
  

Aidosti räätälöidyt 
ortopediset ratkaisut



Viitteet: 1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. 
Tiedot esitetty the European Association of Hospital Managers 23. kongressissa Zürichissa, Sveitsissä, syyskuussa 2010 (posteri).

Kaikki, mitä 
tiimisi tarvitsee

Tuotteita ortopedisiin 
pakkauksiin
Hyödynnä ratkaisumme kaikki edut 
varmistamalla, että pakkaukset 
sisältävät seuraavat tuotteet:

• Savuimukynä

• Kudospesuri

• Ihonsulkuhakaset

• BARRIER®-
leikkauslakanat

• BARRIER® 
-leikkaustakit

• Turvaveitset ja -neulat

• Tarjottimet ja kulhot

• Luuvaha

• Imuletkut ja -kärjet

• Dreeni

• Ommelaineet

• Sidokset

• Lampunkahvansuoja

• Mepilex® Post-Op

Asiantuntevaa neuvontaa
Asiantuntijamme tekevät kanssasi 
yhteistyötä kustannustehokkaan ja aikaa 
säästävän ratkaisun löytämiseksi.

Etuja koko 
tiimille
Asiakaspalautteen mukaan räätälöidyillä 
toimenpidepakkauksilla on monia etuja. 
Yksi ratkaisu ei sovi kaikkeen: jokainen 
toimenpide on erilainen ja jokaisella 
sairaalalla on omat toimintatapansa – siksi 
räätälöimme kullekin sopivan pakkauksen.

• Ajansäästö: Valmisteluun, pakkausten avaamiseen 
ja tuotteiden asettamiseen kuluu vähemmän 
aikaa, joten toimenpiteitä pystytään tekemään 
enemmän (aikaa voi säästyä valmisteluajassa 
kokonaisuudessaan jopa 40 prosenttia1)

• Infektioriski pienenee, kun avattavia pakkauksia 
on vähemmän 

• Vähemmän pakkausmateriaalia, vähemmän jätettä
• Potilasturvallisuus ja laadukas hoito varmistuu, 

kun jokainen toimenpide valmistellaan tarkasti 
ja johdonmukaisesti

• Leikkaustiimin työ helpottuu
• Logistiikkakustannukset pienenevät1



Asiantuntijamme tekevät kanssasi läheistä yhteistyötä löytääkseen laajasta  
komponenttivalikoimastamme parhaan ratkaisun ortopedisiin pakkauksiisi.  

Tuloksena on täysin räätälöity ortopedinen ratkaisu, joka sisältää kaiken mitä tarvitset 
kuhunkin toimenpiteeseen – se on sekä kätevää, että kustannustehokasta.  

Pakkausten värikoodaus auttaa nopeuttamaan valmisteluaikaa.

“Toimenpiteiden määrä 
kasvoi 18 %. Koko 
työnkulussa säästyi  
1 060 tuntia, mikä toi 
51 000 euron säästöt.”

Saksalainen leikkaussalihoitaja 
Hartmut Freckmann kertoo 
asiakasräätälöidyistä 
toimenpidepakkauksista.

Pakkausratkaisumme:

• Lyhentää valmisteluaikaa jopa 40 %1

• Tarjoaa aina luotettavan kokoonpanon

• Mahdollistaa toimenpidemäärän nostamisen

• Auttaa vähentämään logistiikkakustannuksia

Kattava ratkaisu 
tehokkaampaan toimintaan

40 %
jopa LYHYEMPI VALMISTELUAIKA 

MAHDOLLISTAA USEAMPIEN 
TOIMENPITEIDEN 
TEKEMISEN1.
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Anna meidän auttaa sinua ja tiimiäsi



Mitä enemmän lisäät 
tuotteita pakkaukseesi, 
sitä enemmän säästät

Asiantuntijamme löytävät kanssasi juuri 
sinulle ja tiimillesi sopivan ratkaisun. 

Autamme sinua ja tiimiäsi koko 
muutosprosessissa, jolloin saat 
ratkaisusta vieläkin enemmän lisäarvoa.

Pystymme määrittämään ratkaisun 
taloudellisen arvon tieteellisten 
tutkimusten perusteella, sekä 
antamaan siitä kattavan raportin. 

Laskurimme avulla saat käsityksen 
siitä kuinka paljon voit säästää.  
Lue lisää aiheesta.

https://www.molnlycke.fi/tietopankki/
pakkauslaskuri/

Anna meidän auttaa sinua ja tiimiäsi
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Kudospesuri*
Kertakäyttöinen korkeapaineinen kudospesuri puhdistaa luut tehokkaasti 
ja poistaa jäämät tekonivelleikkauksissa. Se parantaa sementin 
tunkeutumista hohkaluuhun, mikä edistää implantin kiinnittymistä 
ja vähentää uusien leikkauksien tarvetta. Se puhdistaa tehokkaasti 
myös haavan, irrottaa lian ja nekroottisen kudoksen.

Yksittäispakattuna tai osana Mölnlycke® 
asiakasräätälöityä pakkausta
• Kudospesurin ottaminen osaksi asiakasräätälöityjä pakkauksia 

tehostaa toimintaa

• Saatavana myös yksittäispakattuna

Suodattimella varustettu revisiokärki
• Lonkan revisioleikkauksiin on olemassa erityinen kärki pienten luu- 

ja sementtiosien käsittelyyn. Saatavana steriilinä yksittäispakattuna

Mukana kaikki tarvittava, ei piilokustannuksia.
• Ergonominen ja miellyttävä käsikappale 

• Lyhyt ruiskutuskärki ja roiskesuoja 

• Pitkä femoral-kärki

• Integroitu imu ja huuhtelu

• Puhdistustikku mahdollisen tukoksen poistamiseksi femoral-kärjestä

Saatavana kaksi mallia
1.   AC-virtalähteellä toimiva: Tässä ympäristöä säästävässä mallissa ei tarvita 

alkaliparistoja. Käsikappale on kertakäyttöinen ja AC-adapteri uudelleenkäytettävä.

2.   Paristoilla toimiva malli: Kätevä malli sisältää käsikappaleeseen integroidun 
paristokotelon, josta paristot on helppo irrottaa.

Tuotenro. Pulsed Lavage Kudospesuri,  
AC-virtalähde – steriili yksittäispakattu

9750000 Pulsed Lavage Kudospesuri, AC virtalähde

9752000 Verkkovirta-adapteri (AC 100~240 V)

9751000 Femur-kanavan harjakärki

9751001 Lyhyt kärki 

9751002 Pitkä kärki

9751003 Lonkan revisiokärki

Tuotenro. Pulsed Lavage Kudospesuri, 
paristokäyttöinen – steriili yksittäispakattu

9750003 Pulsed Lavage Kudospesuri, 

paristokäyttöinen 

9751004 Femur-kanavan harjakärki

9751005 Lyhyt kärki 

9751006 Pitkä kärki

9751007 Lonkan revisiokärki

Kudospesuri – saatavana Mölnlycke®  
asiakasräätälöityyn pakkaukseen

Pulsed Lavage Kudospesuri, AC virtalähde (tuotenro. 2322130)

Pulsed Lavage Kudospesuri, paristokäyttöinen (tuotenro. 2324050)

Femur-kanavan harjakärki (AC-virtalähteellä toimivalle) (tuotenro. 2320481)

Femur-kanavan harjakärki (paristokäyttöiselle) (tuotenro. 2325431)

*Laillinen valmistaja: Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd, No. 81 Sanjiang Industrial District, 523462 Hengli Town, Dongguan, Guangdong, CHINA.



Polven artroskopialakana
Integroitu nesteenkeräyspussi tehostaa nesteiden hallintaa.Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn, joka on 
helppo tehdä yksin. Soveltuu käyttöön myös kallistetulla pöydällä.

Lonkkalakana
Imukykyinen alue auttaa pitämään työskentelyalueen kuivana. Integroidut letkunpidikkeet luovat 
järjestystä työskentelyalueelle. Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn. 

Olkapäälakana
Integroitu nesteenkeräyspussi tehostaa nesteiden hallintaa. Reilun kokoinen all-in-one malli rantatuoli-
asennossa tehtäviin olkapääleikkauksiin. Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn. 

Tuotenro. Tuote Mölnlycke asiakasräätälöityyn pakkaukseen

70105 BARRIER® polven artroskopialakana, integroitu nesteenkeräyspussi,  
260/300 x 320 cm, joustavat aukot 7 cm ja 5 cm

Tuotenro. Tuote Mölnlycke asiakasräätälöityyn pakkaukseen

70601 BARRIER®-lonkkalakana, dislokaatiopussit, 230/300 x 330 cm,  
joustava aukko 18 x 22 cm

Tuotenro. Tuote Mölnlycke asiakasräätälöityyn pakkaukseen

70004 BARRIER® Rantatuoli olkapäälakana, integroitu nesteenkeräyspussi,  
400 x 240 cm, joustava aukko 10 x 10 cm
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Ortopediset 
leikkauslakanat
Ortopedisten, eri toimenpiteisiin suunniteltujen 
BARRIER®-leikkauslakanoiden materiaalit ovat 
imukykyisiä, vahvoja ja helposti peiteltäviä.

Varma kiinnitys
Integroidut liimareunat varmistavat kiinnityksen ja  
minimoivat mikro-organismien pääsyn leikkausalueelle.

Ajansäästö
Toimenpidekohtaiset leikkauslakanat säästävät 
peittelyaikaa yleiskäyttöisiin leikkauslakanoihin verrattuna. 
Ne mahdollistavat helpon ja tehokkaan peittelyn yhden 
henkilön toimesta.

Entistä parempi suoja
Läpäisemätön materiaali.

Drisite® Plus 
Patentoitu kolmivyöhykkeinen järjestelmä tarjoaa 
imukykyä, nesteiden hallintaa, läpäisemättömyyttä, 
mukautuvuutta ja vahvuutta.



*Tuotenumerot Mölnlycke asiakasräätälöityjen pakkausten tuotteille.

Tuotenro.* Kuvaus 

420102-00 Plume Evacuation Pencil -savuimukynä, SS-elektrodi

420100-00 Plume Evacuation Pencil -savuimukynä, PTFE-elektrodi

420101-00 Plume Evacuation Pencil -savuimukynä,  
PTFE-elektrodi, eristetty 

Ortopediset tuotteet 
asiakasräätälöityihin pakkauksiin
Asiantuntijamme tarjoavat apuaan asiakasräätälöityjen pakkausten koostamiseen ja sopivien 
tuotteiden valintaan. Voit valita tuotteet laajasta ja laadukkaasta valikoimastamme esimerkiksi polvi-, 
lonkka- ja olkapääleikkauksiin. Tässä esitetyt tuotteet jotka voidaan valita osaksi ortopedista 
Mölnlycke® asiakasräätälöityä pakkausta, edustavat vain pientä osaa koko valikoimastamme.

Surgical Plume Evacuation 
Pencil -savuimukynä
Leikkaussalin henkilökunta on vaarassa joka 
kerta kun leikkaussaliin muodostuu kirurgista 
savua. Ratkaisu on sinun käsissäsi. Se on uusi, 
ainutlaatuinen Mölnlycke Plume Evacuation 
Pencil -savuimukynä, ensiluokkainen ratkaisu, 
joka varmistaa mahdollisimman vähäisen savulle 
altistumisen ja leikkausalueen selkeän näkyvyyden. 
Sinun ja potilaidesi turvallisuus on etusijalla. 

•  Ainutlaatuinen kevyt ja ohut all-in-one malli. Sen 
integroitu teleskooppitoiminto tarjoaa välittömän 
ratkaisun sekä syviin että pinnallisiin viiltoihin. 

• Mölnlycke Plume Evacuation Pencil on kestävä 
ratkaisu ilman DEHP:tä tai PVC:tä.

•  Erittäin suuri imukapasiteetti (85 l/min) 
minimoi savulle altistumisen ja mahdollistaa 
leikkausalueen nopean näkyvyyden. 

• Elektrodin valinta riippuu kunkin 
toimenpiteen luonteesta.

Saatavana sekä asiakasräätälöityihin pakkauksiin 
että yksittäispakattuna. 
Voit mennä Mölnlycke-portaaliin ja lisätä savuimukynät 
omiin asiakasräätälöityihin pakkauksiisi tai ottaa yhteyttä 
Mölnlycke-yhteyshenkilöösi.

Tekniset tiedot
Elektrodien valinta:  
Ruostumaton teräs 1  nopeisiin ja  
helppoihin toimenpiteisiin.
Pinnoitettu PTFE 2  vähentää leikkauksen 
keskeytymisiä karstan muodostumisen vuoksi.
Eristetty PTFE 3  vähentää tahattomien  
kudosvaurioiden riskiä ahtaissa kohteissa.

• 360 astetta kääntyvä käsikappale mahdollistaa 
vapaan liikkeen ja vähentää ranteen väsymistä

• Universaali 22 mm:n liitin sopii kaikkiin 
savuimukoneisiin

• Kapea läpimitta takaa tarkan hallinnan ja paremman 
näkyvyyden erityisesti ahtaissa kohteissa

• Kätevä 4 metrin johto

Prima Medical Ltd on Plume Evacuation Pencil -savuimukynän laillinen valmistaja.

1 2 3

Ei sisällä PVC:tä
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Kuvaus 

Ihonsulkuhakaset, Visistat, leveä 35W

Ihonsulkuhakaset, Visistat, normaali 35R

Ihonsulkuhakaset, Appose, leveä 35W

Ihonsulkuhakaset, Appose, normaali 35R

Tuotenro.* Kuvaus 

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 10 x15

496600 Mepilex® Border Post-Op 10x30

496650 Mepilex® Border Post-Op 10x35

All-in-one joustava 
kirurginen sidos
Mepilex® Border Post-Op -sidokset voivat

• auttaa vähentämään leikkausalueen infektioita 
(SSI) minimoimalla sidosten vaihdon tarpeen 
ja ehkäisemällä haavaa ympäröivän ihon 
vaurioitumista1-4

• tukea potilaan liikkumista joustavuutensa 
ja hellävaraisen kiinnityksensä ansiosta1-4

• pienentää sidoksiin liittyviä kustannuksia 
vähentämällä sidosten vaihdon tarvetta3,4.

Ihonsulkuhakaset**

**Saatavana vain asiakasräätälöidyissä pakkauksissa

Ihonsulkuhakaset sekä leveänä (W) 
että normaalina (R) mallina.

Viitteet: 1. Beele H. et al. A prospective randomized controlled clinical investigation comparing two post-operative wound dressings used after elective hip and knee 
replacement; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacel® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020. 2. Dobbelaere A, et al. Comparative 
study of innovative postoperative wound dressings after total knee arthroplasty. Acta orthopaedica Belgica, 2015. 3. Zarghooni K. et al. Is the use of modern versus 
conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 4. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus 
Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018



Kaksoiskäsineiden 
käyttö vähentää 
aluskäsineiden 
rikkoutumisriskiä 71 %1 
Biogel ® Eclipse Indicator 
-kaksoiskäsinejärjestelmä 
on tehokas tapa vähentää 
altistumisriskiä vaarallisille 
kontaminaatioille ja 
infektioille1, jotka tulevat 
myös kalliiksi. Tutkimusten 
mukaan rikkoutumisista havaitaan 
Biogel®-reiänilmaisujärjestelmän 
avulla yli 90 %, kun vastaava luku 
yksittäisiä käsineitä käytettäessä 
on 23 % ja kahta tavallista 
päällyskäsinettä käytettäessä 
36 %2. Näin turvallisuus on parempi 
sekä sinun että potilaasi kannalta3. 

Ultimate leikkaustakki
Nesteitä hylkivät leikkaustakit 
edistykselliseen suojaukseen. 
Saatavana läpäisemättömällä 
etuosalla ja hihoilla, jotka 
tuovat lisäsuojaa nesteiden 
läpäisevyyttä vastaan.

BARRIER® lääkinnällinen 
kasvonsuoja
Bakteerien suodatusteho 
vähentää bakteerien leviämistä 
leikkaussalin ilmaan.

Jos oljenkeltaiseen Biogel-
päällyskäsineeseen tulee reikä ja nestettä 
pääsee kahden käsineen väliin niin tumma 
aluskäsine paljastaa rikkoutuneen kohdan. 
Tällöin käyttäjä voi vaihtaa käsineen nopeasti.

Tuotenro.* Kuvaus 

607XX Biogel Eclipse Indicator® 

751XX Biogel® Eclipse®

7801XX BARRIER® Ultimate -leikkaustakki, 
L-XXL

Ratkaisut ortopediselle henkilökunnalle
Ergonomiaa ja tehokasta suojaa infektioita vastaan

Viitteet: 1. 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. Tuotenro: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.  2. Laine T, Aarnio P. Glove perforation in 
orthopaedic and trauma surgery – A comparison between single, double indicator gloving and double gloving with two regular gloves. J Bone Joint Surg Br. 2004; 86(6):898-900.  
3. Tanner J, et al. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 19;(3):CD003087.



Organisaatiosi voi säästää aikaa, rahaa ja 
jätekustannuksia asiakasräätälöityjen pakkausten 
avulla. Nyt voit kasvattaa pakkauksista saatavaa 
arvoa Mölnlycke-portaalin avulla. Asiakkaidemme 
tarpeet ovat ohjanneet suunnittelun jokaista 
askelta ja tuloksena on portaali joka tuo:

Ortopedisiä tuotteita asiakasräätälöityihin pakkauksiisi

BARRIER®-leikkauslakanat

Leikkausliinat

Läpileikkauskalvo

BARRIER® -leikkaustakit

Kudospesuri

Ommelaineet

Ihonsulkuhakaset

Imukärjet

Imuletkut

Ruiskut

Neulat

Turvaveitset

Neulankerääjä

Dreeni

Ihonmerkkauskynä

Tarjottimet ja kulhot

Lampunkahvansuoja

Ojennusastia

Terän irrottaja

Metalliset instrumentit

Savuimukynä

Diatermiakynä

Sidos

Elektrodit 

Mepilex® Border Post-Op

Liukumaton instrumenttimatto

Time-out liina

Kuitu- ja harsotuotteet

Luuvaha

Värikoodaus

Muistilistasi, kun valitset tuotteita  
ortopedisiin toimenpiteisiin
Kaikki seuraavat tuotteet voivat sisältyä Mölnlycke® asiakasräätälöityihin pakkauksiin.  
Valitse niistä tarpeisiisi ja toimintatapoihisi sopivat. 
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Hallintaa Läpinäkyvyyttä Tehokkuutta

Mölnlycke®-portaali

Kasvata pakkauksista saatavaa hyötyä



Työskentelemme yhdessä 
ratkaisujen löytämiseksi, 
jotka tarjoavat uusia  
standardeja potilaan hoitoon
Voit keskittyä tarjoamaan potilaille erinomaista hoitoa 
ja samalla turvata omien resurssien riittävyyden 
asiantuntija-apumme ja kattavan innovatiivisen 
tuotevalikoimamme avulla:

•  Kattava valikoima korkealaatuisia leikkauspeitteitä,  
-takkeja ja muita leikkaussalituotteita

• Laadukkaat Biogel®-leikkauskäsineet
•  Markkinoiden johtavat Mölnlycke® asiakasräätälöityjen 

pakkausten ratkaisut
•  Edistyksellisiä haavanhoitotuotteita uraauurtavalla  

Safetac®-teknologialla
•  Mölnlycke®-portaalissa voit rakentaa, analysoida, muutella ja 

arvioida pakkauksia sekä tarkastella pakkausostoja. Portaaliin 
on mahdollista saada mukautettuja käyttöoikeuksia.

Proving it every day 

Mölnlyckellä® meitä kaikkia ohjaa sama tavoite: auttaa 
terveydenhuollon ammattilaisia toimimaan parhaalla mahdollisella 
tavalla. Olemme sitoutuneet osoittamaan sen joka päivä.

Tutustu ortopediseen valikoimaan osoitteessa molnlycke.fi

Lue lisää osoitteesta www.molnlycke.fi 

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00150 Helsinki, Suomi. Puh. 0201 622 300. 
Mölnlycke, BARRIER, Biogel, UltraTouch, Indicator, Mepilex ja Safetac -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti  
yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2021. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU2022110

Teleflex on Teleflex Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. 


