
  

Op maat gemaakte laparoscopieoplossingen 

BARRIER® Laparoscopielaken 

• All-in-one model met geïntegreerde • Geïntegreerde zakken en slangenhouders om 
elementen ordelijk te werken 
- eenvoudig en effciënt af te dekken door 

• Met de geïntegreerde plakstrook kan de één persoon 
lengte van de beenhoezen worden aangepast -tijdbesparend 

-bevordert het aseptisch handelen • 100% ondoordringbare materialen om de 
veiligheid van de patiënt te garanderen • BARRIER® Flex plakstroken voor een 

betrouwbare barrière bij insufflatie van de 
buik 



 

 

  

 

 

 
 
 

Instructies 

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

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

3. Druk zachtjes om de 
BARRIER® Flex plakranden 
aan te drukken. 

4. Vouw het laken volledig open 
in de richting van de benen van 
de patiënt. 

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

6. U bent klaar met het afdekken. 7. Gebruik de geïntegreerde 
zakken en slanghouders om de 
werkruimte effciënt in te richten. 

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

bekijken. 

Ref. Componenten ProcedurePak 

954225 Laparoscopielaken 175/250 x 360 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm 

Ref. Steriele codes Verpakking 

694265 1 Mayo Overzettafelsloop 79 x 145 cm, 65 x 85 cm absorberend 
4 Handdoekjes 18 x 25 cm 
1 OP-tape 9 x 49 cm 
1 Slangenhouder, klittenband 2,5 x 30 cm 
1 Camerahoes 14 x 250 cm, afscheurbare tip 
1 Laparoscopielaken 175/250 x 360 cm, zelfklevende opening 25 x 30 cm 
1 Instrumentenveld 150 x 190 cm, 75 x 190 cm absorberend 
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Alle vermelde componenten kunnen ook opgenomen worden in ProcedurePak® trays. 
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