
Universeel set – BARRIER® Flex Abdominaal afdekmateriaal

• Flexibele kleefstroken die zich aanpassen aan alle contouren van het lichaam

• Rekbare plakstroken behouden een stevige adhesie wanneer de onderbuik tijdens de laparoscopie wordt
opgeblazen

• De kleefstof zorgt voor een veilige en stevige adhesie, zelfs na contact met vocht

• Dankzij drie release papers aan de rand van het laken heeft men de keuze om het afdeklaken over de
volledige of gedeeltelijke lengte aan te brengen

• Doeltreffende absorptie houdt het werkveld droog

• Enkel beschikbaar bij Mölnlycke Health Care

Het hoeft niet sneller, wel slimmer
Alle BARRIER® producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om een optimale  
combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Het assortiment van  
innovatieve, doelgerichte oplossingen biedt kwaliteitsproducten die de veiligheid verhogen. 
Ons deskundig team biedt u daarnaast ondersteuning op gebied van levering en logistiek 
en staat u bij met permanente educatie en training. Samen zorgt dit voor besparing van tijd, 
inspanning en kosten. Zo kunt u zich richten op wat echt belangrijk is, namelijk meer patiënten 
behandelen door efficiëntere zorg.
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1 

Instructies 

Verwijder het middelste deel van 
het release paper (nr. 1) van het 
zelfklevend afdekdoek. Als de 
plakstrook over de volledige lengte 
gebruikt moet worden, verwijder 
dan ook de twee andere delen van 
het release paper. 

2 

Kleef het zelfklevend afdekdoek 
lateraal op de huid van de patiënt, 
te beginnen aan de schouder. Volg 
de omtrek van het lichaam, hou het 
afdeklaken licht aangespannen. 

3 

Hou het zelfklevend afdeklaken 
(medium) met uw vingers in de 
plooi. Verwijder het middelste deel 
van het release paper. 

4 

Leg het gevouwen zelfklevend 
afdeklaken over de middellijn van de 
buik. 

5 

Verwijder de rest van het release 

6 

Vouw het afdeklaken open over het 

7 

Verwijder het middelste deel van het 
release paper. Leg het gevouwen 
zelfklevend afdeklaken (large) over de 
middellijn van de borst. Verwijder de 
rest van het release paper en maak de 
randen vast. 

8 

Vouw de rest van het zelfklevend 
paper en maak de randen vast. onderste deel van het lichaam. afdeklaken over de anesthesieboog. 

66010 Universeel Set - BARRIER Flex 

Aantal Omschrijving 

1 Mayo overzettafelsloop 79x145cm, 
65x85cm absorberend 

2 Zelfklevende afdekdoeken 
90x75cm 

4 Handdoekjes 18x25cm 

1 OP-tape 9x49cm 

1 Zelfklevend afdeklaken 175x175cm 

1 Zelfklevend afdeklaken 300x175cm 

1 Instrumentenveld 150x190cm, 
75x190cm absorberend 

BARRIER® afdekmateriaal 

• 100% ondoordringbaar voor optimale veiligheid van de patiënt 

• Optimaal gevouwen voor steriel gebruik, eenvoudig aan te brengen door één persoon 
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