
 

 

 

 

 

 

  

BARRIER® Incisiefolie 
• 100% ondoordringbaar, voorkomt microbenmigratie door het laken 

• Ademend, voorkomt opstapeling van vocht en verbetert het comfort van de patiënt 

• Bevat geen latex, colophonium of formaldehyde 

• Flexibel en gemakkelijk aan te brengen, zelfs op delicate plaatsen 

• Volledig transparant 

• Plakt goed aan de huid maar blijft comfortabel tijdens de ingreep en na verwijdering 

BARRIER® creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer 
patiënten door efficiëntere zorg 

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, 
functionaliteit en comfort te verschaffen. Het aanbod van innovatieve, doelgerichte oplossingen biedt 
kwaliteitsproducten die de veiligheid verhogen, voordelen op het gebied van levering en logistiek en permanente 
ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, 
inspanning en kosten. Hierdoor komen waardevolle middelen vrij en kan efficiënter worden gewerkt, zodat u meer 
patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg. 
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1 Verwijder het crêpe papier. Eén persoon houdt 2 Vouw het release papier enkele centi eters 3 Vouw langzaa  het release papier verder open, 
de rand vast en een tweede persoon het open en breng de incisie folie op de patiënt aan. terwijl een tweede persoon de incisie folie 
release papier aan de andere kant. bevestigd. 

4 Wrijf  et de vlakke hand over de incisie folie 
o  een glad oppervlak te verkrijgen. Verwijder 
de randen aan beide kanten. 

Artikelnummer Afmetingen 

801014 10×14 cm 

801526 15×26 cm 

803026 30×26 cm 

804040 40×40 cm 

804526 45×26 cm 

804555 45×55 cm 

805680 56×80 cm 

M lnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL-4800 DD Breda. Tel: 076 521 86 63. Fax: 076 522 17 82 - www.molnlycke.com 
M lnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE-2600 Berchem - Tel: 03 286 89 50. Fax: 03 286 89 52 

De M lnlycke Health Care naam en logo, BARRIER® en ProcedurePak® zijn geregistreerde handelsmerken van de M lnlycke Health Care groep. 
Copyright (2010) 

http:www.molnlycke.com

