Orthopedische
oplossingen op maat

Alles wat uw
team nodig heeft
Componenten
orthopedische trays
Om onze oplossing optimaal te benutten,
raden wij aan om de volgende componenten
in uw tray op te nemen:
• Rookafvoerpotlood

• Botwas

• Pulsed Lavage

• Yankauer en slangen

• Huidnietmachine

• Wonddrainage

• BARRIER® afdeklakens

• Hechtdraad

• BARRIER® operatiejassen • Verbanden
• Veiligheidsscalpel en
-naalden

• Hoes voor lamphandvat
• Mepilex® Border Post-Op

• Schalen en bekkens

Advies van ervaren
medewerkers
Onze medewerkers werken samen met u
om te bepalen en wat voor u de meest
tijdbesparende en rendabele oplossing is.

Voordelen voor
het hele team
Onze klanten vertellen ons dat op maat
gemaakte procedure trays tal van voordelen
bieden. Een universele oplossing bestaat
niet; elke ingreep, elk ziekenhuis heeft
zijn eigen confguratie en wij hebben een
Mölnlycke® procedure tray die daarop wordt
afgestemd.

• Tijdsbesparing: Minder voorbereidingstijd, minder
uitpak- en opsteltijd, met meer ingrepen tot gevolg
(tot 40 % minder totale voorbereidingstijd* van
bestelling tot afvalverwerking)
• Minder risico op infecties** omdat u minder
verpakkingen moet openen
• Minder verpakkingen, dus minder afval
• Het werk van het OK-team wordt vereenvoudigd

* Greiling, M., A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room effciency. Gegevens
bekendgemaakt op het 23e congres van de Europese Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, Zürich, Zwitserland, september 2010 (poster).
** Referentie: Duffy, E. & Smith A. The benefts of using customised procedure packs to increase day surgery unit effciency - a time and motion study, oktober 2005.

Een complete oplossing voor
verhoogde effciëntie
Ons team werkt nauw met u samen, om uit ons ruime assortiment van
componenten de beste oplossing samen te stellen voor uw orthopedische
trays. Het resultaat? Uw eigen orthopedische oplossing op maat, met
alles wat u nodig hebt voor elke ingreep - praktisch en rendabel.
Geef uw trays een kleurcode om nog effciënter te werken.

40%

MINDER
VOORBEREIDINGSTIJD.
MEER INGREPEN.

Door het gebruik van Mölnlycke® procedure trays
kunt u:
• de voorbereidingstijd met wel 40% verkorten*
• het aantal ingrepen vergroten

“Het aantal ingrepen steeg
met 18 % en er werden
in totaal 1060 werkuren
uitgespaard. Resultaat:
een besparing van
51.000 euro.”
Hartmut Freckmann, hoofd OK in
Duitsland, over op maat gemaakte
Mölnlycke® procedure trays.

• uitgaven aan producten en logistiek verminderen

* Greiling, M., A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using
custom procedure trays for operating room effciency. Gegevens bekendgemaakt op het
23e congres van de Europese Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, Zürich, Zwitserland,
september 2010 (poster).
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Laat ons u en uw team helpen

Hoe meer componenten in uw
tray, hoe meer u bespaart
Ons toegewijde team kan u helpen bepalen
welke oplossing perfect geschikt is voor u.
Ze helpen u om uw aandacht te richten op
de aspecten die u wilt verbeteren.
We kunnen u en uw team ook helpen om
het veranderingsproces aan te sturen, zodat
u nog meer waarde uit uw oplossing haalt.
Wanneer we uw oplossing op maat hebben
gevonden, kunnen we de economische
waarde ervan kwantifceren op basis van
wetenschappelijke studies en u een volledig
rapport bezorgen.
Om te zien hoeveel u kunt besparen, kunt u
onze value calculator gebruiken.
molnlycke.com/value-calculator
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Pulsed Lavage
Ons Mölnlycke® Pulsed Lavage systeem voor eenmalig gebruik reinigt bot
doeltreffend en verwijdert resten tijdens volledige gewrichtsvervangingen, waardoor
het cement beter in het poreuze bot dringt voor een potentieel betere fxatie van het
implantaat en minder revisies.

Leverbaar in twee versies
1. Netspanningsadapter: een milieuvriendelijke uitvoering die
alkalinebatterijen overbodig maakt. Handstuk voor eenmalig gebruik en
herbruikbare netspanningsadapter.
2. Geïntegreerde batterij: een fexibele en mobiele versie met in het
handstuk geïntegreerd batterijpack, voor een snelle en gemakkelijke
verwijdering van de batterij.

Alles inbegrepen betekent geen verborgen
kosten

Ref.-nr.

Beschrijving

• Reinigingsstaafje om eventuele vernauwingen in het opzetstuk voor het
femurkanaal te verwijderen

9750000

Pulsed Lavage Systeem, netstroom

• Ergonomisch en comfortabel handstuk

9750001

Pulsed Lavage Systeem, geïntegreerde batterij

• Kort opzetstuk met spatscherm

9751000

Coaxiaal opzetstuk met femurborstel**

9751001

Conisch opzetstuk 30 mm

9751002

Coaxiaal opzetstuk

9752000

Netspanningsadapter (AC100~240V)

• Lang opzetstuk voor het femurkanaal
• Geïntegreerde aspiratie en irrigatie

Afzonderlijk verpakt of als onderdeel van
Mölnlycke® procedure trays*
• Neem Pulsed Lavage in uw op maat gemaakte Mölnlycke® procedure trays
op om effciënter te werken
• Ook verkrijgbaar als los steriel verpakt product

* Versie op netstroom verkrijgbaar in trays. Versie met geïntegreerde batterij binnenkort verkrijgbaar in trays.
** Coaxiaal opzetstuk met femurborstel is verkrijgbaar - in steriele afzonderlijke verpakking of als onderdeel van uw op maat gemaakte tray.

Orthopedische
afdeklakens
Het BARRIER® gamma van orthopedische
afdeklakens combineert operatiespecifeke
ontwerpen met materialen die absorptievermogen,
sterkte en drapeerbaarheid optimaliseren voor een
verhoogde bescherming en steriliteit.

Veilig aanbrengen

Verbeterde bescherming tegen doorlekken

Geïntegreerde kleefstroken op de randen waarborgen
een perfecte pasvorm en beperken het risico dat microorganismen naar de plaats van de wond migreren.

Sterk, ondoorlatend materiaal.

Drisite® Plus

Tijdbesparing

Gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones,
samengesteld uit:

Het afdekken gaat sneller dan met universele technieken,
voor een verhoogd rendement in de operatiekamer. Met
all-in-one lakens kan eenvoudig en effciënt worden afgedekt
door één persoon*.

1. Droge barrière
2. Sterke barrière
3. Absorberende barrière

Knie
Geïntegreerde vochtopvangzak voor een doeltreffende vochtafvoer. Ondoordringbare materialen om de
veiligheid van de patiënt te optimaliseren. Opgevouwen voor een aseptische afdekking en drapeerbaarheid
door één persoon. Ook geschikt voor gebruik op een gekantelde tafel.

Ref.-nr.
70105

Mölnlycke® procedure tray component
BARRIER® knielaken, 260/300x320cm, opening 7cm en 5cm, elastisch

Heup
Robuuste materialen, versterkt in de kritieke zone, voor betrouwbare kwaliteit met een hoge
scheurweerstand. Geïntegreerde slangenhouders met klittenband om ordelijk te werken. Opgevouwen
voor een aseptische afdekking en ondoordringbare materialen voor de veiligheid van de patiënt.

Ref.-nr.
70601

Mölnlycke® procedure tray component
BARRIER® heuplaken met dislocatiezakken, 230/300x330cm, opening 18x22cm, elastisch

Schouder
Geïntegreerde vochtopvangzak voor een doeltreffende vochtafvoer. Ruim bemeten all-in-one model voor
schouderoperaties in strandstoel-/zittende houding. Opgevouwen voor een aseptische afdekking en
ondoordringbare materialen voor de optimale veiligheid van de patiënt.

Ref.-nr.
70004

Mölnlycke® procedure tray component
BARRIER® Beach Chair schouderlaken 400x240cm, opening 10x10cm, elastisch

* Vergelijkend flmpje afdekken met Universeel vs. All-in-one afdeklaken.
Ongepubliceerd rapport. Mölnlycke, 2016
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Componenten orthopedische tray
Bij het personaliseren van uw procedurespecifeke trays voor bv. knie-, heup- of
schoudervervangingen kiest u met de hulp en het advies van ons team componenten uit
een zeer ruim kwaliteitsassortiment. De afgebeelde producten vormen slechts een klein
deel van ons aanbod en kunnen uiteraard allemaal worden opgenomen in uw op maat
gemaakte orthopedische Mölnlycke® procedure tray.

Diathermiepotlood met
rookafvoer
Rook van elektrochirurgische pennen is een
gezondheidsrisico dat het OK-personeel bekend
is en waarover het zich zorgen maakt. Een
diathermiepotlood met geïntegreerde rookafvoer
beschermt uw team door de rookontwikkeling in
de OK te beperken.
Mölnlyckes oplossingen van zowel SafeAir®1 als
Buffalo Filter®2 bevatten gewone en uittrekbare
rookafvoerpotloden. Elk met een slank
ergonomisch ontwerp, voor maximaal comfort
en controle voor de chirurg.

Ref.-nr.*

Beschrijving

2315013-00

Safeair ®. Geïntegreerd rookafvoerpotlood met PTFE-beklede elektrode

2315073-00

Safeair ®. Geïntegreerd rookafvoerpotlood met roestvrijstalen elektrode

2319885-00

Buffalo PlumePen® Pro. Geïntegreerd rookafvoerpotlood met PTFE-beklede
elektrode

2321450-00

Buffalo PlumePen® Elite. Uittrekbaar geïntegreerd rookafvoerpotlood met
PTFE-beklede elektrode

Wij bieden ook standaard diathermiepotloden
voor eenmalig gebruik aan en we hebben een
oplossing voor alle behoeften.
•
•
•
•

Knop of rocketswitch
Roestvrijstalen of met PTFE beklede elektroden
Speciale elektroden met isolatie in alle lengten
Wolfraamelektrodes voor nauwkeurige dissectie
van zachte weefsels

Botwas
Sommige chirurgen verkiezen botwas om het
bloeden te beperken. Wij hebben dit ook in ons
assortiment.

Ref.-nr.*
2316563-00

Beschrijving
Botwas, wit 2,5g

*Referenties voor product in Mölnlycke procedure trays. 1. SafeAir potloden zijn ALLEEN verkrijgbaar in Scandinavië, het VK, Nederland, Duitsland en
Zwitserland. 2. Buffalo potloden zijn NIET verkrijgbaar in Scandinavië, het VK, Nederland, Duitsland en Zwitserland. 3. Zarghooni K. et al. Effect of a modern
dressing compared to standard dressings on outcome after primary hip and knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster, EWMA,
2015. 4. Zarghooni K. et al. Randomized clinical trial to evaluate performance of fexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip,
knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Posterpresentatie op het 5e WUWHS-congres, Florence, Italië, 2016. 5. v Overschelde P. et
al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Posterpresentatie op het 5e WUWHS-congres,
Florence, Italië, 2016. 6. Johansson C. et al. Preventing post-operative blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.

Het fexibele all-in-one
postoperatieve verband
Mepilex® Border Post-Op kan:
• SSI beperken door het aantal verbandwissels
en de huidbeschadiging rond de wond te
verminderen3-6

Ref.-nr.*

• de mobilisatie van de patiënt bevorderen door
fexibiliteit en soepele vasthechting5
• de verbandkosten verlagen door het aantal
verbandwissels te verminderen3,4

Beschrijving

495400

Mepilex® Border Post-Op 10x20

495450

Mepilex® Border Post-Op 10x25

495100

Mepilex® Border Post-Op 6x8

495200

Mepilex® Border Post-Op 9x10

495300

Mepilex® Border Post-Op 9x15

495600

Mepilex® Border Post-Op 10x30

495650

Mepilex® Border Post-Op 10x35

Huidnietmachine
Wij leveren huidnietmachines van de twee
grootste leveranciers - Telefex (Weck
Visistat) en Medtroninc, in de maten wide
(W) en regular (R).
Ref.-nr.*

Beschrijving

2313730-00

Huidnietmachine Visistat wide 35W

2305644-00

Huidnietmachine Visistat regular 35R

2301476-00

Huidnietmachine Appose wide 35W

2304279-00

Huidnietmachine Appose regular 35R
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Oplossingen voor het OK-personeel
Ergonomische ontwerpen met een doeltreffende infectiebarrière

Glenn, chirurgenmuts
Medisch operatiemasker met
spatscherm

Met schouderbedekking en
zweetband voor orthopedische
operaties1.
Zacht en ademend voor de drager.

Lage ademhalingsweerstand en effciënte
fltratie met spatbescherming

Dubbele handschoenen
verminderen het gevaar
voor perforatie van de
handschoenen met 71%2

Versterkte operatiejas
Ultimate

Het Biogel® perforatieindicatiesysteem is een gemakkelijke
en doeltreffende manier om
vermijdbare wonden en blootstelling aan
gevaarlijke - en dure - besmettingen
en infecties te voorkomen2. Ons nieuwe
synthetische Biogel PI Micro Indicator
System heeft een buitenhandschoen in een
lichte kleur, zodat bij perforatie de donkere
binnenhandschoen snel, duidelijk en groot
zichtbaar wordt. Het nieuwe synthetische
model is dunner 3, voor een verbeterde
tastgevoeligheid van de vingers.

Hoog comfort en geavanceerde
bescherming

Clean air suit
Comfortabel omlooppak met
manchetten in verschillende
maten voor een perfecte
infectiecontrole4.

Ref.-nr.

Beschrijving

483XX 5

Biogel® PI Micro Indicator

489XX 5

Biogel® PI Micro Indicator binnenhandschoen

657030

BARRIER® Medisch operatiemasker met
spatscherm

620200

BARRIER® Glenn, chirurgenmuts

690XXX 5

BARRIER® Ultimate, versterkte
operatiejas, L - 2 XLL

842XXX 5

BARRIER® Clean air shirt, XS - 3XL

843XXX 5

BARRIER® Clean air broek, XS - 3XL

1. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291 2. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, Pahwa M, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves
for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.
CD009573.pub2. 3. Compared to the existing Biogel® polyisoprene 4. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmuller, B., Ottosson, C. Comparison of three
distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4.
5. Voorbeeld van een code. De codes verschillen afhankelijk van de maat.

Uw gids voor de keuze van de juiste
componenten voor orthopedische procedures
Alle producten zijn als onderdeel van een Mölnlycke® procedure tray beschikbaar om aan uw behoeften
en voorkeuren te voldoen.

Componenten voor uw orthopedische trays
BARRIER® afdeklakens

Naalden

Rookafvoerpotlood

Bijkomende afdeklakens

Veiligheidsscalpel

Elektrochirurgische pennen

Incisiefolie

Naaldenteller

Speciale elektrochirurgische elektroden

BARRIER® operatiejassen

Wonddrainage

Mepilex® Border Post-Op

Pulsed Lavage

Huidmarker

Antislipmat

Hechtdraad

Schalen en bekkens

Time-outlaken

Huidnietmachine

Hoes voor lamphandvat

Gazen

Yankauers

Doorgeefschaal

Botwas

Slangen

Basin liner

Injectiespuiten

Metalen instrumenten

Om uw trays aan te passen aan uw behoeften,
neemt u contact op met uw Mölnlycke
vertegenwoordiger. Die kan u meer vertellen over
onze gloednieuwe online Tray Portal – bouw,
analyseer, wijzig en evalueer uw tray aankopen
met toegang voor meerdere gebruikers.
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Samenwerken om oplossingen
te creëren die de nieuwe norm
vormen op vlak van patiëntenzorg
U kunt zich volledig richten op een uitstekende
zorgverlening en vrijwaring van uw middelen, met de
hulp van onze toegewijde medewerkers en ons volledige
assortiment van innovatieve producten:
• Volledig assortiment hoogwaardige afdeklakens, operatiejassen en
andere basisproducten voor het OK
• Kwaliteitsvolle, hoogtechnologische Biogel® operatiehandschoenen
• Toonaangevende procedure tray oplossingen
• Geavanceerde wondverzorging met baanbrekende
Safetac® technologie
• Online Tray Portal – bouw, analyseer, wijzig en evalueer uw
tray aankopen met toegang voor meerdere gebruikers
Proving it every day
Bij alles wat we doen bij Mölnlycke® hebben we maar één doel voor
ogen: professionele zorgverleners helpen om optimaal te presteren.
En wij zijn vastbesloten om dat elke dag te bewijzen.
Ontdek ons orthopedisch aanbod op www.molnlycke.nl en
www.molnlycke.be.

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