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Warmtejasjes
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Medline disposable 
omlooppakken

Houd uw patiënten veilig

Bied consistente productkwaliteit

Voorkom problemen met de wasserij

Voorkom verborgen kosten

Introduceer kleurcodering

Medline maakt en levert al meer dan 40 jaar beschermende 
kleding. Deze ervaring heeft ons een grondige expertise 
gegeven in het altijd voldoen aan of overtreffen van 
infectiecontroleprotocollen en u het comfort te bieden dat u 
nodig hebt om de druk van een intense dag aan te kunnen. 

We weten hoeveel u vertrouwt op deze disposable kleding om 
uw personeel comfortabel en uw patiënten veilig te houden, en 
daarom bieden we drie reeksen omlooppakken en Warm-Up 
Jackets.

Medline leverde 
in 2021 meer 
dan 6.5 miljoen 
omlooppakken 
aan meer dan 
550 Europese 
ziekenhuizen.

Scrubpakken voor eenmalig gebruik zijn gemaakt van exclusieve en grondig geteste 
stoffen die minder pluizen dan herbruikbare scrubpakken. Daarnaast kunt u er zeker 
van zijn dat ze altijd schoon zijn, omdat ze gemaakt zijn voor eenmalig gebruik.

Disposable omlooppakken bieden consistentie in uiterlijk, kleur en ontwerp 
en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Geniet elke dag weer van een 
schoon, comfortabel, nieuw product.

Met herbruikbare katoenen omlooppakken, kan een slechte 
service van de wasserij zorgen voor slechte waskwaliteit of 
voor vertragingen van noodzakelijke kleding, wat uw dagelijkse 
activiteiten kan verstoren.

Terwijl het soms moeilijk is om de totale kosten van herbruikbare 
omlooppakken te evalueren, mede veroorzaakt door kosten die nodig zijn 
om ze gebruiksklaar te maken, geven disposable omlooppakken een duidelijk 
beeld van uw kosten.

Onze disposable omlooppakken zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, wat een 
ideale methode kan zijn om verschillende soorten zorgprofessionals in de OK te 
identificeren.

Uw 
voordelen
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Een omlooppak ontworpen met u in gedachten

Zorgvuldig gekozen materialen

We hebben samengewerkt met zorgprofessionals voor het creëren van onze beste omlooppakken, 
met eigenschappen die nodig zijn om zo goed mogelijk te kunnen presteren. Ervaar elke dag nieuwe, 
schone kleding.

Medline‘s disposable omlooppakken bieden een hoog niveau van comfort dankzij het zeer zachte en 
ademende SMS materiaal met de volgende eigenschappen:

Goed bedekkend Pluist weinig Antistatisch Latexvrij

Trekkoord bij de taille

3 handige zakken op het shirt V-halsBelvormig ontwerp voor een perfecte pasvorm

Shirt en broek apart verpakt

Verkrijgbaar 
in 7 maten

Latex
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Essentiële kleding voor uw dagelijkse uitdagingen

Ons hoogwaardige ultrazachte assortiment voor 
veeleisende activiteiten

Ultimate Omlooppak assortiment

Soft Omlooppak assortiment

Medline‘s Ultimate Omlooppakken bieden het extra 
comfort, ademend vermogen en bescherming die u en uw 
patiënten verdienen.

 » Gemaakt van zacht 35-gsm SMS materiaal  
 met optimale bedekking en zachtheid
 » Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
 » Verkrijgbaar in blauw en groen met shirt en  

 broek apart verpakt of in sets

 » Gemaakt van 45-gsm SMS materiaal met 
uitstekende bedekking en zachtheid

 » Verkrijgbaar in 7 maten van XS tot 3XL
 » Verkrijgbaar in het blauw met shirt en broek apart 

verpakt

Extra 
zak
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Beschermende Middelen Dispenser

MedStock

Deze dispenser is een handige oplossing voor de 
opslag en distributie van niet-textiele kleding in 
gezondheidszorginstellingen. Onze slimme dispenser 
functioneert als een verkoopautomaat en levert het juiste 
product op het juiste moment. 

De dispenser kan een scala aan beschermende middelen 
netjes opslaan en distribueren. Het is modulair opgebouwd 
en, afhankelijk van de breedte, passen er maximaal 400 
items in een module. Zo kunt u gemakkelijk de dispenser aan 
uw wensen en behoeften aanpassen. De dispenser modules 
zijn verkrijgbaar in twee verschillende maten: 70 centimeter 
breed en 115 centimeter breed.

MedStock is een online platform voor voorraadbeheer en biedt een breed scala aan grafieken waarmee 
u het productverbruik in uw faciliteiten kunt bewaken en beheren. Door gewoon een datumbereik in te 
voeren, kunt u grafieken genereren van het productgebruik per categorie, het productgebruik in de tijd, 
de kostenplaatsverdeling en het verbruik per gebruiker.

 » Online beheer: Elke dispenser is verbonden 
met MedStock, oftewel Medline‘s web-based 
voorraadmanagement platform. MedStock biedt 
real-time gebruiksrapporten en u kunt nieuwe 
gebruikers toevoegen en oude verwijderen .

 » 24-uurs service: De machine biedt een 24 uur per 
dag, 7 dagen per week dispenser service. 

 » Modulair, schaalbaar ontwerp: Dankzij het 
modulaire karakter van het systeem, kan de 
dispenser capaciteit worden verhoogd door 
simpelweg nieuwe modules toe te voegen.

 » Voorraad zichtbaarheid: U kunt via de glazen ruit de 
items in de dispenser zien.

 » Financiële besparingen: De dispenser helpt in het 
optimaliseren van het verbruik van kledingstukken 
en helpt hierdoor geld te besparen.

 » Productmix: Er kunnen maximaal 8 verschillende 
producten opgeslagen worden in elke module.

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van 
Medline‘s beschermende kleding dispensers?

Hoe werkt het?
 • De gebruiker identificeert 
zichzelf met een badge of 
toegangscode.

 • De gebruiker kiest vervolgens 
de maat en het type 
kledingstuk.

 • Het kledingstuk wordt direct 
vrijgegeven door de machine 
aan de gebruiker.

 • Het systeem registreert de 
selectie en wijst deze toe aan 
een kostenplaats.
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Omlooppak assortimenten verpakt als set

Maat Soft assortiment 
blauw

Soft assortiment 
groen Verpakking

XS P35PBXS P35PGXS 1/zak, 25/doos

S P35PBS P35PGS 1/zak, 25/doos

M P35PBM P35PGM 1/zak, 25/doos

L P35PBL P35PGL 1/zak, 25/doos

XL P35PBXL P35PGXL 1/zak, 25/doos

2XL P35PB2XL P35PG2XL 1/zak, 25/doos

3XL P35PB3XL P35PG3XL 1/zak, 25/doos

Assortiment omlooppakken apart verpakt

Top 3 redenen om voor Medline te kiezen

Nr. 1: Als wereldleider 
op het gebied van 
beschermende kleding 
biedt Medline stabiele 
leveringen en consistente 
productkwaliteit.

Nr. 2: Medline helpt u 
om patiëntveiligheid 
te verhogen door 
disposables te maken 
van materiaal dat 
weinig pluist.

Nr. 3: Medline 
biedt hygiënische 
en comfortabele 
kleding, ontworpen 
in samenwerking met 
zorgprofessionals.

Maat Soft assortiment blauw Ultimate assortiment blauw Verpakking
Broek Shirt Broek Shirt

XS PXS9110P PXS9110S P45PBXS-P P45PBXS-S 1/zak, 50/doos

S PS9110P PS9110S P45PBS-P P45PBS-S 1/zak, 50/doos

M PM9110P PM9110S P45PBM-P P45PBM-S 1/zak, 50/doos

L PL9110P PL9110S P45PBL-P P45PBL-S 1/zak, 50/doos

XL PXL9110P PXL9110S P45PBXL-P P45PBXL-S 1/zak, 50/doos

2XL P2XL9110P P2XL9110S P45PB2XL-P P45PB2XL-S 1/zak, 50/doos

3XL - - P45PB3XL-P P45PB3XL-S 1/zak, 50/doos

Het is belangrijk dat onze 
klanten hun beschermende 
kleding op tijd ontvangen. 
Daarom hebben we voor speciaal 
geselecteerde artikelen een 
grote veiligheidsvoorraad 
aangelegd. Hierdoor kunnen wij 
sneller reageren op onverwachte 
toename in uw vraag. Deze 
artikelen zijn dikgedrukt, zodat 
ze eenvoudig te herkennen zijn.



Pagina  6 Pagina  7

Warmtejasjes
Tijdens de winter kunnen zorgprofessionals tijdens het vervoeren van patiënten naar andere 
afdelingen, blootgesteld worden aan koudere plaatsen in uw faciliteit. Houd uw professionals 
comfortabel en warm met Medline‘s assortiment van Warm-Up Jackets.

Essential driekwart 
mouwen assortiment

Essential korte mouwen 
assortiment

Verlaag kosten
Tijdens de wintermaanden merkt u 
mogelijk dat er meer steriele chirurgische 
jassen gebruikt worden. Personeel draagt 
deze vaak voor extra warmte. Door 
Warm-Up Jackets aan te bieden kunt u 
kosten verlagen en uw personeel helpen 
om aan hygiëneprotocollen te voldoen.

Houdt uw personeel warm en comfortabel 
Medline‘s disposable Warm-Up Jacket 
assortiment is ontworpen met materialen 
die zorgen voor een hoog niveau van 
comfort terwijl uw personeel warm blijft. 
Daarnaast hebben ze een intuïtief ontwerp 
met een zachte tricot kraag, tricot of 
elastische manchetten en 3 handige zakken.

1 2

Soft Warm-up Jacket met 
lange mouwen assortiment

Essential Warm-Up 
Jacket met lange mouwen 

assortiment

Essential Warm-Up Jacket met lange mouwen 
assortiment

Soft Warm-Up Jacket met lange mouwen 
assortiment

Ultimate Warm-Up Jacket met lange mouwen 
assortiment

Artikelnummer Omschrijving Verpakking Artikelnummer Omschrijving Verpakking Artikelnummer Omschrijving Verpakking

NONERP600S Blauw, S 10/zak, 30/doos NONERP610S Elastiek bij de 
taille, blauw, S 10/zak, 50/doos NONERP645S Blauw, S 10/zak, 50/doos

NONERP600M Blauw, M 10/zak, 30/doos NONERP610M Elastiek bij de 
taille, blauw, M 10/zak, 50/doos NONERP645M Blauw, M 10/zak, 50/doos

NONERP600L Blauw, L 10/zak, 30/doos NONERP610L Elastiek bij de 
taille, blauw, L 10/zak, 50/doos NONERP645L Blauw, L 10/zak, 50/doos

NONERP600XL Blauw, XL 10/zak, 30/doos NONERP610XL Elastiek bij de 
taille, blauw, XL 10/zak, 50/doos NONERP645XL Blauw, XL 10/zak, 50/doos

Essential driekwart mouwen assortiment Essential korte mouwen assortiment zonder 
manchetten

NONERP800S Blauw, S 10/zak, 30/doos NONERP700S Blauw, S 10/zak, 30/doos

NONERP800M Blauw, M 10/zak, 30/doos NONERP700M Blauw, M 10/zak, 30/doos

NONERP800L Blauw, L 10/zak, 30/doos NONERP700L Blauw, L 10/zak, 30/doos

NONERP800XL Blauw, XL 10/zak, 30/doos



Omlooppakken zijn medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals.  
Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.  
Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.
© 2022 Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML528_NL 06/2022.

FOLLOW US

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw Medline 
accountmanager, of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, Frankrijk

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

https://www.linkedin.com/company/medline-europe/
https://www.facebook.com/medlineeurope/

