Laparoscopische
oplossingen op maat
Truly customised
laparoscopic solutions

Haal meer uit uw
laparoscopische
ingrepen
Door ingrepen zoals een laparoscopische
cholecystectomie, appendectomie en
liesbreuk te standaardiseren, zorgt u
ervoor dat uw team systematisch een
effciënte en hoogwaardige patiëntenzorg
kan bieden.
Maar hoe zit het met de druk om nog
meer kosten te besparen of zelfs het
aantal ingrepen te verhogen?
Door naar onze klanten te luisteren en
samen te werken, weten we maar al te
goed hoe een oplossing op maat voor
laparoscopische ingrepen uw werk
kan vereenvoudigen, evenwicht brengt
in uw kosten en u kan helpen om uw
doelstellingen te bereiken.

Als team van gedreven professionals in de
gezondheidszorg streven wij naar de best
mogelijke patiëntenzorg, en willen we tegelijk
de effciëntie en rentabiliteit verhogen

Laparoscopische oplossingen op maat

Alles wat uw
team nodig heeft

NIEUW

Laparoscopische instrumenten
van hoogwaardige kwaliteit
Disposable instrumenten, verkrijgbaar als
individueel verpakte steriele producten
of opgenomen in op maat gemaakte
Mölnlycke® procedure trays:
• Volledig assortiment van trocars
• Uitgebreid aanbod van laparoscopische
monopolaire pak- en prepareertangen,
verkrijgbaar in twee modellen handgrepen,
volgens uw voorkeur
• Monopolaire L-haak elektrode
• Laparoscopische scharen, altijd scherp
• Afneembare endopouch

All-in-one laparoscopielakens
en componenten voor trays
NIEUW

Advies van ervaren
medewerkers
Onze medewerkers met uitgebreide ervaring
in de laparoscopie werken samen met u om
te bepalen wat voor u en uw team de meest
tijdsbesparende en rendabele oplossing is.

Een volledig assortiment laparoscopische
producten:
NIEUW • All-in-one
laparoscopische
afdeklakens

• Veress-naald
• Insuffatieslangen
• Zuig- en irrigatieset

• Operatiejassen

• Camerahoes

• Veiligheidscomponenten

• Anti-condens oplossing

• Hechtingen/verbanden

• Rookflter

*Referentie: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room effciency.
Gegevens voorgesteld op het 23e Congres van de European Association of Hospital Managers, Zürich, Zwitserland, september 2010 (poster).

Een complete oplossing voor
verhoogde effciëntie
Ons team werkt nauw met u samen, om te bekijken wat voor u de
beste oplossing is uit ons nieuwe assortiment van laparoscopische
instrumenten en overige componenten. Het resultaat? Uw eigen
laparoscopische oplossing op maat, met alles wat u nodig hebt
voor elke specifeke ingreep in een apart, handig en
rendabel pakket.

40%

MINDER
VOORBEREIDINGSTIJD.
MEER INGREPEN.

Door het gebruik van Mölnlycke® procedure
trays kunt u:
• de voorbereidingstijd met wel 40 % verkorten*
• het aantal ingrepen verhogen

“Het aantal ingrepen steeg
met 18% en er werden
1060 werkuren bespaard,
verspreid over de gehele
workfow. Resultaat: een
besparing van 51.000 euro.”
Hartmut Freckmann, hoofd OK in
Duitsland, over op maat gemaakte
Mölnlycke® procedure trays.

• uitgaven aan producten en logistiek verminderen

Laparoscopische oplossingen op maat

Chirurgen kiezen duidelijk voor
Mölnlycke® instrumenten
Tijdens een recente evaluatie in
Duitsland, Zweden en Engeland werd
aan 21 laparoscopische chirurgen
gevraagd om de nieuwe laparoscopische
instrumenten van Mölnlycke® uit te proberen
en te vergelijken met 3 instrumenten van
toonaangevende concurrenten*. Voor een
zo objectief mogelijk oordeel werden de
deelnemers geblinddoekt, zodat ze enkel
konden afgaan op hun tastzin.

Trocars
Algemene indruk

Kwaliteit

Mölnlycke

Het resultaat? Een duidelijke algemene
voorkeur voor de nieuwe Mölnlycke®
instrumenten.
Scoretoekenning en evaluatiecriteria
Er werd systematisch een score toegekend op een analoge schaal
van 1-6. Er werd niet gewerkt met gemiddelden. 6 was de hoogste en
beste score; 1 de laagste en slechtste score.

Eén oplossing met
voordelen voor het
hele team
Onze klanten vertellen ons dat op maat
gemaakte procedure trays tal van voordelen
bieden. Eén maat past niet past niet voor
iedereen. Elke ingreep, elk ziekenhuis heeft
zijn eigen confguratie en wij hebben een
Mölnlycke® procedure tray die daarop wordt
afgestemd.
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De kwaliteit van de Mölnlycke®
trocars werd als beter beoordeeld
dan die van de marktleider

• Tijdsbesparing: Minder voorbereidingstijd, minder
uitpak- en opsteltijd, met meer ingrepen tot gevolg
(tot 40 % minder totale voorbereidingstijd** van
bestelling tot afvalverwerking)
• Minder risico op infecties*** omdat u minder
verpakkingen moet openen
• Minder verpakkingen dus minder afval
• Het werk van het OK-team wordt vereenvoudigd

*Enkelblind, multicenter onderzoek van algemeen gebruikte laparoscopische instrumenten. Ongepubliceerd rapport. Mölnlycke Health Care, 2016
**Referentie: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room effciency.
Gegevens voorgesteld op het 23e Congres van de European Association of Hospital Managers, Zürich, Zwitserland, september 2010 (poster).
***Referentie: Duffy, E. & Smith A. The benefts of using customised procedure packs to increase day surgery unit effciency - a time and motion study, oktober 2005.

‘Heel licht, heel
gebruiksvriendelijk. Goede
rotatie en handgreep, ik zou er
graag mee werken.’
Duitse chirurg over onze laparoscopische paktang

Laparoscopische scharen
Algemene indruk

Kwaliteit

Mölnlycke
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Mölnlycke® scharen scoren voor alle
criteria beter dan de concurrentie

Maryland prepareertang
Algemene indruk

Laparoscopische paktang

Kwaliteit

Algemene indruk

Mölnlycke

Mölnlycke

Concurrent 1

Competitor 1

Concurrent 2
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Concurrent 3

Competitor 3
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De Maryland prepareertang van
Mölnlycke® is duidelijk superieur
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Topscores voor de Mölnlycke® paktang
met reusable handgreep

Hoe meer componenten
in uw tray, hoe groter de
meerwaarde voor uw team!

Laparoscopische oplossingen op maat

Laat ons u en uw team helpen

Hoe meer componenten in uw
tray, hoe meer u bespaart
Ons toegewijd team kan u helpen bepalen
welke oplossing perfect geschikt is voor u.
Ze helpen u om uw aandacht te richten op
de aspecten die u wilt verbeteren.
We kunnen u en uw team ook helpen om
het veranderingsproces aan te sturen, zodat
u de volledige waarde van uw oplossing
benut.
Wanneer we uw oplossing op maat hebben
gevonden, kunnen we de economische
waarde ervan kwantifceren op basis van
wetenschappelijke studies en u een volledig
rapport bezorgen.
Om te zien hoeveel u kunt besparen, kunt u
onze value calculator gebruiken.
molnlycke.com/value-calculator

Laparoscopische oplossingen op maat

Instrumenten
Uw team streeft naar effciëntie en de beste patiëntenzorg. Wij begrijpen waarom en hebben van
uw streven de focus van onze op maat gemaakte oplossing voor laparoscopische procedures
gemaakt. U selecteert een effectieve combinatie van Mölnlycke® trocars, monopolaire scharen,
instrumenten, L-haak elektrodes en afneembare endopouches. Wij nemen alles wat u nodig
heeft op in Mölnlycke® procedure trays die tijds- en kostenbesparend zijn.

Afneembare endopouch
• Verkrijgbaar in verschillende
afmetingen, zodat alle soorten
weefsel en organen kunnen worden
verzameld
• Zelfopenende zak voor snelle en
eenvoudige verzameling van weefsel
of organen
• Sterke metalen ring voor een
eenvoudig gebruik en een grote,
permanente zakopening voor het
verzamelen van weefsels/organen

Ref.-nr.

Beschrijving

Afmetingen Afmetingen zak

Volume

Stuks / disp.

899102

Afneembare endopouch

10mm

9x 14.5cm

250ml

5

899103

Afneembare endopouch

10mm

13x18cm

600ml

5

899112

Afneembare endopouch

12mm

19x23cm

1150ml

5

899104

Afneembare endopouch

15mm

19 x 23cm

1150ml

5

Afmetingen

Lengte

Stuks / disp.

Monopolaire L-haak elektrode
• De monopolaire L-haak elektrode
van 5mm staat garant voor een
nauwkeurige, gecontroleerde
dissectie en coagulatie van
bloedvaten en weefsels
• Handig disposable instrument
staat garant voor steriliteit en
een doeltreffende monopolaire
stroomtoevoer, waardoor
aangrenzend weefsel niet kan
worden beschadigd
• Lichte, ergonomische handgreep voor
een nauwkeurige, gecontroleerde
dissectie van het weefsel

Ref.-nr.

Beschrijving

899100

Monopolaire L-haak elektrode

5mm

33cm

10

899101

Monopolaire L-haak elektrode met kabel

5mm

33cm

10

Monopolaire scharen
• Voor een precieze, gecontroleerde
dissectie, coagulatie en doorknippen
van bloedvaten en weefsel
• Handig, altijd scherp disposable
instrument dat recycling- en
sterilisatiekosten overbodig maakt
• Scherpe Metzenbaum bladen
staan garant voor een nauwkeurige
snijbeweging over de volledige lengte
van het blad

Ref.-nr.

Beschrijving

Afmetingen

Lengte

Stuks / disp.

899216

Monopolaire schaar – Metzenbaum

5mm

33cm

10

899217

Monopolaire schaar – Mini Metzenbaum

5mm

33cm

10

899218

Monopolaire schaar – Metzenbaum

5mm

45cm

10

Veress-naald

Zuig- en
irrigatiesysteem

• Scherpe afgeschuinde punt, zodat de buikwand
gemakkelijk en veilig kan worden doorprikt

• Ergonomisch ontwerp. Het handstuk kan worden gebruikt
met beide handen

• De stylet bevat een veer die een voelbare en hoorbare klik
geeft om een juiste positionering te waarborgen

• Transparant handstuk voor onbelemmerd zicht

• Zodra de naald door het weefsel is gedrongen, wordt de
schuine punt beschermd door een glad schild om elk risico
op beschadiging van aangrenzende organen te voorkomen
Ref.-nr.

Beschrijving

Lengte

Stuks/disp.

• Eenrichtingsklep voorkomt dat er spoelvloeistof terugloopt
• Zachte DEHP-vrije slangen, gemakkelijk te scheiden

Ref.-nr.

899105

Veress-naald

12cm

25

899107

899106

Veress-naald

15cm

25

899108
899109

Beschrijving
Zuig- en irrigatiesysteem met
dubbele spike
Zuig- en irrigatiesysteem met
dubbele spike
Zuig- en irrigatiesonde

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

5mm

33cm

10

5mm

45cm

10

10mm

33cm

10
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Trocars
• Een uitgebreid assortiment
ergonomisch ontworpen trocars,
voor eenvoudige en veilige toegang
tot de buikholte

• Transparante canule met
retentieranden voor visualisatie van
het instrument en doeltreffende
retentie van de trocar in de buikwand

• Robuuste universele afdichting,
geschikt voor instrumenten van
5-12 mm*, met behoud van het
pneumoperitoneum

Afgeschemde trocar met lemmet
Ref.-nr.

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899300

5mm

70mm

5

899301

5mm

100mm

5

899302

11mm

100mm

5

899303

11mm

150mm

5

899304

12mm

100mm

5

899305

12mm

150mm

5

Bladeless trocar
Ref.-nr.

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899308

5mm

70mm

5

899309

5mm

100mm

5

899310

11mm

100mm

5

899311

11mm

150mm

5

899312

12mm

100mm

5

899313

12mm

150mm

5

899336

15mm

100mm

5

Optische trocar – pistoolgreep

*Heeft betrekking op trocar met 12mm diameter

Ref.-nr.

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899314

11mm

100mm

5

899315

12mm

100mm

5

Optische trocar
Ref.-nr.

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899316

5mm

70mm

5

899317

5mm

100mm

5

899324

5mm

150mm

5

899318

11mm

100mm

5

899325

11mm

150mm

5

899319

12mm

100mm

5

899326

12mm

150mm

5

Universele canule
Ref.-nr.

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899320

5mm

70mm

5

899321

5mm

100mm

5

899322

11mm

100mm

5

899323

12mm

100mm

5

Hasson trocar
Ref.-nr.

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899306

11mm

100mm

5

899307

12mm

100mm

5

Optische ballontrocar
Ref.-nr.

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899330

5mm

70mm

5

899327

5mm

100mm

5

899331

11mm

100mm

5

899328

12mm

100mm

5

Hasson ballontrocar
Ref.-nr.

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899329

12mm

100mm

5
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Monopolaire instrumenten
• Uitgebreid assortiment bladen, voor
een compleet chirurgisch aanbod

• Robuuste, breed opengaande, langs
beide kanten scharnierende bladen,
voor optimaal gebruik tijdens een
ingreep

• Een uitgebreid assortiment
monopolaire instrumenten
van hoogwaardige kwaliteit
voor eenmalig gebruik, met
2 handgreepmodellen, voor
ultieme keuzemogelijkheden en
gebruiksgemak

s t in
al e
pak t
an g

an g

an g

pak t

pak t

ng

,
an g
pak t d
hte
er
Re c e s t r e
n
gef e

Int e

b ek

an d

d en

t ent

kta
k pa

g

er t a

n
kta
e pa

ar e

an g

ep
d pr

pak t

en d

co c

mm

E en

Rat

B ab

Kle

y l an

hte

Mar

Re c

ng

Single-use style

Reusable style

Ref.-nr.

Beschrijving

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899200

Rechte paktang met ratel

5mm

33cm

10

899201

Maryland prepareertang

5mm

33cm

10

899202

Klemmende paktang met ratel

5mm

33cm

10

899203

Babcock paktang met ratel

5mm

33cm

10

899204

Rattentand paktang met ratel

5mm

33cm

10

899205

Eendenbek paktang met ratel

5mm

33cm

10

899206

Intestinale paktang met ratel

5mm

33cm

10

899207

Rechte paktang met ratel, gefenestreerd

5mm

33cm

10

Ref.-nr.

Beschrijving

Afmetingen

Lengte

Stuks/disp.

899208

Rechte paktang met ratel

5mm

33cm

10

899209

Maryland prepareertang

5mm

33cm

10

899210

Klemmende paktang met ratel

5mm

33cm

10

899211

Babcock paktang met ratel

5mm

33cm

10

899212

Rattentand paktang met ratel

5mm

33cm

10

899213

Eendenbek paktang met ratel

5mm

33cm

10

899214

Intestinale paktang met ratel

5mm

33cm

10

899215

Rechte paktang met ratel, gefenestreerd

5mm

33cm

10

Onderdelen laparoscopische tray
U kunt uw trays voor cholecystectomie, appendectomie en liesbreuk volledig op maat
samenstellen uit een kwalitatief hoogstaand assortiment componenten. U kunt ook alle
noodzakelijke basisproducten zoals operatiejassen, handschoenen, veiligheidscomponenten
en verbanden toevoegen aan uw tray om de effciëntie en de rentabiliteit verder te verhogen.

De getoonde producten vormen slechts een klein deel van het volledige assortiment.

Insuffatieslangen

Camerahoezen

Ref.-nr.*

Beschrijving

Ref.-nr.*

Beschrijving

2318957-00

Insuffatieslang met flter OD 26Ch ID 18Ch
300cm MLL/MLL

2318643-00

Koppelstuk camerahoes 15 x 250cm met vergrendeling. Invoegring

2318627-00

Koppelstuk camerahoes 15 x 250cm met kliksysteem. Invoegring

2318996-00

Insuffatieslang met flter OD 26Ch ID 18Ch
300cm MLL/Trechter

2308481-00

Koppelstuk camerahoes 18 x 250cm met transferstick

2318997-00

Insuffatieslang met flter OD 26Ch ID 18Ch
250cm MLL/Wolf aansluiting

2319000-00

Insuffatieslang met flter OD 26Ch ID 18Ch
300cm MLL/22 mm/15 mm plug

2319001-00

Insuffatieslang met flter OD 26Ch ID 18Ch
300cm MLL/Trechter wit

2318958-00

Insuffatieslang met flter OD 26Ch ID 18Ch
300cm LL/MLL

2318998-00

Insuffatieslang met flter OD 26Ch ID 18Ch
300cm MLL/MLL adapter LL/LL

Anti-condens oplossing

Rookflter
Ref.-nr.*

Beschrijving

2318481-00

Rookflter met doekklem

Monopolaire instrumentenkabels

Ref.-nr.*

Beschrijving

Ref. No.*

2315127-00

Anti-condens oplossing

899110

Universele monopolaire instrumentenkabel 4mm

40

899111

Universele monopolaire instrumentenkabel 8mm

40

*Referentienummers voor producten in Mölnlycke® procedure trays.

Description

Pcs / Disp.

Laparoscopische oplossingen op maat

Afdeklakens
Het laparoscopische aanbod van BARRIER® is afgestemd op de specifeke behoeften van
de laparoscopische chirurgie. Insuffatie van de buik, verandering van positie tijdens de
ingreep, gebruik van slangen en instrumenten en steensnedeligging zijn allemaal factoren
die een veilig en doeltreffend laken noodzakelijk maken. De nieuwste afdeklakens uit ons
assortiment bewijzen dat we aandacht hebben voor detail en dat we het ontwerp optimaal
willen afstemmen op de strenge vereisten van de laparoscopische chirurgie.

Nieuwe laparoscopielakens van BARRIER®
voor cholecystectomie, hernia’s en appendectomie
Steensnedeligging

Extra lange beenhoezen voor
een gegarandeerde afdekking
bij alle soorten beensteunen,
met:
• geintegreerde plakstrook om
de lengte aan te passen
• transparante zijden voor
een visuele controle van de
beensteunen en een correcte
plaatsing

Extra diepe zakken, geschikt
voor laparoscopische
instrumenten

Vier geïntegreerde
klittenband slangenhouders
voor een georganiseerde
werkomgeving

Rekbare plakranden van
BARRIER® Flex voor een
betrouwbare barrière bij
insuffatie van de buik

Rugligging

All-in-one lakens bieden tal van voordelen:
• Er kan eenvoudig en
effciënt worden afgedekt
door één persoon

• Tijdbesparend - 3 keer
sneller afdekken dan met
een universele oplossing*

• Minder onderdelen,
minder stappen - minder
risico op besmetting

• Enkel verkrijgbaar als
onderdeel van Mölnlycke®
procedure trays

Laparoscopielaken voor rugligging
Ref.-nr.

Mölnlycke® procedure tray component

954226

Laparoscopielaken 200/250 x 340cm, zelfkl. open. 32 x 30cm

Laparoscopielaken voor steensnedeligging
Ref.-nr.

Mölnlycke® procedure tray component

944206

Laparoscopielaken 250/200/300 x 260cm, zelfkl. open. 32 x 30cm

Laparoscopielaken met abdo-perineale opening voor steensnedeligging
Ref.-nr.

Mölnlycke® procedure tray component

944201

Laparoscopielaken 250/200/300 x 260cm, zelfkl. open. 32 x 30cm en 10 x 13cm

*Vergelijkend flmpje afdekken met Universeel vs. All-in-one afdeklaken.
Ongepubliceerd rapport. Mölnlycke, 2016.
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Uw gids voor het selecteren van de juiste
onderdelen voor de volgende ingrepen
Alle producten kunnen worden opgenomen in een op maat gemaakte Mölnlycke® procedure tray

Laparoscopische cholecystectomie
Laparoscopielaken

Anti-condens oplossing

Mepilex® Border Post-op

Aanvullende lakens

Naaldenteldoos

Schalen en bassins

Operatiejassen

Mesverwijderaar

Monopolair instrument – paktang

Gazen

Doorgeefschaal

Monopolair instrument – prepareertang

Spuiten

Veiligheidsscalpel

Monopolaire scharen

Naalden

Time-outlaken

Monopolaire L-haak elektrode

Insuffatieslangen

Antislipmat

Trocars

Veress-naald

Camerahoes

Universele canules

Zuig- en irrigatiesysteem

Metalen instrumenten

Afneembare endopouch

Rookflter

Hechtingen

Monopolaire kabel

Laparoscopische appendectomie
Laparoscopielaken

Anti-condens oplossing

Mepilex® Border Post-op

Aanvullende lakens

Naaldenteldoos

Schalen en bassins

Operatiejassen

Mesverwijderaar

Monopolair instrument – paktang

Gazen

Doorgeefschaal

Monopolair instrument – prepareertang

Spuiten

Veiligheidsscalpel

Monopolaire scharen

Naalden

Time-outlaken

Monopolaire L-haak elektrode

Insuffatieslangen

Antislipmat

Trocars

Veress-naald

Camerahoes

Universele canules

Zuig- en irrigatiesysteem

Metalen instrumenten

Afneembare endopouch

Rookflter

Hechtingen

Monopolaire kabel

Laparoscopisch herstel van liesbreuk
Laparoscopielaken

Anti-condens oplossing

Mepilex® Border Post-op

Aanvullende lakens

Naaldenteldoos

Schalen en bassins

Operatiejassen

Mesverwijderaar

Monopolair instrument – paktang

Gazen

Doorgeefschaal

Monopolair instrument – prepareertang

Spuiten

Veiligheidsscalpel

Monopolaire scharen

Naalden

Time-outlaken

Trocars

Insuffatieslangen

Antislipmat

Universele canules

Veress-naald

Camerahoes

Monopolaire kabel

Zuig- en irrigatiesysteem

Metalen instrumenten

Rookflter

Hechtingen

Om uw trays aan te passen aan uw behoeften,
neemt u contact op met uw Mölnlycke®
vertegenwoordiger. Die kan u meer vertellen over
onze gloednieuwe online Tray Portal – bouw,
analyseer, wijzig en evalueer uw tray aankopen
met toegang voor meerdere gebruikers.
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Samenwerken om oplossingen
te creëren die de nieuwe norm
vormen op vlak van patiëntenzorg
U kunt zich volledig richten op een uitstekende zorgverlening
en vrijwaring van uw middelen, met de hulp van onze
toegewijde medewerkers en ons volledige assortiment van
innovatieve producten:
• Volledig assortiment hoogwaardige afdeklakens, operatiejassen en
andere basisproducten voor het OK
• Kwaliteitsvolle, hoogtechnologische operatiehandschoenen van
Biogel®
• Toonaangevende procedure tray oplossingen
• Geavanceerde wondverzorging met baanbrekende Safetac®
technologie
• Online Tray Portal – bouw, analyseer, wijzig en evalueer uw tray
aankopen met toegang voor meerdere gebruikers
Proving it every day
Bij alles wat we doen bij Mölnlycke® hebben we maar één doel voor
ogen: professionele zorgverleners helpen om optimaal te presteren. En
wij zijn vastbesloten om dat elke dag te bewijzen.
Ontdek ons laparoscopisch aanbod op www.molnlycke.nl en
www.molnlycke.be.

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