
  

  
 

  

  

BARRIER® Knie arthroscopielaken 

• Geïntegreerde vochtopvangzak voor een • Ondoordringbare materialen voor een 
doeltreffende vochtafvoer optimale patiëntveiligheid 

• Optimale vouwwijze voor aseptische • Ook geschikt voor gebruik op een gekantelde 
afdekking en drapeerbaarheid door één tafel 
persoon 
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Instructies 

1. Vouw eerst de tafelsloop 
open en leg hem onder het 
been van de patiënt. 

2. Dek het been af met 
de stockinette. Vouw de 
absorberende comfortlaag 
van de stockinette naar binnen 
om overdracht van micro-
organismen te voorkomen. 

3. Maak vast met de OP-tape. 4. Houd rekening met de richting 
van het pictogram. Leg het 
opengevouwen arthroscopielaken 
over de voet van de patiënt. 
Steek de hand door de elastische 
opening, neem de voet van de 
patiënt vast en trek hem door het 
laken. 

5. Vouw het onderste deel van 
het laken open onder het been 
van de patiënt en breng de 
twee elastische openingen aan 
rond de knie. 

6. Vouw het bovenste deel 
van het laken helemaal open 
naar het hoofd. Gebruik de 
zelfklevende patches om de 
foliezak te bevestigen. 

7. Breng het been in de 
correcte positie voor de 
operatie. U bent klaar met 
het draperen. Het laken kan 
ook gebruikt worden met een 
gekantelde tafel. 

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

bekijken. 

Ref. nr. Beschrijving Disp/Trp 
60101 Knie arthroscopieset 

1 knie arthroscopielaken 230x320cm, opening 7 en 5cm elastisch 
1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 

5/10 

60102 Knie arthroscopieset 
1 mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 
4 cellulose doeken 18x25cm 
1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 
1 stockinette 22x75cm 
2 OP-tapes 9x49cm 
1 knie arthroscopielaken 230x320cm, opening 7 en 5cm elastisch 
1 instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 

4/8 

60104 Knie arthroscopielaken 230x320cm, opening 7 en 5cm elastisch 5/10 

60105 Knie arthroscopielaken 260/300x320cm, opening 7 en 5cm elastisch, ingepakt 5/10 

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

Ref. nr. Tray componenten 
70104 Knie arthroscopielaken 230x320cm, opening 7 en 5cm elastisch 

70105 Knie arthroscopielaken 260/300x320cm, opening 7 en 5cm elastisch 

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®, Drisite® Plus en BARRIER® merknamen, namen en logo’s zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health 
Care groep. © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00881702) 

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

