
Truly customised
orthopaedic solutions

Jeg er en passioneret 
professionel, en 
omsorgsfuld specialist. 
Men jeg jonglerer også 
med budgetter og er 
en ægte holdspiller.



*  Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. 
Data præsenteret på 23. Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Switzerland, September 2010 (poster).

Alt hvad dit  
team behøver

Ortopædiske specialafdæk-
ninger og pakkekomponenter
For at få de fuldstændige fordele ved vores 
løsning skal du sørge for at inkludere  
følgende komponenter i din pakke:

• Diatermihåndtag 
med røgsug

• Pulsed Lavage

• Hudstapler

• BARRIER® afdækninger

• BARRIER® 

operationskitler

• Sikkerhedsskalpel 
og -nåle

• Bakker og skåle

• Knoglevoks

• Sugesæt

• Sårdrænage

• Suturer

• Bandager

• Overtræk til 
lampehåndtag

• Mepilex® Border Post-Op

Råd fra erfarne specialister
Vores specialister vil hjælpe jer med at 
finde frem til og vurdere den mest tids- 
og omkostningseffektive løsning for jer.

Fordele for  
hele teamet
Vores kunder fortæller os, at kundetilpassede 
kirurgiske procedurepakker giver mange 
fordele. Samme størrelse passer ikke til alle; 
procedurer er forskellige, og hvert hospital har 
deres foretrukne arbejdsmetode. Vi udvikler 
en kundetilpasset pakke, der passer hertil.

• Tidsbesparelser: Mindre forberedelsestid, mindre 
åbnings- og fremstillingstid, hvilket medfører, at 
der kan udføres flere procedurer (op til 40 procent 
reduktion i den komplette forberedelsestid*)

• Reduceret infektionsrisiko, når der er færre pakker 
at åbne

• Færre pakker giver mindre spild
• Sikre patientsikkerhed og behandling af høj 

kvalitet ved at sørge for præcision og konsistens 
i klargøringen til hver eneste procedure

• Forenkle operations-teamets arbejde
• Hjælpe med at reducere produktudgifter 

og logistikomkostninger



Vores specialister samarbejder tæt sammen med dig om at definere og sammensætte 
den bedste løsning til jeres ortopædiske pakker fra vores omfattende sortiment af 
komponenter. Resultatet? En ægte kundetilpasset ortopædisk løsning med alt, hvad 

I behøver til hver enkel procedure – bekvemt og omkostningseffektivt.  
Giv pakkerne en farvekode for endnu højere effektivitet.

“Antallet af procedurer 
blev øget med 18 %, 
og der er blevet sparet 
1.060 timer gennem 
hele arbejdsflowet. 
Det har givet besparelser 
på 51.000 EUR.”

Hartmut Freckmann, 
Oversygeplejerske på 
operationsafdeling, Tyskland, 
som taler om kundetilpassede 
procedurepakker.

Med én pakke vil du kunne

• Reducere forberedelsestiden med op til 40 %*

• Have tillid til hver eneste klargøring

• Gør flere procedurer lettere

• Hjælp med at reducere produktudgifter  
og logistikomkostninger

En komplet løsning til  
øget effektivitet

40 % AF FORBEREDELSES-
TIDEN SPARET.  
SÅ KAN DER UDFØRES 
FLERE PROCEDURER.
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Lad os hjælpe dig og dit team



Jo mere du føjer til din pakke, 
jo flere penge sparer du

Vores specialister kan hjælpe dig med at finde 
frem til den løsning, der er den helt rigtige til dig 
og dit team, og hjælpe dig med at fokusere på 
de områder, som du mest ønsker at forbedre. 

Vi kan også samarbejde med dig og dit team 
om at gennemføre forandringsprocessen og 
få endnu mere værdi ud af jeres løsning.

Når vi har fundet frem til din ægte 
kundetilpassede løsning, kan vi kvantificere den 
økonomiske værdi baseret på videnskabelige 
studier og give dig en fuldstændig rapport. 

Prøv vores værdiberegner for at få en idé 
om hvor meget, I kan spare.

molnlycke.dk/vaerdiberegner
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Pulsed Lavage
Vores Mölnlycke® Pulsed Lavage-system med højt tryk til engangsbrug renser knoglen 
effektivt og fjerner knogle- og vævsrester i forbindelse med udskiftning af led. Herved 
øges cementpenetrationen i den spongiøse knogle med mulighed for at styrke 
fikseringen af implantatet og reducere revisionshyppigheden.

Enkeltpakket eller inkluderet 
i Mölnlyckes pakker*
• Inkluder Pulsed Lavage i dine kundetilpassede  

procedurespecifikke pakker og opnå effektivitetsgevinster

• Fås også enkeltpakket

Alt inkluderet betyder, at der 
ikke er skjulte omkostninger
• Rensestuds til at klare eventuelle tilstopninger i studsen til lårbensknoglen 

• Ergonomisk og bekvemt håndtag 

• Kort sprøjtestuds med stænkskjold 

• Lang femoral børste

• Integreret suge- og skyllesystem

Fås i to versioner
1.  Vekselstrømsadapter: En miljøvenlig version, der gør alkaline batterier 

overflødige. Engangshåndtag og genanvendelig vekselstrømsadapter.

2.   Indbygget batteri: en fleksibel og mobil version med integreret 
batteripakke i håndtaget, så skift af batteri kan ske hurtigt og nemt.

Varenr. Beskrivelse 

9750000 Pulsed Lavage-system, AC strøm

9750001 Pulsed Lavage-system, indbygget batteri

9751000 Femoral børste**

9752010 AC strømforsyning (AC100~240V), DK

9751001 Kort studs, konisk, spids 8,5 cm***

9751002 Lang studs, spids 19 cm***

*   AC version fås i procedurepakker. Version med indbygget batteri fås snart i proceudrepakker.

** Femoral børste leveres enten som enkeltpakket eller inkluderet i din kundetilpassede procedurepakke.

*** Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system, men fås nu også enkeltpakket sterilt



Knæ
Integreret væskeopsamlingspose til effektiv væskehåndtering. Ugennemtrængelige materialer  
giver optimal patientsikkerhed. Foldet for aseptisk anvendelse. Enkel at drapere for én person.  
Kan også anvendes på et skråtstillet leje.

Hofte
Stærke materialer med forstærkninger i den kritiske zone giver en pålidelig kvalitet med høj rivstyrke. 
Integrerede slangeholdere skaber et organiseret arbejdsområde. Foldet for aseptisk anvendelse og 
ugennemtrængelige materialer af hensyn til patientens sikkerhed.

Skulder
Integreret væskeopsamlingspose til effektiv væskehåndtering. Alt-i-ét-design i en stor størrelse 
til skulderkirurgi, der udføres i beach chair/siddende stilling. Foldet for aseptisk anvendelse og 
ugennemtrængelige materialer, som giver optimal patientsikkerhed.

Varenr. Beskrivelse

60105 BARRIER® Knæafdækning 260/300x320 cm, elastiske huller 7 cm og 5 cm 

Varenr. Beskrivelse

60601 BARRIER® Hofteafdækning med dislokationsposer 230/300x330 cm, elastisk hul 18x22 cm

Varenr. Beskrivelse

60004 BARRIER® Beach Chair Skulderafdækning 400x240 cm, elastisk hul 10x10 cm 
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Ortopædiske   
afdækninger
BARRIER® ortopædisk afdækningssortiment 
kombinerer indgrebsspecifikke designs med 
materialer, som maksimerer sugeevne, 
styrke og drapering.

Sikker klæb
Integrerede klæbekanter sikrer god vedhæftning og mindsker 
risikoen for, at der trænger mikroorganismer ind i såret. 

Tidsbesparende
Der skal anvendes mindre tid på at drapere sammenlignet 
med universelle draperingsteknikker, hvilket giver større 
effektivitet på operationsstuen.

Forbedret beskyttelse mod gennemsivning
Stærkt og ugennemtrængeligt draperingsmateriale.

Drisite Plus 
Et patenteret væskehåndteringssystem med tre zoner og med:

1. Tør barriere  
2. Stærk barriere  
3. Absorberende barriere



*Varenumre til produkter i Mölnlycke-pakker. 1. Zarghooni K. et al. Effect of a modern dressing compared to standard dressings on outcome after primary hip 
and knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster, EWMA, 2015. 2. Zarghooni K. et al. Randomized clinical trial to evaluate 
performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. 
Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 3. v Overschelde P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used 
after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 4. Johansson C. et al. Preventing post-operative 
blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.

Varenr.* Beskrivelse 

2315013 Safeair®. Integreret håndtag til røgsug med PFTE-belagt elektrode

2315073 Safeair®. Integreret håndtag med røgsug med elektrode af rustfrit stål

Varenr.* Beskrivelse 

2316563 Knoglevoks, hvid 2,5 g

Komponenter i ortopædisk pakke
Når du tilpasser dine procedurespecifikke pakker til f.eks. udskiftning af knæ, hofte eller skulder, 
vælger du komponenter fra et omfattende kvalitetssortiment med support og rådgivning fra 
vores specialister. De viste produkter repræsenterer blot en lille del af vores komplette sortiment 
og kan selvfølgelig alle inkluderes i din kundetilpassede ortopædiske pakke fra Mölnlycke. 

Diatermihåndtag  
med røgsug

Knoglevoks

Røg fra elektrokirurgiske håndtag er en 
sundhedsrisiko, som operationspersonalet 
er opmærksomme på og bekymrede for.
Et diatermihåndtag med integreret røgsug 
beskytter dit team ved at minimere røgen 
på operationsstuen.

Mölnlyckes løsning fra SafeAir® omfatter 
standardhåndtag og håndtag, der kan trækkes 
ud til røgsug. Begge har et slankt, ergonomisk 
design, hvilket giver kirurgen den optimale 
komfort og kontrol. 

Vi kan også tilbyde standard diatermihåndtag  
til engangsbrug, og vi har en løsning til mange 
forskellige behov.

• Tryk- eller vippekontakt
• Elektroder af rustfrit stål eller med  

PTFE-belægning
• Specialelektroder med isolering i alle længder
• Mikrodissektionsnåle (tungsten) til præcis 

dissektion af blødt væv

Knoglevoks foretrækkes af nogle kirurger  
til at kontrollere blødningen. Det har vi også  
i vores sortiment.
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Varenr.* Beskrivelse 

2315013 Safeair®. Integreret håndtag til røgsug med PFTE-belagt elektrode

2315073 Safeair®. Integreret håndtag med røgsug med elektrode af rustfrit stål

Varenr.* Beskrivelse 

2313730 Hudstapler Visistat bred 35W

2305644 Hudstapler Visistat normal 35R

2301476 Hudstapler Appose bred 35W

2304279 Hudstapler Appose normal 35R

Varenr.* Beskrivelse 

496400 Mepilex® Border Post-Op 10x20

496450 Mepilex® Border Post-Op 10x25

496100 Mepilex® Border Post-Op 6x8

496200 Mepilex® Border Post-Op 9x10

496300 Mepilex® Border Post-Op 10x15

496600 Mepilex® Border Post-Op 10x30

496650 Mepilex® Border Post-Op 10x35

Den fleksible alt-i-en  
postoperative bandage
Mepilex® Border Post-Op kan:

• Reducere SSI ved at minimere antallet af 
bandageskift og beskadigelse af huden rundt 
om såret1-4

• Støtte patientens mobilitet ved at være fleksibel 
og have en skånsom vedhæftning3

• Reducere bandagerelaterede omkostninger 
ved at minimere antallet af bandageskift1,2

Hudstapler
Vi kan levere hudstaplere fra de to største 
leverandører – Teleflex (Weck Visistat) 
og Medtronic. De fås i begge størrelser 
i bred (W) og normal (R).



Dobbelthandsker  
reducerer risikoen for,  
at handsken perforeres  
med 71 %2 
Biogel® Puncture Indication-systemet 
er en nem og effektiv måde til at forhindre 
undgåelige skader samt eksponering for 
farlig – og dyr – kontaminering og infektion.2 
Hvis vores Biogel indikatorsystems lyse 
yderhandske perforeres, ser man den 
mørke inderhandske.

Forstærket 
operationskittel
Classic- eller Ultimate-
sortimentet for komfort 
og avanceret beskyttelse.

Renrumsdragt
Bidrager til at skabe ultraren luft3. 
Høj modtandsdygtighed mod 
bakteriegennemtrængning. 

Medicinsk maske med visir
Lav respirationsmodstand og effektiv 
filtrering med beskyttelse mod stænk. 

Glenn, operationshue
Nedbringer risikoen for 
kontaminering1. Blød og åndbar 
for personalet. 

Varenr. Beskrivelse 

607XX4 Biogel® Eclipse Indicator

751XX4 Biogel® Eclipse

4232 BARRIER® Medicinsk maske med visir

620205 BARRIER® Glenn, operationshue

6601XX4 BARRIER® Classic, forstærket 
operationskittel, L-2XL

690XXX4 BARRIER® Ultimate, forstærket 
operationskittel, L - 2XL

842XXX4 BARRIER® renrumsdragt overdel, XS - 3XL

843XXX4 BARRIER® renrumsdragt bukser, XS - 3XL

Løsninger til ortopædisk personale
Ergonomisk design med en effektiv infektionsbarriere

1. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291 2. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for 
preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. Nr.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.
pub2. 3. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmuller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the 
operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4. 4. Eksempel på varenr.. Varenr. varierer afhængigt af størrelse.

Yderhandske
Inderhandske



Komponenter til jeres ortopædiske procedurepakker

Din guide til valg af de rette komponenter 
til ortopædiske procedurer

Alle produkter kan inkluderes i en Mölnlycke procedurepakke, der opfylder jeres behov og præferencer.
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Løsninger til ortopædisk personale
Ergonomisk design med en effektiv infektionsbarriere

BARRIER® afdækninger

Supplerende afdækninger

Incisionsfilm

BARRIER® kitler

Pulsed Lavage

Suturer

Hudstapler

Sugesæt

Slanger

Sprøjter

Nåle

Sikkerhedsskalpel

Nåletæller

Sårdrænage

Tusch

Bakker og skåle

Lampehåndtagsbeskytter

Instrumentbakke 

Basin liner

Metalinstrumenter

Diatermihåndtag med røgsug

Elektrokirurgiske håndtag

Elektrokirurgiske specialelektroder 

Mepilex® Border Post-Op

Skridsikker måtte

Time-out afdækning

Servietter og tamponer

Knoglevoks

Ønsker du at tilpasse dine pakker, så kontakt din 
Account Manager fra Mölnlycke.



Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: + 45 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke, BARRIER, Biogel, Mepilex og Safetac varemærker, navne og logotyper er registeret globalt til en eller flere af  
Mölnlycke Health Care Group’s virksomheder. © 2018. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0511708

SafeAir er et varemærke tilhørende SafeAir AG.

Din partner i kvalitet,  
effektivitet og sikkerhed

Mölnlycke Health Care er en verdensledende partner, 
der leverer engangsprodukter til operationer og 
avancerede sårbehandlingsprodukter til forbrugere, 
sundhedspersonale og patienter. Du kan koncentrere dig 
om at yde en enestående patientbehandling, samtidig 
med at du beskytter dine ressourcer med hjælp fra 
vores dedikerede specialister og hele sortimentet af 
innovative produkter:

•   Komplet sortiment af højkvalitetsafdækninger, kitler og andre 
nødvendige artikler til operationsstuen

• Teknisk avancerede Biogel® operationshandsker af høj kvalitet

•  Markedsførende Mölnlycke-procedurepakke løsninger

•  Avancerede sårplejeprodukter med banebrydende Safetac® 
teknologi

•  Online pakkeportal – analysér pakker med en skræddersyet 
multibrugeradgang

Vi er engagerede i at præsentere innovative og nye løsninger, 
der kan hjælpe dig i dit arbejde.

Undersøg det ortopædiske sortiment på  
www.molnlycke.dk/produkter-loesninger/molnlycke-
procedurepakker/ortopaediske-loesninger/


