QuickSuite® en Ultrasorbs®
Catalogus

Operatiekamer:
efficiëntie
en bescherming

QuickSuite helpt uw OK slimmer,
soepeler en veiliger te draaien.

Alle beschermingsniveaus

Verhoog de patiëntveiligheid en operationele efficiëntie in de OK
met Medline‘s Sahara en Ultrasorbs absorberende tafellakens.

Kies de meest optimale oplossing voor uw chirurgische ingrepen:
• Sahara OK Tafellakens voor standaard ingrepen met weinig tot gemiddelde hoeveelheden vloeistof

Elke minuut telt.
Operatiekamers van ziekenhuizen zijn een cruciaal maar kostbaar
onderdeel van het zorgproces. De efficiëntie en het gebruik
van operatiekamers zijn van invloed op de financiën, klinische
effectiviteit en algemene patiëntresultaten van ziekenhuizen. 1
Houdt uw ingrepen op schema met QuickSuite en Ultrasorbs voor
operatiekamers voor een snellere, efficiëntere doorlooptijd.

Verhoog de efficiëntie.

De kosten van inefficiëntie als
gevolg van vertragingen in de
doorlooptijd worden geschat
op €27,54 per minuut. 2

• Ultrasorbs Ademende Super Absorberende OK Tafellakens voor ingrepen
met veel vloeistof (cardio, algemeen/thorax, orthopedisch); biedt verbeterde
vochtregulatie en behoudt een optimaal micromilieu op de huid
Beide oplossingen hebben een waterdicht ontwerp dat OK tafels beschermt tegen
vloeistoffen, waardoor het risico op de groei van bacteriën wordt verminderd.

Er is echt behoefte aan bescherming.
De incidentie van decubitus bij chirurgische patiënten blijft
verhogen.3 Behalve druk, vochtigheid, temperatuur, wrijving zijn
vier van de belangrijkste extrinsieke factoren die samenhangen
met druk Ulcus ontwikkeling. De huid van patiënten droog
houden is essentieel om decubitus en vochtgerelateerde
huidbeschadiging (MASD) te helpen voorkomen.

Sahara Beschermende OK-tafel Hoeslaken

Verbeterde veiligheid

23%

Ongeveer
van de in het
ziekenhuis opgelopen decubitus
ontwikkelt zich tijdens operaties
die langer dan 3 uur duren. 4

Dit laken biedt effectieve bescherming voor de OK-tafel tijdens korte
ingrepen met weinig vocht. Het heeft een duurzame waterdichte
achterkant met een zacht non-woven bovenkant.

Kies uit een selectie disposable linnengoed, sets of afzonderlijke
componenten die zijn ontworpen om vocht van de huid af te voeren.

Sahara Superabsorberende OK-tafel Hoeslaken

Voorkom om te besparen.

Het product is ook verkrijgbaar als hoeslaken dat
gegarandeerd snel en eenvoudig te plaatsen is.

De rol van oppervlakte besmetting bij de overdracht van
ziekenhuisbacteriën wordt steeds meer erkend. De materiele omgeving
in operatiekamers (bijv. tafels, vloeren en oppervlakken van apparatuur)
wordt beschouwd als een mogelijke bron van ziekteverwekkers
die postoperatieve wondinfecties (SSI's) kunnen veroorzaken. 5
Onze disposable oplossingen helpen het risico op
kruisbesmetting te verminderen en de barrièrebescherming
te maximaliseren tijdens de OK voorbereiding.
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Dit super absorberende laken helpt het comfort en de veiligheid van de patiënt
tijdens standaardprocedures in de operatiekamer te verhogen door tegelijkertijd
de huid van de patiënt en de OK-tafel te beschermen tegen vloeistoffen.

€

Beperk kosten

De kosten van SSI's voor
de National Health Service
bedragen €11.701per patiënt. 6

Ultrasorbs Ademende Onderleggers
Dit ultrazachte, meerlaagse, ademende disposable laken biedt een
speciaal ontworpen oplossing voor een snelle en effectieve vochtregulatie.
De super absorberende polymeerkern voert vocht af van de huid van
de patiënt en voelt binnen enkele minuten droog aan.
Aanbevolen voor patiënten met een hoog risico op huidbeschadiging. Het laken is
verkrijgbaar met een verstevigde achterkant voor het draaien en herpositioneren van
de patiënt (draagvermogen 150 tot 170 kg). Er is ook een steriele versie verkrijgbaar.
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Kies de meest geschikte oplossing
voor uw OK
Een vergelijking van Sahara en Ultrasorbs

Sahara

Ultrasorbs

• Core polymeertechnologie
transporteert vocht
snel weg; behoudt de
integriteit van de huid*

• Luchtdoorlatende,
super absorberende
kerntechnologie om
snel vocht af te voeren,
waardoor de opbouw van
lichaamswarmte vermindert
en een optimale microomgeving voor de integriteit
van de huid wordt behouden

• Doorgestikt voor een
glad oppervlak; vergroot
comfort voor de patiënt*
• Verkrijgbaar in 3
verschillende maten voor
verschillende ingrepen:
» 102 x 230 cm
» 102 x 152 cm
» 100 x 310 cm

Barrièrebescherming

QuickSuite afdeksets
beschermen uw OK-tafel
tegen lichaamsvloeistoffen
en bacteriën en verlagen de
vervangingskosten.

• Zachte bovenlaag voor
verbeterd comfort voor
de patiënt om wrijving en
schuren te verminderen
• Verkrijgbaar in steriele
versies en met een
versterkte achterkant,
waarmee u patiënten met
een gewicht tot 170 kg kunt
draaien en verplaatsen.

• Sahara antislip achterkant
voor verbeterde grip
op het oppervlak
van de OK-tafel
• Laag risico op het
bevatten van bacteriën
omdat het disposable is

• Verhoogd absorptievermogen
• Laag risico op het bevatten
van bacteriën omdat
het disposable is

(*) Behalve Sahara Beschermend

Hieronder vindt u de bestelinformatie voor de verschillende configuraties van de bovengenoemde producten.
Product

Sahara®

Artikelnummer

Maat

Absorptievermogen

Pluist
weinig

Luchtdoorlatend

Antislip
onderkant

Tilcapaciteit

Steriele

DYND4090NA

102 x 230 cm

Laag

X

DYND4060SBE

102 x 152 cm

Hoog

X

X

20

DYND4090SBE

102 x 230 cm

Hoog

X

X

20

DYNDE4090FTD

102 x 230 cm

Hoog

X

X

20

QSS01 (Angio)

100 x 310 cm

Hoog

X

X

Verpakking
40

20

MSCE4090PUPS

101 x 228 cm

Zeer hoog

X

X

Ultrasorbs®

MSCE4090PPSTA

101 x 228 cm

Zeer hoog

X

X

USAP4090ES

101 x 228 cm

Zeer hoog

X

X

170 kg

25

Extrasorbs®

EXTRASRBE150

80 x 210 cm

Zeer hoog

X

X

150 kg

30

Wilt u ook
uw vloeren
beschermen?
Vraag uw
Medline accountmanager over
Liqui-Loc™
vloermatten.

30
X

25
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Kies de perfecte set ...

Individuele componenten
Deze producten zijn verkrijgbaar als losse artikelen of samen in een set in Medline's QuickSuite OK-tafel Set.
Elke set bevat verschillende disposable componenten die gemakkelijk en efficiënt kunnen worden gebruikt
om de OK-tafel voor te bereiden.

Tijd is geld — en veiligheid is alles. Verkort de voorbereidingstijd
met de QuickSuite complete OK voorbereidingsset.

Tillakens
Medline‘s zachte disposable tillakens zijn optimaal voor het draaien van patiënten en om hen te verplaatsen van en
naar de OK-tafel. Er zijn ook varianten met handvat verkrijgbaar; ontworpen voor gebruik met tilliften.

QuickSuite Set
Elke set is voor eenmalig gebruik, dus elke ingreep begint schoon. Alles is direct voorhanden
in een handige set. De QuickSuite sets kunnen met verschillende componenten besteld
worden, voor verschillende chirurgische ingrepen en afhankelijk van uw behoeften. De
mogelijkheid om de set op maat samen te stellen helpt verspilling te verminderen.
Artikelen

Sahara
Absorberende
OK-tafel
Hoeslaken
102 x
152 cm

Tillaken

ArmHoofdsteunhoes steunhoes

Gevormde
armsteunhoes

Disposable
onrustband

Onderleggers
(2 stuks)

75 x
39 cm

83.5 x
10 cm

60 x
90 cm

Maat

Verpakking

Gewicht capaciteit

DYNDDS4060E

Tillaken; wit

102 x 152 cm

20

Tot 200 kg

DYNDDS6078E

Tillaken; wit

152 x 198 cm

20

Tot 224 kg

QSLS01

Tillaken met handvatten

90 x 175 cm

20

Tot 220 kg

Verpakking
Hoofdsteun, armsteun en beenbeugel hoezen
Ontworpen om de OK-tafel hoofdsteun, armsteunen en beenbeugels te beschermen tijdens ingrepen. De waterdichte
polyethyleenlaag houdt hulpmiddelen schoon en droog, wat de kans op kruisbesmetting vermindert en
de gebruiksperiode verlengt.

102 x
152 cm

DYKQSUITEL2CEA

X

X

24

DYKQSUITEL2CEASB*

X

X

24

Artikelnummer

Maat

Verpakking

DYKQSUITEL3CEA

X

X

16

QSACOVER

Armsteunhoes met bandjes

72.5 x 33.5 cm

100

16

QSACEL01

Gevormde armsteunhoes met bandjes

152 x 198 cm

100

30

QSLCEL01

Gevormde beenbeugelhoes met bandjes

102 x 52 cm

100

16

DYKQSHPC1CEA

OK-tafel hoofdsteunhoes

38 x 39 cm

300

DYKQS01

X
X

DYKQSC01
DYKQSC02

X
X

38 x
39 cm

Omschrijving

102 x
230 cm

DYKQSUITEL4CEA

72.5 x
33.5 cm

Artikelnummer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

Disposable patiëntdeken
De disposable deken van Medline biedt patiënten warmte en comfort tijdens onderzoeken
en ingrepen, gedurende perioperatieve en postoperatieve momenten.

... Of bestel individuele artikelen

Artikelnummer

Winkel ‘kant-en-klaar’ om alleen die disposable artikelen te kopen
die u apart nodig heeft.

Maat

Verpakking

DYND4060SBE

Sahara Super absorberende OK-tafel Hoeslaken

Omschrijving

102 x 152 cm

20

DYND4090SBE

Sahara Super absorberende OK-tafel Hoeslaken

102 x 230 cm

20

QSS01(*)

Sahara Absorberende Angiografie Tafellaken

100 x 310 cm

20

DYND4090NA

Sahara Beschermende OK-tafel bedekking

102 x 230 cm

40

DYNDE4090FTD

Sahara Absorberend Hoeslaken

102 x 230 cm

20

(*) Deze artikelen hebben een standaard achterkant. Alle andere Sahara lakens hebben een antislip
achterkant
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Maat

Verpakking

DORB01

Wegwerp Patiëntdeken

Omschrijving

110 x 210 cm

30

DORB02

Disposable patiëntdeken (grootverpakking)

110 x 210 cm

26

Patiënt onrustbanden
Dit zijn zachte en sterke foambanden om de patiënt aan de operatietafel of brancards vast te zetten en ongewenste
bewegingen en letsel tijdens ingrepen te beperken.

Sahara OK-tafel Laken
Het Sahara laken heeft kernpolymeertechnologie dat vocht snel afvoert, waardoor de integriteit
van de huid behouden wordt. Het doorgestikte patroon helpt het vocht gelijkmatig over het
laken te verdelen en dankzij de gesealde randen wordt voorkomen dat vocht lekt. Daarnaast
zorgen de waterdichte laag en het disposable ontwerp voor een laag risico op bacteriën.
Artikelnummer

Omschrijving

Artikelnummer
ORS01

Omschrijving
Patiënt onrustband, klittenbandsluiting, 2 stuks

Maat

Verpakking

10 x 83.5 cm

24

Vloerveiligheid
Ons complete portfolio voor vloerveiligheid is gericht op het gevaar van vallen, de noodzaak om vloeistoffen
snel te verwijderen en het verbeteren van de veiligheid in de werkomgeving.
Artikelnummer

100 x 310 cm 102 x 230 cm

102 x 152 cm

Omschrijving

Maat

Absorptievermogen

Anti-slip

Wilt u ook uw
vloeren beschermen?

Verpakking

ORLLPBS

Liqui-Loc; small

71,1 x 101,6 cm

2.2L

Ja

13/doos

ORLLPBM

Liqui-Loc; medium

71,1 x 142,2 cm

3.0L

Ja

10/doos

ORLLPBL

Liqui-Loc; large

71,1 x 182,8 cm

3.9L

Ja

8/doos

ORDSFMAT

Dubbelzijdige vloermat

75 x 38 cm

7.0L

Nee

50/ds
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Ondersteuning
voor succes
We begrijpen dat het implementeren van nieuwe protocollen of producten veel tijd en
moeite kost. Wij kunnen helpen. Ons team van experts biedt klinische ondersteuning
en productondersteuning om te zorgen voor een succesvolle implementatie.
Ons team van experts kunnen u helpen met:
• Productgerelateerde diensten en training
• Gespecialiseerde informatie voor productgebruik en best practices
• Een compleet huidmanagement programma.

Lees meer over onze klinische en educatieve diensten. Neem
vandaag contact op met uw vertegenwoordiger.

Neem voor meer informatie contact op met uw Medline
vertegenwoordiger of bezoek onze website: nl.medline.eu
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QuickSuite sets, Sahara lakens, tillakens, hoofdeinde / armsteun, beenbeugelhoezen en onrustbanden zijn klasse I medische hulpmiddelen bedoeld
om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.
Ultrasorbs en Extrasorbs zijn klasse I medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en
voorzorgsmaatregelen op de bijbehorende etiketten.
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