivfast

• Blødt og irriterer ikke

• Kun til brug af en enkelt patient, hvilket 
minimerer krydskontaminering mellem patienter  

FORDELE

Reducerer klargøringstiden. Fremmer 
patient-sikkerheden.

(2)Disse artikler har et glat lagen bagpå. Alle andre Sahara-lagener har et skridsikkert lagen bagpå
(3)Denne artikel omfatter 3 engangsunderbind.

(4)Dette produkt har den ekstra fordel, at det kan varmes op i varmeskabet. Desuden leveres det indpakket  
   enkeltvist i en PE-pose.

TOP quiltet lag

MIDTE Absorberende lag

BUND uigennemtrængeligt 
poly-filmlag

Medline QuickSuite® operationslejesæt indeholder et udvalg af engangskomponenter, der anvendes 
før en procedure for at klargøre operationslejet og efter indgrebet for hurtigt at være klar til næste 
procedure. QuickSuite® hjælper dig med nogle af dine største operationsstue udfordringer ved at 
hjælpe dig til at:

Øge effektiviteten 
QuickSuite® operationslejesæt indeholder alt du behøver for at klargøre lejet til den næste procedure 
hurtigt og effektivt

Fremme sikkerheden 
QuickSuite® produkterne er til engangsbrug og kasseres efter proceduren, hvilket reducerer risiko 
for krydskontaminering. Med QuickSuite® får du en samling af produkter, herunder vores Sahara 
Super absorberende operationslejelagen - der medvirker til at holde patienten tør og komfortabel. 
Uigennemtrængelige lag i vores Sahara lagen beskytter madrassen, da det forhindrer væsker i at 
komme i kontakt med den.

Reducer omkostninger 
De forskellige QuickSuite® sæt har alt du behøver til klargøring af operationslejet, hvilket hjælper 
dig med at fjerne omkostningerne til vask samt udskiftnings-omkostninger til linned og øvrige 
lejeafdækninger.

Reducer fugt: Sahara absorberende 
operationslejelagen 
Overdreven fugtighed er en af de hyppigste årsager til hudmaceration og -skader. Tests viser, at 
Sahara absorberende operationslejelagen absorberer 2056% dets masse eller over 3,7 liter/m2 væske1 
og bidrager til at reducere risikoen gennem fugtstyring.

• Kernepolymerteknologi transporterer 
hurtigt fugt væk, så patientens hud 
generes mindst muligt

• Tre forskellige størrelser til forskellige 
anvendelser: 102 x 230 cm,  
102 x 152 cm og 100 x 310 cm

• Quiltet så overfladen er glat

• Engangsdesignet begrænser stærkt 
risikoen for at huse bakterier

• Lav fnugdannelse

• Sahara Grippy er ideel til kirurgiske 
indgreb, hvor patienten befinder sig i 
en hældende stilling

FORDELE

(1)Data efter anmodning



Opgrader din 
operationsstue

Forbedrer 
effektiviteten. 

 
Reducer den 

tid, det tager at 
klargøre stuen,med 

tilpassede sæt

Fremmer 
sikkerheden. 

 
Sænk risikoen for 

krydskontaminering 
med Sahara 

absorberende 
operationlejelagen

€

Reducerer 
omkostninger. 

 
Eliminer affald med 
brugerdefinerede 

sæt og undgå 
forbundne udgifter 
ved genanvendelig 

linned

Disse produkter (undtagen DORB01) er klasse I ikke-sterilt Medicinsk Udstyr, beregnet til anvendelse af sundhedspersonale.
Før brug skal brugsvejledningen og advarslerne på de tilsvarende mærker læses.

Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, der måtte opstå i denne brochure.
© 2020 Medline er registreret varemærke tilhørende Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML129-DK 02/2020.

Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

FOLLOW US Mediplast Kendan A/S
Vassingerød Bygade 6
3540 Lynge
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

Hvis du vil vide mere, så spørg din Medline  
repræsentant eller besøg os på www.mediplast.com


