
Truly customized 
orthopaedic solutions

Jeg er en engasjert 
og dedikert spesialist. 
Jeg er også en ekte 
lagspiller med et 
budsjett å følge.



*  Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. 
Resultatene ble presentert ved den 23. Congress of the European Association of Hospital Managers i Zürich i Sveits i september 2010 (poster).

Alt teamet 
ditt trenger

Komponenter til ortopedi
Lag en best mulig løsning ved å inkludere 
følgende komponenter i prosedyrepakken:

• Diatermi med røykavsug

• Pulsed Lavage

• Hudstiftemaskin

• BARRIER® oppdekking

• BARRIER® 
operasjonsfrakker

• Sprøyter, kanyler og 
knivblad

• Skåler og boller

• Benvoks

• Sugesett

• Sårdrenasje

• Suturer

• Bandasjer

• Trekk for lampehåndtak

• Mepilex® Post-Op

Råd fra erfarne spesialister
Spesialistene våre samarbeider med deg 
for å definere og evaluere den mest tids- 
og kostnadsbesparende løsningen for deg.

Fordeler for  
hele teamet
Kundene våre forteller at det er mange 
fordeler med tilpassede prosedyrepakker 
til kirurgiske inngrep. Samme innhold 
passer ikke for alle. Hver enkelt prosedyre 
er forskjellig, og hvert enkelt sykehus har 
sin egen måte å arbeide på – og vi utformer 
tilpassede pakker for ulike behov.

• Tidsbesparelser: Kortere forberedelsestid og 
mindre tidsbruk til åpning og klargjøring (opptil 
40 prosent kortere forberedelsestid*)

• Lavere kontamineringsfare når det er færre 
forpakninger å åpne 

• Færre forpakninger skaper mindre avfall
• Bedre pasientsikkerhet og behandling av høy 

kvalitet ved sikre prosedyrer
• Forenkler operasjonsteamets arbeid
• Bidrar til å redusere produktforbruk og 

logistikkostnader



Spesialistene våre samarbeider tett med deg for å finne den optimale løsningen 
for ortopediske prosedyrepakker fra vårt brede utvalg av komponenter. 

Resultatet? En fullstendig tilpasset ortopedisk løsning med det 
du trenger til hvert enkelt inngrep – praktisk og rimelig.  

Fargekoding av pakkene gjør det enda enklere.

”Antallet inngrep økte 
med 18 %, og 1060 timer 
ble spart gjennom hele 
arbeidsflyten. Det betyr 
en innsparing på  
51 000 euro.”

Hartmut Freckmann, ledende 
operasjonssykepleier i Tyskland, 
om tilpassede prosedyrepakker.

Med én pakke kan du:

• Redusere forberedelsestiden med opptil 40 %*

• Riktig innhold til hvert inngrep

• Forenkle flere prosedyrer

• Bidra til å redusere produktforbruk og logistikkostnader

En komplett løsning  
for økt effektivitet

40 %
KORTERE FORBERE-
DELSESTID DET KAN 
DERMED UTFØRES 
FLERE INNGREP.
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La oss få hjelpe deg og ditt team



Jo mer du inkluderer i prosedy-
repakken, desto mer sparer du

Spesialistene våre kan hjelpe til med å finne 
den perfekte løsningen for deg og ditt team, 
slik at du kan ha fokus på andre områder. 

Vi kan også samarbeide med deg og teamet 
ditt for å fremskynde endringsprosessen 
slik at løsningen gir deg enda flere fordeler.

Når vi har funnet den løsningen som passer 
best for deg, kan vi ut fra vitenskapelige 
studier angi den økonomiske verdien og 
gi deg en fullstendig rapport. 

Prøv verdikalkulatoren vår for å få et 
overslag over hvor mye du kan spare.

molnlycke.com/value-calculator
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Pulsed Lavage
Mölnlycke® Pulsed Lavage system til engangsbruk skyller effektivt rent 
benvevet og spyler vekk vevsrester ved protesekirurgi. Dette kan øke 
sikkerheten av sementeringen i bens svampsubstans, styrke protesefestet 
og redusere revisjonsraten.

Enkeltpakket eller inkludert i 
Mölnlycke prosedyrepakker*
• Inkluder Pulsed Lavage i tilpassede prosedyrepakker for økt effektivitet

• Fås også som enkeltpakket produkt

Alt inkludert betyr ingen skjulte kostnader
• Rensebørste for å fjerne tilstopping i femur

• Ergonomisk og komfortabelt håndtak 

• Kort spyletupp med sprutskjerm 

• Lang spyletupp til femur

• Integrert suge- og spyledel

Fås i to versjoner
1.  AC-adapter: En miljøvennlig versjon der du slipper å bruke alkaliske 

batterier. Engangshåndtak og gjenbrukbar AC-adapter.

2.   Batteridrevet: En fleksibel og mobil versjon med batteripakke integrert 
i håndtaket, for rask og enkel fjerning av batteriet. 

Ref.nr. Beskrivelse 

9750000 Pulsed Lavage-system, AC-ledning

9750001 Pulsed Lavage-system, batteridrevet

9751000 Coaxial Canal Brush-tupp**

9752000 AC-adapter (AC 100~240 V), Europa

*   AC-versjon fås i brett. Batteridrevet versjon fås snart i prosedyrepakke.

** Coaxcial Canal Brush-tupp fås enten som steril enkeltpakket eller inkludert i tilpasset prosedyrepakke.



Kne
Integrert væskeoppsamlingspose for effektiv væskehåndtering. Væske- og bakterietette materialer 
gir optimal pasientsikkerhet. Brettet for å sikre aseptisk bruk, og enkel å drapere for én person. 
Passer også til skråstilt bord.

Hofte
Ekstra forsterkede materialer i det kritiske området gir økt sikkerhet og pålitelig kvalitet med høy styrke. 
Integrerte slangeholdere. Brettet for å sikre aseptisk bruk, og væske- og bakterietette materialer for 
optimal pasientsikkerhet.

Skulder
Integrert væskeoppsamlingspose for effektiv væskehåndtering. Romslig alt-i-ett-design for 
skulderkirurgi som utføres i ”beach chair”. Brettet for å sikre aseptisk bruk, og ugjennomtrengelige 
materialer gir optimal pasientsikkerhet.

Ref.nr. Komponenter for Mölnlycke prosedyrepakker

60105 BARRIER® kneoppdekking 260/300x320 cm, åpning 7 cm og 5 cm elastikk

Ref.nr. Komponenter for Mölnlycke prosedyrepakker

60601 BARRIER® hofteoppdekking med flyttbare poser 230/300x330 cm, åpning 18x22 cm elastikk

Ref.nr. Komponenter for Mölnlycke prosedyrepakker

60004 BARRIER® skulderoppdekking 400x240 cm, åpning 10x10 cm elastikk
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Ortopedisk oppdekking
BARRIER® ortopedioppdekking er av et materiale 
og utforming som sikrer maksimal absorpsjon, 
styrke og oppdekkingsegenskaper.

Sikker hefting
Integrerte limkanter gir god tilpasning og minimerer faren 
for at mikroorganismer kan overføres til sårområdet. 

Tidsbesparelser
Mindre tidsbruk til oppdekking sammenliknet med bruk av 
universalsett, øker effektiviteten i operasjonssalen. 

Bedre beskyttelse mot 
væskegjennomtrenging
Solid, væske- og bakterietett oppdekkingsmateriale.

Drisite Plus 
Et patentert væskehåndteringssystem med tre soner: 

1. Tørr barriere  
2. Solid barriere  
3. Absorberende barriere



*Referansenummer for produkt i Mölnlycke prosedyrepakker. 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-presentasjon på den 5. WUWHS-kongressen i Firenze i Italia i 2016. 3. v Overschelde P. et al. A randomised controlled trial comparing two 
wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster-presentasjon på den 5. WUWHS-kongressen i Firenze i Italia i 2016. 4. Johansson C et al. 
Preventing post-operative blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.

Ref.nr.* Beskrivelse 

2315013-00 SafeAir®. Diatermi med røykavsug med PTFE-belagt elektrode

2315073-00 SafeAir®. Diatermi med røykavsug med elektrode av rustfritt stål

Ref.nr.* Beskrivelse 

2316563-00 Benvoks, hvit 2,5 g

Komponenter for prosedyrepakker  
til ortopedi
Når du skal tilpasse prosedyrespesifikke pakker til blant annet kne-, hofte- eller skulderproteser, 
velger du komponenter fra et stort utvalg av kvalitetsprodukter med hjelp og råd fra 
spesialistene våre. Produktene nedenfor representerer bare en liten del av hele sortimentet, 
og alle kan selvsagt inkluderes i din tilpassede Mölnlycke ortopedipakke.

Diatermipenn 
med røykavsug

Benvoks

Bruk av diatermi kan medføre helsefare som 
personell i operasjonssalen kjenner til og 
bekymrer seg for. En diatermipenn med 
integrert røykavsug beskytter teamet ditt ved å 
minimere røykmengden i operasjonssalen. 

Mölnlyckes løsning fra SafeAir® inkluderer 
standard og forlengbare røykavsugspenner. 
Begge med en ergonomisk slank design for 
optimal komfort og kontroll for kirurgen.  

Vi tilbyr også standard diatermipenner.

• Knapp eller vippebryter
• Elektroder av rustfritt stål eller PTFE-belagte
• Spesialelektroder med isolering i alle lengder
• Mikrodisseksjonsnåler (tungsten)

Noen kirurger bruker benvoks til å kontrollere 
blødningen. Vi tilbyr også dette i sortimentet vårt.
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Ref.nr.* Beskrivelse 

2315013-00 SafeAir®. Diatermi med røykavsug med PTFE-belagt elektrode

2315073-00 SafeAir®. Diatermi med røykavsug med elektrode av rustfritt stål

Komponenter for prosedyrepakker  
til ortopedi

Ref.nr.* Beskrivelse 

2313730-00 Hudstiftemaskin Visistat bred 35 W

2305644-00 Hudstiftemaskin Visistat vanlig 35 R

2301476-00 Hudstiftemaskin Appose bred 35 W

2304279-00 Hudstiftemaskin Appose vanlig 35 R

Ref.nr.* Beskrivelse 

495400 Mepilex® Border Post-Op 10x20

495450 Mepilex® Border Post-Op 10x25

495100 Mepilex® Border Post-Op 6x8

495200 Mepilex® Border Post-Op 9x10

495300 Mepilex® Border Post-Op 9x15

495600 Mepilex® Border Post-Op 10x30

495650 Mepilex® Border Post-Op 10x35

Fleksibel, alt-i-ett  
postoperativ bandasje
Mepilex® Border Post-Op kan:

• Bidra til å redusere faren for SSI ved å minimere 
antall bandasjeskift og hudskader rundt såret1-4

• Fleksible egenskaper og skånsom hefting øker 
mulighetene for pasientmobilisering3

• Færre bandasjeskift gir lavere kostnader1,2

Hudstiftemaskin
Vi tilbyr hudstiftemaskiner fra flere 
leverandører – fås både i størrelsen bred 
(W) og standard (R).



Doble hansker reduserer 
faren for  hull i hansken 
med 71 %2 
Biogel® Puncture Indication 
System er en enkel og effektiv 
måte å forhindre unødige skader 
og eksponering for kontaminasjon 
og fare for infeksjon2. Biogel 
Indicator System har en lys ytterhanske. 
Går det hull på den, vises straks den 
mørke innerhansken under.

Forsterket 
operasjonsfrakk
Classic eller Ultimate for 
komfort og beskyttelse.

Renluftsdress
Bidrar til å skape ultraren 
luft3. Beskytter godt mot 
bakteriepenetrasjon. 

Kirurgisk munnbind  
med visir
Optimal pustemotstand, og god 
filtreringseffekt med sprutbeskyttelse. 

Glenn operasjonslue
Reduserer risikoen for 
kontaminasjon1. Myk og 
pustende. 

Ref.nr. Beskrivelse 

607XX 4 Biogel® Eclipse Indicator

751XX 4 Biogel® Eclipse

657030
BARRIER® Kirurgisk munnbind med 
skjerm

620200 BARRIER® Glenn operasjonslue 

6601XX4 BARRIER® Classic forsterket 
operasjonsfrakk, L–2XL

690XXX4 BARRIER® Ultimate forsterket  
operasjonsfrakk, L–2XL

842XXX4 BARRIER® Clean Air Suit, overdel, XS–3XL

843XXX4 BARRIER® Clean Air Suit, bukse, XS–3XL

Løsninger for ortopedisk personell
Ergonomisk design med effektiv infeksjonsbarriere

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 koder varierer avhengig av størrelse.

Ytterhanske
Innerhanske



Komponenter for prosedyrepakker til ortopedi

Veiledning til å velge riktige komponenter 
for ortopediske inngrep

Alle produkter kan inkluderes i et Mölnlycke prosedyrepakker basert på hva du trenger og ønsker.

Truly customized orthopaedic solutions

Løsninger for ortopedisk personell
Ergonomisk design med effektiv infeksjonsbarriere

BARRIER® oppdekking

Andre oppdekkingsprodukter

Insisjonsfilm

BARRIER® operasjonsfrakker

Pulsed Lavage

Suturer

Hudstiftemaskin

Sug

Slange

Sprøyter

Kanyler

Knivblad/skalpell

Nåleboks

Sårdrenasje

Tusj

Skåler og boller

Trekk til lampehåndtak

Skalpellholder

Trekk til vaskefat

Instrumenter av metall

Diatermi med røykavsug

Diatermi

Diatermielektroder

Mepilex® Border Post-Op

Operasjonskompresser

Operasjonstupfere

Elastisk bind

Benvoks

Kontakt selgeren din hos Mölnlycke når du skal 
tilpasse pakkene. Da får du vite mer om vår splitter 
nye nettportal for prosedyrepakker – sette sammen, 
analyser, se innhold, beregn og se over innkjøp av 
prosedyrepakker med flerbrukertilgang.



Finn ut mer på www.molnlycke.no 

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Grensesvingen 9, 0661 Oslo. Telefon: +47 22 70 63 70. 

Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke®, BARRIER®, Biogel®, Mepilex® og Safetac® er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet 
Mölnlycke Health Care. © 2016. Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOSU0211705

SafeAir® er et varemerke for SafeAir AG.

Din partner for kvalitet,  
effektivitet og sikkerhet

Mölnlycke er en verdensledende partner som 
tilbyr produkter for kirurgi og avansert sårpleie for 
engangsbruk til kunder, helsepersonell og pasienter. 
Du kan ha fokus på fremragende pasientbehandling 
og samtidig verne om ressursene dine, med hjelp 
fra spesialistene våre og hele sortimentet med 
innovative produkter:

•  Komplett sortiment av høy kvalitet med oppdekking, 
operasjonsfrakker og andre nødvendige operasjonsprodukter

• Biogel® operasjonshansker av høy kvalitet

• Markedsledende løsninger for prosedyrepakker fra Mölnlycke

•  Avanserte sårpleieprodukter med banebrytende  
Safetac®-teknologi

•  Nettportal for prosedyrepakker – sette sammen, analyser, se 
innhold, beregn og se over innkjøp av prosedyrepakker med 
flerbrukertilgang

Vi har viet oss til å utvikle og introdusere nye løsninger som hjelper 
deg i arbeidet ditt.

Se hele vårt ortopediske sortiment på  
molnlycke.com/surgical-procedures/orthopaedic-surgery/


