
QuickSuite® OK-tafel afdeksets
Alles-in-één OK-tafel afdekset

Verbeter 
efficiëntie 
bevorder 

veiligheid.
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Kies uw afdeksets.

Article No.

Sahara absorberend operatie tafel
afdeklaken Tillaken Armsteun

hoezen

Passende 
armsteun 
bedekking

Kussensloop
Patienten 

veiligheids-
riem Verpakking

(st/doos)
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 biedt verschillende componenten en sets aan om aan al uw behoeften te voldoen.

Kies uw compatibele accessoires.
Naast onze wegwerp componenten en kits, Medline biedt 
enkele andere componenten voor het comfort van de 
patiënt en zedigheid tijdens onderzoeken en operaties, in de 
perioperatieve en postoperatieve perioden.

Article No. Omschrijving Afmetingen Verpakking
(st/doos)

DORB01(4) Disposable Patiëntendeken 110 x 210 cm 30

ORS01 Wergwerp lichaams riem 83.5 x 10 cm 24

• Pluist weinig

• Ademend

• Sterk, scheurbestendig

• Zacht en irriteert niet

• Voor eenmalig gebruik om  
kruisbesmetting te voorkomen 

VOORDELEN

Hogere wisselsnelheid van de ok. 
Betere patiëntveiligheid.

(2)Deze items bevatten een gladde onderkant. Alle andere Sahara-vellen bevatten een antislip achterkant.
(3)Dit item bevat 3 wegwerp onderleggers.

(4)Dit product biedt als bijkomend voordeel dat het verwarmd kan worden in de verwarmingskast. 
Bovendien is het individueel verpakt in een PE-zak.

TOPLAAG  
Gewatteerd laag

TUSSENLAAG  
Absorberende kern

ONDERLAAG  
Ondoorlatende folie

Medline’s QuickSuite® OK tafel afdeksets bevatten een assortiment van disposable producten die 
gebruikt worden voor en na een ingreep om de OK tafel klaar te zetten en zo snel mogelijk weer 
gereed te hebben voor de volgende ingreep. QuickSuite® kan U daar mee helpen:

Efficiëntie 
QuickSuite® OK-tafel sets bevatten alles wat u nodig heeft om de OK tafel efficiënt en snel klaar te 
maken voor de volgende ingreep.

Bevordering veiligheid 
QuickSuite® artikelen zijn voor éénmalig gebruik waardoor het risico op kruisbesmetting wordt 
geminimaliseerd. Met QuickSuite® krijg je een verzameling van producten - waaronder ons Sahara 
Super absorberende OK tafel afdeklaken - die samenwerken om de patiënt droog en comfortabel 
te houden. De ondoordringbare laag van ons Sahara laken beschermt de OK tafel omdat het laken 
aanraking tussen de OK tafel en vloeistoffen voorkomt.

Lagere kosten 
De verschillende QuickSuite® sets hebben alles wat je nodig hebt voor het klaarzetten van de OK tafel. 
Dit bespaart schoonmaakkosten en kosten voor het vervangen van het linnen beddengoed en OK 
onderleggers.

Verminder vocht: Sahara absorberend OK tafel 
afdeklaken. 
Excessief vocht is één van de grootste oorzaken van het week worden of beschadigen 
van de huid. Testen tonen aan dat de Sahara Absorberende OK tafel afdeklakens een 
absorptievermogen hebben van 2056% van de eigen massa of meer dan 3.7 liter/m2 vocht(1)  
– wat helpt het risico te verminderen door middel van vochtbeheer.

• Core polymeertechnologie 
transporteert vocht snel weg, behoudt 
de integriteit van de huid.

• Drie verschillende maten voor 
verschillende gebruik: 102 x 230 cm, 
102 x 152 cm en 100 x 310 cm

• Gewatteerd voor een zacht oppervlak

• Ontwerp voor één-malig gebruik 
creëert een laag risico voor het 
herbergen van bacteriën.

• Pluist weinig

• Sahara Grippy is ideaal voor 
chirurgische ingrepen in een 
gekantelde positie.

VOORDELEN

(1)Gegevens in ons bestand



Verbeter uw 
operatiekamer

Verbeter 
efficiëntie. 

 
Verminder de tijd 
om uw OK gereed 
te maken voor een 

nieuwe ingreep met 
sets die naar uw 

wens aan te passen 
zijn.

Bevorder 
veiligheid. 

 
Verklein de kans

op kruisbesmetting 
met het Sahara 

absorberende OK  
tafel afdeklaken.

€

Verminder 
kosten. 

 
Elimineer afval met 

behulp van aan 
te passen sets die 
bijkomende kosten 
van herbruikbaar 

beddengoed 
voorkomen.

Deze producten (behalve DORB01) zijn niet-steriele medische hulpmiddelen van klasse I bedoeld voor gebruik 
door gezondheidszorg professionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.
Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren. 
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML129-NL 03/2020.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
uw Medline vertegenwoordiger, of bezoek ons op
www.medline.eu/nl


