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Valitse setit tarpeisiisi.

Article No.
Imukykyinen Sahara-lakana Nostolakana Käsitukien 

suojat
72.5 x 33.5 cm

Muotoiltu 
käsituen 

suoja
57 x 31 cm

Päätuen suoja Vartalohihna 
potilaalle

83.5 x 10 cm

Pakkaus 
(kpl/pak)

38 x 39 cm 45 x 55 cm102 x 152 cm 102 x 230 cm 100 x 310 cm 102 x 152 cm 152 x 198 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

Medlinen valikoimasta löydät tuotteet ja setit kaikkiin tarpeisiin.

Medlinen QuickSuite-setit sisältävät valikoiman kertakäyttöisiä tuotteita, joiden avulla leikkaustaso 
voidaan valmistella ennen toimenpidettä ja siistiä nopeasti toimenpiteen jälkeen seuraavaa potilasta 
varten. QuickSuite auttaa vastaamaan leikkaussalien haasteisiin:

Parantaa tehokkuutta 
QuickSuite-setit sisältävät kaiken, mitä tarvitaan leikkaustason nopeaan ja tehokkaaseen valmisteluun 
seuraavaa toimenpidettä varten. 

Edistää turvallisuutta 
QuickSuite-tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja hävitetään toimenpiteen jälkeen, mikä vähentää 
ristikontaminaation vaaraa. QuickSuite-tuotteet, kuten erittäin imukykyinen Sahara leikkaustason 
suoja, auttavat pitämään ihon kuivana ja parantavat potilaan mukavuutta. Sahara lakanan 
läpäisemätön kerros suojaa leikkaustasoa estämällä nestekontaktia. 

Vähentää kustannuksia 
Erilaiset QuickSuite-setit sisältävät kaiken, mitä leikkaustason valmistelussa tarvitaan. Ne auttavat 
säästämään pyykinpesukuluissa sekä lakanoiden ja leikkaustason pehmusteiden uusimiskuluissa.

Vähennä kosteutta: imukykyinen Sahara-leikkaustason 
suoja. 
Liiallinen kosteus on yksi suurimmista syistä siihen, että iho haurastuu ja rikkoutuu. Imukykyinen 
Sahara-leikkaustason suoja imee tutkitusti jopa 2,056 prosenttia massastaan eli yli 3,7 litraa/m2  
nestettä.(1) Hyvä kosteuden hallinta vähentää ihon rikkoutumisen riskiä.

Valitse yhteensopivat lisäosat.
Kertakäyttöisten tuotteiden ja settien lisäksi löydät 
Medlineltä myös muita tuotteita, jotka parantavat 
potilasmukavuutta ja antavat suojaa tutkimusten ja 
leikkausten aikana, ennen toimenpidettä sekä sen jälkeen.

Tuotenumero Kuvaus Koko Pakkaus (kpl/pak)

DORB01(4) Kertakäyttöpeitto potilaalle 110 x 210 cm 30

ORS01 Kertakäyttöinen vartalohihna 83.5 x 10 cm 24

• Polymeeriteknologia poistaa 
kosteuden nopeasti ja auttaa 
pitämään ihon ehjänä.

• Kolme eri kokoa eri käyttötarpeisiin: 
102 x 230 cm, 102 x 152 cm ja  
100 x 310 cm.

• Saharassa on pehmeäksi kuvioitu 
pinta.

• Kertakäyttöinen tuote vähentää 
bakteerien leviämisen vaaraa.

• Sahara on vähänukkainen.

• Sahara Grippy soveltuu hyvin 
leikkauksiin, joissa potilas on 
kallistettuna.

HYÖDYT

• Vähänukkainen

• Hengittävä

• Vahva ja repeytymätön

• Pehmeä ja ihoa ärsyttämätön

• Kertakäyttöinen, ehkäisee  
ristikontaminaatiota potilaiden välillä 

HYÖDYT

Nopeuta leikkaussalin valmistelua potilaiden välillä. 
Paranna potilasturvallisuutta.

(2)Nämä tuotteet sisältävät liukastaustaisen lakanan. Kaikissa muissa Sahara-lakanoissa on liukumaton tausta.
(3)Tämä tuote sisältää 3 kertakäyttöistä alussuojaa.

(4)Lisäetuna tuote voidaan lämmittää lämpökaapissa. Toimitetaan yksittäispakattuna polyeteenipussissa.(1)Asiakirja-aineisto



Nämä tuotteet (paitsi DORB01) ovat luokan I epästeriilejä lääkinnällisiä tuotteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttöön. Lue käyttöohjeet ja varoitukset pakkauksesta ennen käyttöä.
Varaamme oikeuden korjata tässä esitteessä mahdollisesti esiintyviä virheitä.
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Toimivampi  
leikkaussali.

Paranna 
tehokkuutta. 

 
Nopeuta 

leikkaussalin 
valmistelua 

helpoilla, 
räätälöidyillä  

seteillä.

Turvallisuutta. 
 
 

Vähennä 
ristikontaminaation 

vaaraa imukykyisellä 
Sahara-

leikkaustason 
suojalla.

€

Vähennä 
kustannuksia. 

 
Vähennä jätettä 

räätälöidyillä 
seteillä ja 

vältä pestäviin 
lakanoihin liittyvät 

kulut.

Lisätietoa tuotteista saat omalta yhteyshenkilöltäsi
tai osoitteesta: www.medline.eu/uk


