
  

  

 

 

  

  

  

BARRIER® Acute thoraxset 

• All-in-one thoraxlaken met geïntegreerde 
incisiefolie 

• Brede en lange incisiezone voor meer 
flexibiliteit en bereikbaarheid van de liezen 

• Extra absorptievermogen rond de incisiezone 

• Geïntegreerde transparante vochtopvang-/ 
instrumentenzakken 

• Ondoordringbaar materiaal over het volledige 
oppervlak 

• Complementaire producten zoals 
slangenhouders en genitaal afdekdoek 

• Absorberende onderlaag voor het comfort van 
de patiënt 
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Afdekinstructie 

1. Start het afdekken met 
het genitale afdekdoek. Het 
zelfklevend afdekdoek van 
75x75cm kan gebruikt worden 
als extra bescherming voor de 
halszone. 

2. Verwijder het bovenste 
deel van het release papier 
van het thoraxlaken. Volg 
de aanwijzingen op de 
instructielabels. 

3. Plaats het thoraxlaken 
over hals en borst. Verwijder 
het onderste deel van het 
release papier en bevestig het 
afdeklaken. 

4. Vouw het laken open aan 
beide zijden. 

5. Vouw vervolgens het laken 
open naar de voeten van de 
patiënt toe. 

6. Vouw het bovenste deel 
van het thoraxlaken open, 
over het anesthesieframe. 
De fxatiestrips kunnen langs 
de anesthesiezijde worden 
bevestigd. 

7. Wanneer de afzonderlijke 
slangenhouders en de 
defbrillatorzak op het laken 
zijn aangebracht, is de 
afdekking compleet. 

Acute thoraxset / Ref. nr. 669600 Afmetingen 

1 versterkte mayo overzettafelsloop 79x145cm 

1 genitaal afdekdoek 18x40cm 

4 handdoekjes 19x25cm 

2 slangenhouders 2,5x30cm 

1 zelfklevend afdekdoek 75x75cm 

1 defbrillatorzak 33x38cm 

2 OP-tape 9x49cm 

1 thoraxlaken, incisiefolie 37x65cm 200/300x340cm 

1 instrumentenveld 150x240cm 

Verpakking: 3/6 

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

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82 
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52 
De Mölnlycke en BARRIER naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. 
© 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSUxxxx1709) 

http:www.molnlycke.be
http:www.molnlycke.nl

