
QuickSuite®
Kits de Mesa de Operações

Melhore a 
eficiência.

Promova a 
segurança.
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Escolha o seu quicksuite.

Referência

Cobertura de mesa
absorvente Sahara

Campo de
transferência

Cobertura
de apoio de

braços

Cobertura 
de braço 
ajustável

Cobertura de
almofada

Cinta de 
contenção Embalagem

(Uni/Cx)
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

A Medline disponibiliza vários componentes e kits para satisfazer as suas necessidades.

Escolha os seus acessórios complementares.
Além dos nossos componentes e kits de uso único, a Medline 
oferece outros componentes para conforto e discrição do 
paciente durante exames e cirurgias e nos períodos peri-
operatório e pós-operatório.

Referência Designação Tamanho Embalagem
(Uni/Cx)

DORB01(4) Manta de uso único para doentes 110 x 210 cm 30

ORS01 Cinta de contenção 83.5 x 10 cm 24

• Baixa libertação de partículas

• Respirável

• Resistente à rotura

• Suave e não provoca irritações

• Utilização única, minimizando a  
contaminação cruzada entre doentes 

VANTAGENS

Reduzir o tempo de preparação do bloco operatório e 
promover a segurança dos pacientes.

(2)Estas referências têm uma Cobertura Sahara que permite deslizar o paciente. Todas as outras referências têm a camada inferior antideslizante.
(3)Esta referência inclui 3 protetores absorventes.

(4)Este produto tem o benefício adicional de poder ser aquecido num aquecedor. Está embalado 
individualmente.

Camada superior  
acolchoada

Camada intermédia  
absorvente

Camada inferior de  
polietileno impermeável

Os Kits de Mesa de Operações Medline QuickSuite® contêm uma variedade de componentes de uso
único utilizados antes de uma intervenção para preparar a Mesa de Operações e após a intervenção,
desocupá-la rapidamente para o próximo procedimento. O QuickSuite® ajuda-o a conquistar alguns dos
seus maiores desafios no Bloco Operatório.

Reforçar a Eficiência 
O QuickSuite® contém tudo o que precisa para preparar a Mesa de Operações para a próxima
intervenção de forma rápida e eficiente.

Promova a Segurança 
O QuickSuite® é de utilização única reduzindo o risco de contaminação cruzada. O QuickSuite®
contém vários componentes, entre eles, a proteção absorvente da mesa cirúrgica Sahara mantendo o
paciente seco e confortável. Por ter uma camada impermeavel, permite proteger a mesa operatória,
mantendo-a fora do contacto com os fluídos.

Custos Reduzidos 
Os diferentes QuickSuite® têm tudo o que necessita para preparar a mesa de operações, ajudando-o
a eliminar os custos de lavandaria, bem como os custos de substituição de lençóis e almofadas
da mesa de operações.

Reduza a humidade: cobertura de mesa de operações 
absorvente Sahara. 
A humidade excessiva é uma das principais causas de maceração e fissuras da pele. Os testes 
mostram que a cobertura de Mesa de Operações Absorvente Sahara absorve 2056% da sua 
massa ou mais de 3,7 l/m2 de fluídos(1) — ajudando a reduzir o risco através do controlo da 
humidade.

• A tecnologia em polímero, do núcleo, 
absorve rapidamente a humidade, 
mantendo a integridade da pele.

• Dois tamanhos diferentes para 
diferentes usos: 102 x 230 cm,  
102 x 152 cm e 100 x 310 cm.

• Superfície suave e acolchoada.

• De uso único evitando infeções 
cruzadas.

• Baixa libertação de partículas.

• O Sahara Grippy é ideal para 
intervenções cirúrgicas que requerem 
uma posição inclinada.

VANTAGENS

(1)Dados em arquivo



Melhore o seu bloco 
operatório

Melhore a 
eficiência. 

 
Reduza o tempo

de preparação do 
seu BO com kits 

personalizados e de 
fácil utilização

Promova a 
segurança. 

 
Diminua o risco de 

contaminação com a 
cobertura de mesa de 
operações absorvente 

Sahara

€

Reduza os 
custos. 

 
Elimine os 

desperdícios com os 
kits personalizados 

e evite os custos 
associados aos 

lençóis reutilizáveis

Estes produtos (exceto DORB01) são dispositivos médicos não estéreis de classe I destinados ao uso por profissionais 
de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo. 
Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.
© 2020 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML129-PT 03/2020.
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Para obter mais informações, consulte o seu
representante de vendas da Medline ou visite-nos 
em www.medline.eu/pt


