
QuickSuite Operationsbords 
underlägg
Allt i ett set !

Förbättrar
 effektiviteten.

Främjar
 säkerheten.



Sida  2 Sida  3

Välj det set som passar er verksamhet bäst.

Artikelnummer

Sahara absorberande
bordslakan Drag/lyftlakan Armbords-

skydd

Anpassat 
armbords-

skydd

Överdrag huvudposi-
tioneringskudde

Fastspän-
ningsrem 

för patient
Paketering

(ea/cs)
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

Välj det set som passar er verksamhet bäst ! Medline erbjuder olika komponenter och set för att 
tillgodose alla era behov.

Välj dina kompatibla tillbehör.
Förutom våra engångsprodukter och -satser, tillhandahåller Medline 
ett antal andra produkter för patientkomfort och anständighet i 
samband med undersökningar och behandlingar under peri- och 
postoperativa perioder.

Artikelnummer Beskrivning Taille Paketering
(ea/cs)

DORB01(4) Patienttäcke för engångsbruk 110 x 210 cm 30

ORS01 Fastspänningsrem för engångsbruk 83.5 x 10 cm 24

• Lågluddande  

• Andas

• Starkt, rivhållfast 

• Mjukt, irriterar inte

• För engångsbruk, minimerar  
smittspridningen mellan patienter  

FÖRDELAR

Minska tiden för iordningställande I operationssalen. 
Främja patientsäkerheten.

(2)Dessa artiklar inkluderar ett lakan med glatt baksida. Övriga Sahara-lakan inkluderar ett lakan med halksäker baksida
(3)Denna artikel inkluderar 3 engångsunderlägg.

(4)Den här produkten kan även värmas upp i värmeskåp. Den levereras även som enskilt förpackat i en  
   polyetenpåse.

Överst Pikerat ytskikt

Mellan Superabsorbenter

Botten Impermeabel baksida

Medlines QuickSuite Op. bordsset set innehåller ett urval av engångsartiklar som används för att 
iordningställa operationsbordet preoperativt - såväl som postoperativt. QuickSuite hjälper er att 
överkomma operationssalens största utmaningar genom att:

Frigöra effektivitet 
QuickSuite OP bords set innehåller allt du behöver för att iordningställa operationsbordet
inför operationen snabbt och effektivt.

Främjar Säkerhet 
QuickSuite består av engångsprodukter som avyttras efter ingreppet och därmed minskar risken 
för krosskontaminering. Med QuickSuite Op bords set ingår ett urval av artiklar såsom vårt Sahara 
absorberande Op bords underlägg bestående av superabsorbenter - vilka samverkar för att hålla 
patienten torr och komforten hög. Den impermeabla baksidan på Sahara bordsunderlägg skyddar OP 
bordet för genomvätning.

Sänker kostnaderna 
De olika typerna av QuickSuite set innehåller allt du behöver för att iordningsställa
operationsbordet. Det i sin tur leder till att sänka tvättkostnaderna samt tilläggskostnaderna
för extra linnen och op bords underlägg.

Minska fukt: sahara absorberande op bords 
underlägg. 
Hög mängd vätska är en av orsakerna till hud maceration och nedbrytning. Tester visar att Sahara 
Absorberande Op. bordsset lakan absorberar 2056% sin vikt eller över 3,7 liter/m2 vätska.1

• Består huvudsakligen av ett 
polymertekniskt material som leder 
bort fukten så att huden hålls intakt 

• Tre olika storlekar för olika 
användningsområden: 102 x 230 cm, 
102 x 152 cm och 100 x 310 cm 

• Kviltat för att ytan ska vara slät 

• Framtaget för engångsbruk, för 
minskad risk för bakteriansamlingar 

• Lågluddande 

• Sahara Grippy är idealiskt vid 
kirurgiska ingrepp som fordrar att 
patienten ligger i tippat läge.

FÖRDELAR

(1)Information på begäran.



Utveckla din 
operationssal

Förbättra 
effektiviteten. 

 
Minska tiden det tar 

att iordningställa 
operationssalen 

med lätta 
kundanpassade set.

Främja 
säkerhet. 

 
Minska risken för 

Korskontamination 
med hjälp av Sahara 

absorberande 
bordsunderlägg.

€

Minska 
kostnaderna. 

 
Minska avfallet med 

hjälp av kundanpassade 
OP bordsset och undvik 
tilläggskostnader som 

flergångsmaterial 
innebär.

De här produkterna, (förutom DORPB01) är osterila klass I produkter som är avsedda att användas av sjukvårdspersonal. 
Innan användning se produktens instruktioner och förhållningsregler.
Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr. 
© 2020 Medline Industries, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, Inc. ML129-SE 03/2020.
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För mer information fråga er lokala Medline
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