
  
 

  

  
 

  

  
 

  BARRIER® Bariatrische 
laparoscopieset 

• De ruime afmetingen van het laken en de 
opening zijn specifek afgestemd op de eisen 
van de bariatrische chirurgie 

• Geavanceerde kleefstrook voor verhoogde 
infectiebeheersing en drapeerbaarheid 

• De chirurg kan kiezen tussen twee ontwerpen 
om flexibel te werken: voor rug- en 
lithotomieligging 

• Geïntegreerde slangenhouders voor optimaal 
beheer van kabels en slangen 

• Driedimensionaal afdek-en vouwontwerp voor 
steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door 
één persoon 
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Afdekinstructie 

1. Verwijder het release papier. 
Plaats het laken in het midden 
van de patiënt (zie pictogram). 

2. Vouw het laken open naar de 
zijkanten, eerst naar u toe. 

3. Vouw het laken open naar de 
benen van de patiënt. 

4. Zie voetpictogram voor 
lithotomieligging. Neem de 
hoeken vast en vouw het laken 
open boven de beensteunen, 
doe hetzelfde aan weerszijden. 

5. Vouw het bovenste gedeelte 
van het laken open over de 
anesthesieboog. 

6. U bent klaar met afdekken. 
Gebruik de slangenhouders om 
slangen en kabels te bevestigen. 

Ref. nr. Bariatrische laparoscopieset Disp/Trp 

61450 Bariatrische laparoscopieset 

1 mayo overzettafelsloop 79×145cm 

4 handdoekjes 19×25cm 

1 OP-tape 9×49cm 

2 slangenhouders 2.5×30cm 

1 camerahoes 12×240cm 

2 instrumentenzakken 25×40cm 

1 laparoscopielaken 280/230/270×330cm, opening 32×42cm met beenovertrekken 

1 instrumentenveld 150×190cm 
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Ref. nr. Component Mölnlycke® procedure trays 

70550 Laparoscopielaken 280/230/270×330cm, opening 32×42cm met beenovertrekken 

70551 Laparoscopielaken 280/230/200×430cm, opening 30×40cm zonder beenovertrekken 

975880 Instrumentzak 25x40cm 

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be 
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