
QuickSuite® oppdekningssett
Alt-i-ett til operasjonsbordet

Forbedret 
effektivitet.

Fremmer 
sikkerheten.



Side  2 Side  3

Velg dine foretrukne sett.

Varenummer

Sahara absorberende
oppdekningslaken

Løfte/
-forflytningslaken

Armstøtte-
trekk

Montert 
armbord-

deksel
Putetrekk

Kroppsrem 
for pasien-

ten
Pakning  

(stk/kartong)
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 tilbyr forskjellige komponenter og sett for å oppfylle alle dine behov

Velg ditt kompatible tilbehør.
I tillegg til våre engangskomponenter og sett tilbyr Medline noen 
andre komponenter for pasientens komfort og tildekking under 
undersøkelser og operasjoner, før eller etter operasjon.

Varenummer Beskrivelse Størrelse Pakning  
(stk/kartong)

DORB01(4) Engangspledd til pasienter 110 x 210 cm 30

ORS01 Kroppsrem til engangsbruk 83.5 x 10 cm 24

• Lite lo 

• Pustefritt

• Slitesterkt materiale

• Mykt stoff som ikke irriterer huden

• Engangsbruk – minimerer risikoen for 
krysskontaminering mellom pasienter  

FORDELER

Reduserer klargjøringstiden fremmer  
pasientsikkerheten.

(2)Disse artiklene inkluderer et glatt underlaken. Alle andre Sahara-laken inkluderer et sklisikkert underlaken
(3)Denne artikkelen inkluderer 3 engangsunderlag.

(4)Dette produktet gir den ekstra fordelen ved å kunne varmes opp i varmeskap. I tillegg kommer den pakket  
   enkeltvis i en PE-pose.

TOPP vattert lag

MIDTRE Absorberende lag

BUNN ugjennomtrengelig  
poly-filmlag

Medline QuickSuite® oppdekningssett inneholder et utvalg av engangs-komponenter som benyttes 
for å klargjøre operasjonsbordet før en operasjon og etter inngrepet for raskt å være klar til neste 
operasjon. QuickSuite® hjelper deg med noen av dine største utfordringer på operasjonsstuen ved å:

Øke effektiviteten 
QuickSuite® oppdekningssett inneholder alt du trenger for å klargjøre operasjonsbordet raskt og 
effektivt til neste operasjon.

Fremme sikkerheten 
QuickSuite® produktene er til engangsbruk og kastes etter operasjonen, hvilket reduserer risikoen for 
krysskontaminering. Med QuickSuite® får du et sett produkter, bl.a vår Sahara superabsorberende 
oppdekningslaken, som bidrar til å holde pasienten tørr og komfortabel. Ugjennomtrengelige lag i vårt 
Sahara laken beskytter madrassen, da det forhindrer væsker i å komme i kontakt med den.

Redusere utgifter 
De forskjellige QuickSuite® settene har alt du behøver til klargjøring av operasjonsbordet, som hjelper 
deg med å redusere utgiftene til vask, i tillegg til utgifter til flerbrukslaken og øvrig oppdekning av 
operasjonsbordet. 

Reduser fukt: sahara absorberende 
oppdekningslaken. 
For høy fuktighet er en av de hyppigste årsaker til å redusere. Tester viser at Sahara absorberende 
oppdekningslaken absorberer 2056 % av massen, eller over 3,7 liter/m2 væske1, og bidrar til å redusere 
risikoen ved fuktstyring.

• Kjernepolymerteknologi fører bort 
fukt, så huden holder seg tørr. 

• Tre forskjellige størrelser til forskjellige 
bruksområder: 102 x 230 cm,  
102 x 152 cm og 100 x 310 cm. 

• Lappeeffekten gir en myk overflate. 

• Designet til engangsbruk gir lav risiko 
for oppsamling av bakterier. 

• Lite lo. 

• Sahara Grippy er ideelt for kirurgiske 
prosedyrer som krever en vippet 
posisjon.

FORDELER

(1)Data på forespørsel.



Oppgradèr din 
operasjonsstue

Forbedrer 
effektiviteten. 

 
Reduser tiden det 

tar å klargjøre 
operasjonsstuen, 

med tilpassede sett.

Fremmer 
sikkerheten. 

 
Senk risikoen for 

krysskontaminering 
med Sahara 

absorberende 
oppdekningslaken.

€

Reduserer 
utgifter. 

 
Eliminer avfall med 

brukerdefinerte 
sett og unngå 

faste utgifter ved 
flerbrukslaken.

Disse produktene (unntatt DORPB01) er ikke-sterile klasse I-produkter beregnet for bruk av helsepersonell.
Før du bruker produktet, se produktinformasjon og forsiktighetregler.
Vi forbeholder oss rettigheten til å rette opp eventuelle feil som kan forekomme i denne brosjyren.  
© 2020 Medline Industries Inc. Medline er et registrert varmerke tilhørende Medline Industries, Inc. USA. ML129-NO 03/2020.

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

FOLLOW US Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
T 32 88 11 00
mediplast@mediplast.no
www.mediplast.com

Hvis du vil vite mer, spør din Medline representant 
eller besøk oss på www.mediplast.com


