
  
 

  

  

  

  

 

BARRIER® Hand-/voetlaken 
met Drisite® Plus 

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

• Drisite® Plus* biedt een uitstekende absorptie 
en vochtafvoer 

• Speciaal ontworpen voor zowel hand- als 
voetoperaties 

• Ondoordringbare materialen voor een optimale 
patiëntveiligheid 

• Optimale vouwwijze voor een steriele afdekking 
en drapeerbaarheid door één persoon 

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

1. Voet afdekken: Vouw het 
instrumentenveld open en 
leg deze onder het been van 
de patiënt. Leg het laken met 
het instructielabel in de juiste 
richting neer; de lange kant 
moet naar het hoofd wijzen. 

2. Leg het hand-/voetlaken 
over de voet van de patiënt. Pak 
de voet van de patiënt door de 
elastische opening heen vast. 

3. Vouw het laken over de voet. 4. Vouw de bovenkant van 
het laken open over de 
anesthesieboog. 

1. Hand afdekken: Vouw het 
instrumentenveld open en 
leg deze onder de hand van 
de patiënt. Leg het hand-/ 
voetlaken neer in de richting die 
op het instructielabel staat. 

2. Leg het hand-/voetlaken over 
de hand van de patiënt. Pak de 
hand van de patiënt door de 
elastische opening heen vast. 

3. Vouw het laken over de 
anesthesieboog. 

4. Vouw het laken over het 
voeteneinde van de OK-tafel. 

Scan de QR code 
voor meer informatie 
over Mölnlycke of om 
de instructievideo te 

bekijken. 

Ref. nr. Beschrijving Disp/Trp 

60303 Hand/voetset 

1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79×145cm, 65x85cm absorberend 

1 hand-/voetlaken 230×315cm, opening 3,5cm elastisch 

1 versterkt instrumentenveld 150×190cm, 75x190cm absorberend 

7/14 

60302 Hand/voetset 

1 hand-/voetlaken 230×315cm, opening 3,5cm elastisch 

1 versterkt instrumentenveld 150×190cm, 75x190cm absorberend 

1 inpakveld 100x100cm 

7/14 

60308 Hand-/voetlaken 150×180cm, opening 3,5cm elastisch 13/52 

60309 Hand-/voetlaken 230×315cm, opening 3,5cm elastisch 11/22 

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

Ref. nr. Component Mölnlycke® procedure trays 

70308 Hand-/voetlaken 150×180cm, opening 3,5cm elastisch 

70309 Hand-/voetlaken 230×315cm, opening 3,5cm elastisch 

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