
  

  
 

  
 

  

  
 

  

   
   

BARRIER®Schouderlaken met Drisite®Plus* 

• Geïntegreerde vochtopvangzak voor een 
doeltreffende vochtafvoer 

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

• Zachte, plastic randen rond het wondgebied 
zorgen voor een optimale hechting op de 
huid 

Gebruik de klittenband 
om andere slangen en 
kabels te bevestigen. 

• Ondoordringbare materialen voor een 
optimale patiëntveiligheid 

• Optimale vouwwijze voor aseptische 
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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Instructies 

1. Plaats eerst de stockinette 
over de hand zonder ze open te 
vouwen. 

2. Neem nota van de richting 
van het pictogram op het eerste 
splitlaken. 

3. Plaats de split onder de arm. 
Vouw het laken open naar de 
zijkanten en vervolgens naar 
de voeten van de patiënt. Vouw 
het splitgedeelte open naar de 
voeten. 

4. Vouw de stockinette open. 
Vouw de absorberende 
comfortlaag van de stockinette 
naar binnen om overdracht van 
microben te voorkomen. Maak 
vast met de OP-tape. 

5. Verwijder de beschermfolie 
van het splitlaken. Breng de 
split dan zo laag mogelijk rond 
de schouder van de patiënt 
aan. 

7. Breng de tweede split zo aan 
dat ze zich niet rechtstreeks 
boven de eerste bevindt, maar 
die overlapt, zodat een veilige 
barrière wordt gevormd. 

8. Breng de zak in de juiste 
vorm met de geïntegreerde 
flexi draden. U bent klaar met 
het draperen (indien nodig). 

6. Neem nota van de richting 
van het pictogram op het 
tweede splitlaken. Vouw het 
laken open naar de zijkanten 
en vervolgens naar het hoofd 
van de patiënt. Verwijder de 
beschermfolies. Scan de QR code voor meer informatie over Mölnlycke of 

om de instructievideo te bekijken. 

Ref. nr. Beschrijving Disp/Trp 
60001 Schouderset 

1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 
4 cellulose doeken 18x25cm 
1 splitlaken onder schouder 230x295cm, split 10x70cm 
1 stockinette 22x75cm 
2 OP-tapes 9x49cm 
1 splitlaken boven schouder 240x170cm, split 15x45cm 
1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 
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60002 Schouderset met zak 
1 versterkte Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 
4 cellulose doeken 18x25cm 
1 splitlaken onder schouder 230x295cm, split 10x70cm 
1 stockinette 22x75cm 
2 OP-tapes 9x49cm 
1 splitlaken boven schouder met zak 240x170cm, split 15x45cm 
1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend 
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60005 Splitlakens schouder met zak     
1 splitlaken onder schouder 230x295cm, split 10x70cm 
1 splitlaken boven schouder met zak 240x170cm, split 15x45cm 
1 inpakveld 112x112cm 
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Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® trays. 

Ref. nr. Tray componenten 
70005 Splitlaken boven schouder 240x170cm, split 15x45cm 

70006 Splitlaken boven schouder met zak 240x170cm, split 15x45cm 

70007 Splitlaken onder schouder 230x295cm, split 10x70cm 

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