
  

  
 

  

  

  

 

   
   

BARRIER® Extremiteitenlaken 
met Drisite® Plus 

• Drisite® Plus* biedt een uitstekende absorptie • Geïntegreerde slangenhouders om het 
en vochtafvoer instrumenteren te vergemakkelijken 

• Versterkte materialen in de kritieke zone • Ondoordringbare materialen voor een optimale 
zorgen voor betrouwbare kwaliteit met een patiëntveiligheid 
hoge scheurweerstand 

• Driedimensionaal model om een groot gebied te 
beschermen voor anesthesie 

* Drisite® Plus is een gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit een droge, sterke 
en absorberende barrière. 



  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

-

-

Afdekinstructie 

2. Alternatief 1: bedek het been 
met de zelfklevende doek en zet 
vast met OP-tape. 

2. Alternatief 2: bedek het been 
met de stockinette. 

1. Vouw het instrumentenveld 3. Zet vast met een OP-tape. 
open en leg deze onder het 
been van de patiënt. 

4. Leg het uitgevouwen 
extremiteitenlaken over de voet 
van de patiënt, zodat de pijl in 
de richting van het lichaam van 
de patiënt wijst. 

5. Vouw één kant van het 
extremiteitenlaken open en 
geef deze aan een assistent. 
Til het been van de patiënt op 
en trek het extremiteitenlaken 
tot over de knie van de patiënt. 
Vouw de zijkanten van het laken 
open. 

6. Til de voet van de patiënt 
omhoog en trek het laken naar 
beneden. 

7. Vouw de bovenkant van 
het laken open over de 
anesthesieboog. 

Ref. nr. Beschrijving Disp/Trp 

60206 Extremiteitenset 

1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 

4 cellulose doeken 18x25cm 

1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 

1 zelfklevende afdekdoek 75x75cm 

2 OP-tapes 9x49cm 

1 extremiteitenlaken 200/300x320cm, opening 7cm elastisch 

1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 

7/14 

60214 Extremiteitenlaken 200/300×320cm, opening 7cm elastisch, opgevouwen 7/14 

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays 

Ref. nr. Componenten Mölnlycke® procedure trays 

70214 Extremiteitenlaken 200/300×320cm, opening 7cm elastisch 

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