
 

Op maat gemaakte laparoscopieoplossingen 

BARRIER® Abdo-perineaal laparoscopielaken 

• All-in-one model met geïntegreerde 
elementen 
- eenvoudig en effciënt af te dekken door 

één persoon 
-tijdbesparend 
-bevordert het aseptisch handelen 

• BARRIER® Flex plakstroken voor een 
betrouwbare barrière bij insufflatie van de 
buik 

• Geïntegreerde zakken en slangenhouders om 
ordelijk te werken 

• Perineale opening met geïntegreerde 
afdekking 

• Met de geïntegreerde plakstrook kan de 
lengte van de beenhoezen worden aangepast 

• 100% ondoordringbare materialen om de 
veiligheid van de patiënt te garanderen 



 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Instructies 

1. Gebruik het zelfklevend afdekdoek 
als ondersteeklaken wanneer u 
begint af te dekken. 

2. Houd rekening met de 
richting van het pictogram op het 
laparoscopielaken. Verwijder het 
releasepaper. 

3. Plaats het afdeklaken gecentreerd 
op de patiënt. Vouw het open, eerst 
naar u toe en dan van u af. 

4. Houd rekening met het 
pictogram op het voeteinde. Neem 
de hoek van de beenhoes vast en 
vouw ze open over het been. Doe 
hetzelfde voor het andere been. 

7. Plaats de perineale afdekking over 
het perineum. Gebruik indien gewenst 

5. Vouw het laken volledig open in de 
richting van het hoofd van de patiënt. 

7. U bent klaar met het afdekken. 

de plakstrook om het uiteinde van 
het afdeklaken te bevestigen aan 
de voorzijde van de jas van de ok-
assistent of chirurg. Het is ook mogelijk 
om het afdeklaken aan het laken te 
bevestigen. Controleer of de BARRIER® 

Flex plakranden goed bevestigd 
zijn aan de patiënt en verwijder het 
crêpepapier. 

Scan de QR-code voor meer 
informatie over Mölnlycke Health 
Care of om een instructievideo te 

bekijken. 

Ref. Componenten ProcedurePak 

944200 Laparoscopielaken 250/175/270x260 cm, zelfklevende opening 25x30 cm en opening 13x24 cm 

944210 Laparoscopielaken 300/200/270x295 cm, zelfklevende opening 25x30 cm en opening 13x24 cm 

Ref. Steriele codes Verpakking 
694240 4 Handdoekjes 18 x 25 cm 

1 OP-tape 9x 49 cm 
1 Slangenhouder, klittenband 2,5 x 30 cm 
1 Zelfklevend afdekdoek 75 x 75 cm 
1 Laparoscopielaken 250/175/270 x 260 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm en opening 13 x 24 cm 
1 Instrumentenveld 150 x190 cm, 75 x190 cm absorberend 
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694241 1 Mayo overzettafelsloop 79x145 cm, 65 x 85 cm absorberend 
4 Handdoekjes 18 x 25 cm 
1 OP-tape 9x 49 cm 
1 Slangenhouder, klittenband 2,5 x 30 cm 
1 Zelfklevend afdekdoek 75 x 75 cm 
1 Laparoscopielaken 250/175/270 x 260 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm en opening 13 x 24 cm 
1 Instrumentenveld 150 x190 cm, 75 x190 cm absorberend 
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694242 1 Mayo overzettafelsloop 79x145 cm, 65 x 85 cm absorberend 
4 Handdoekjes 18 x 25 cm 
1 OP-tape 9x 49 cm 
1 Slangenhouder, klittenband 2,5 x 30 cm 
1 Zelfklevend afdekdoek 75 x 75 cm 
1 Laparoscopielaken 300/200/270 x 295 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm en opening 13 x 24 cm 
1 Instrumentenveld 150 x190 cm, 75 x190 cm absorberend 
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Alle vermelde componenten kunnen ook opgenomen worden in ProcedurePak® trays. 

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