
Truly customized 
 laparoscopic solutions



Ved å standardisere dine 
laparoskopiske prosedyrer for 
kolecystektomi, appendektomi og 
brokkirurgi, kan du sikre at teamet 
ditt alltid yter effektiv og førsteklasses 
pasientbehandling. 

Men hva med kravet om ytterligere 
kostnadsreduksjon eller til og med 
å øke antallet pasientprosedyrer?

Vi samarbeider og snakker med 
kundene våre, og vi forstår i hvor stor 
grad en løsning som er fullstendig 
tilpasset din avdelings laparoskopiske 
prosedyrer, kan bidra til å forenkle 
jobben din, balansere kostnadene 
og hjelpe deg til å nå dine mål 
som kirurg.

Optimaliser dine 
laparoskopiske 
prosedyrer



Vi er et team med helsepersonell 
og andre dedikerte kolleger.
Vi er opptatt av å redusere 
kostnader og tidsforbruk.
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* Referanse: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. 
Data presentert ved den 23. Congress of the European Association of Hospital Managers, Zürich, Sveits, september 2010 (poster).

Laparoskopiske instrumenter 
av høy kvalitet
Instrumenter for engangsbruk (tilgjengelig 
som sterile komponenter eller inkludert i 
tilpassede prosedyrepakker), for eksempel:

• Fullt sortiment av trokarer

• Omfattende sortiment av laparoskopiske, 
monopolare fattetenger og 
disseksjonsinstrumenter, velg håndtak etter 
preferanse (2 ulike design)

• Monopolar L-krok

• Laparoskopisk saks, alltid skarp

• Preparatpose for laparoskopi

Erfaren spesialist i laparoskopi
Våre spesialister har mange års erfaring 
med laparoskopiske prosedyrer og vil 
hjelpe deg med å definere og evaluere 
den løsningen som er mest tids- og 
kostnadsbesparende for deg. 

NYHET

NYHET

Alt teamet 
ditt trenger

Spesiallaken og komponenter 
for prosedyrepakker til 
laparoskopi
Et bredt utvalg av laparoskopisk utstyr, 
for eksempel:

NYHET • Spesiallaken 
for laparoskopi

• Frakker

• Sikkerhetsutstyr

• Sårlukking / bandasjer

• Skåler

• Veress-nål

• Insufflasjonslanger

• Sett for sug og irrigasjon

• Kamerabeskyttelse

• Anti-dugg løsning

• Røykfilter



“Antallet prosedyrer økte 
med 18 %, og 1060 timer 
ble spart gjennom hele 
arbeidsflyten; det vil 
si en innsparing på 
51 000 euro.”

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

Med én pakke kan du:

• Redusere forberedelsestiden med opptil 40%*

• Være trygg på at hvert oppsett er korrekt

• Potensielt øke antallet prosedyrer

• Bidra til å redusere produktforbruk og logistikkostnader

Våre spesialister samarbeider tett med deg for å definere og evaluere din beste 
løsning fra vårt sortiment av nye laparoskopiske instrumenter samt våre 

øvrige produkter som er uunværlige for kirurger. Resultatet? En fullstendig 
tilpasset laparoskopisk løsning for deg - med alt du trenger for hver 

spesifikke prosedyre i én, praktisk og kostnadseffektiv pakke.

En komplett løsning 
for økt effektivitet

40%
AV FORBEREDELSESTIDEN 
SPARES. FLERE 
PROSEDYRER KAN 
GJENNOMFØRES.
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Én løsning som 
innebærer fordeler 
for hele teamet
Vi vet fra vårt samarbeid med kunder at 
tilpassede kirurgiske prosedyrepakker 
innebærer mange fordeler. Én størrelse passer 
ikke alle – og hver prosedyre og hvert sykehus 
har sin egen foretrukne konfigurasjon. Vi har 
en ProcedurePak-pakke som matcher det de 
ønsker.

I en undersøkelse som nylig ble gjennomført 
i Tyskland, Sverige og Storbritannia, ble 
totalt 21 kirurger bedt om å teste de nye 
laparoskopiske instrumentene fra Mölnlycke 
Health Care og å sammenligne dem med 
instrumentene fra de tre markedsledende 
konkurrentene.* For å gjøre resultatet så 
objektivt som mulig fikk deltakerne bind for 
øynene slik at de kunne vurdere produktene 
bare ut ifra følelsen i hånden. Resultatet? 
Totalt sett var det en tydelig preferanse for 
de nye instrumentene fra Mölnlycke.

Kirurger foretrekker de 
nye instrumentene fra 
Mölnlycke Health Care

Kriterier for score og evaluering
Det ble gitt sammenlignende scores på en skala fra 1 til 6, for å 
unngå at det for letthets skyld ble valgt ett tall midt på skalaen. 6 var 
høyeste score, og 1 var laveste og dårligste score.

Fordeler med ProcedurePak:

• Tidsbesparelser: Kortere forberedelsestid, 
mindre tid til åpning og oppsett, gjør at flere 
prosedyrer kan utføres (totalt opptil 40 prosent 
redusert forberedelsestid** fra plassering av 
ordren til avfallsfjerning)

• Redusert infeksjonsrisiko når det er færre 
pakninger å åpne 

• Færre pakninger fører til mindre avfall
• Bedre pasientsikkerhet og behandling av høy 

kvalitet hver gang.
• Forenkler operasjonsteamets arbeid
• Bidrar til å redusere produktforbruk og 

logistikkostnader

Mölnlycke Health Care

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Trokarer

Mölnlyckes trokarer scorer like 
bra som markedslederen

Totalinntrykk Kvalitet

*Enkeltblindet multisenter-evaluering av vanlig benyttede laparoskopiske instrumenter. Upublisert rapport. Mölnlycke Health Care, 2016
** Referanse: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency.  

Data presentert ved den 23. Congress of the European Association of Hospital Managers, Zürich, Sveits, september 2010 (poster).
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Jo mer du inkluderer i 
prosedyrepakken, desto 
flere fordeler oppnår du!

Mölnlycke Health Care

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Laparoskopisk fattetang

Mölnlyckes håndtak for fattetang 
med flergangsdesign scorer høyest

Totalinntrykk Kvalitet

Mölnlycke Health Care

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Laparoskopisk pinsett

Mölnlyckes håndtak med fler-
gangsdesign oppleves overlegent

Totalinntrykk Kvalitet

Mölnlycke Health Care

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Laparoskopisk saks

Mölnlyckes saks scorer høyere enn 
konkurrentene for alle kriterier

Totalinntrykk Kvalitet

“Meget lett og meget enkel 
å bruke. God rotasjon og 
godt håndtak. Jeg ville like 
å arbeide med dette.”
Tysk kirurg om laparoskopisk fatte fra

Mölnlycke Health Care 
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La oss hjelpe deg og ditt team



Definerer din fullstendig 
tilpassede laparoskopiske løsning

Våre dedikerte spesialister i laparoskopi 
og våre salgsansvarlige kan hjelpe deg med 
å finne den løsningen som er perfekt for 
deg og ditt team. Vi hjelper deg å fokusere 
på de områdene som du er mest opptatt av 
å forbedre. 

Vi kan også samarbeide med deg og ditt team 
og bidra til å drive endringsprosessen slik 
at løsningen din gir deg enda flere fordeler.

Når vi har funnet din fullstendig tilpassede 
løsning, kan vi, basert på vitenskapelige 
studier, kvantifisere den økonomiske 
fordelen og gi deg en full rapport. 

For å få en idé om hvor mye du kan spare, 
kan du prøve vår verdikalkulator.

molnlycke.com/value-calculator
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Preparatpose for laparoskopi 

Art. Nr. Beskrivelse Størrelse Posestørrelse Volum Eske/krt.

899102 Preparatpose  for laparoskopi 10 mm 90 x 145 mm 250 ml 5/50

899103 Preparatpose for laparoskopi 10 mm 130 x 180 mm 600 ml 5/50

899104 Preparatpose for laparoskopi 15 mm 190 x 230 mm 1150 ml 5/50

899112 Preparatpose for laparoskopi 12 mm 190 x 230 mm 1150 ml 5/50

Monopolar L-krok-elektrode 

Art. Nr. Beskrivelse Størrelse Lengde Eske/ krt.

899100 Monopolar L-krok-elektrode 5 mm 33 cm 10/100

899101 Monopolar L-krok-elektrode med ledning 5 mm 33 cm 10/100

Instrumenter
Laparoskopiske instrumenter er én av hovedfaktorene ved våre fullstendig tilpassede 
laparoskopiske løsninger. Vi kan tilby blant annet et bredt sortiment av trokarer, 
monopolare sakser, avtakbare oppsamlingsposer for laparoskopi, monopolare 
instrumenter, monopolare L-krok-elektroder, slik at du har alt for hånden når du 
gjennomfører dine prosedyrer. Disse produktene kan selvfølgelig inkluderes som 
en del av våre tilpassede ProcedurePak®-prosedyrepakker.

• Tilgjengelig i en rekke størrelser 
tilpasset ulike vev og organer

• Posen åpnes av seg selv, slik at 
preparatet fanges enkelt

• En forsterket metallring gir enkel 
utplassering, og en stor, permanent 
poseåpning gjør det  enklere å fange 
store preparater

• Vår 5 mm monopolare L-krok-
elektrode gir presis og kontrollert 
disseksjon og koagulasjon av blodkar 
og vev

• Praktisk engangsinstrument som 
garanterer sterilitet og effektiv 
monopolar strømaktivering, og 
hindrer brannskade på nærliggende 
vev

• Lett, ergonomisk håndtak for presis 
og kontrollert vevsdisseksjon



Monopolar saks 

• For presis og kontrollert disseksjon, 
koagulasjon og transeksjon av 
blodkar og vev

• Praktisk og alltid skarpt 
engangsinstrument eliminerer 
kostnader til gjenbruk og sterilisering 

• Skarpe Metzenbaum-blader sikrer 
presise kutt langs hele bladets 
lengde

Art. Nr. Beskrivelse Størrelse Lengde Eske /krt.

899216 Monopolar saks – Metzenbaum 5 mm 33 mm 10/100

899217 Monopolar saks – Mini Metzenbaum 5 mm 33 mm 10/100

899218 Monopolar saks – Metzenbaum 5 mm 45 mm 10/100
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Art. Nr. Beskrivelse Lengde Eske / krt.

899105 Veress-nål 120 mm 25/200

899106 Veress-nål 150 mm 25/200

Art. Nr. Beskrivelse Størrelse Lengde Eske/ krt.

899107 Sett for sug og irrigasjon, 
med dobbel spiss 5 mm 33 cm 10/20

899108 Sett for sug og irrigasjon, 
med dobbel spiss 5 mm 45 cm 10/20

899109 10 mm probe 10 mm 33 cm 10

Sett for sug 
og irrigasjon

• Ergonomisk design. Håndtaket kan betjenes med 
enten venstre eller høyre hånd

• Gjennomsiktig håndtak for god visuell kontroll

• Enveisventil hindrer refluks av saltløsning

• Myk og DEHP-fri slange med "easy-peel"-separering

• Skarp, skrå tupp gir enkel og sikker punksjon av 
bukveggen

• Fjærbelastet stilett gir et klikk som kan føles og høres og 
som sikrer korrekt posisjon

• Når nålen har penetrert abdominalvevet, dekker et glatt 
skjold skråkanten slik at nærliggende organer ikke skades

Veress-nål



Trokarer
• Et omfattende sortiment av 

ergonomisk designede trokarer, 
som gir enkel og sikker tilgang til 
bukhulen

• Gjennomsiktig, ribbet kanyle gir god 
visuell kontroll og effektiv retensjon 
av bukveggen

• Robust universalforsegling gir 
rom for 5–12 mm instrumenter* 
samtidig som pneumoperitoneum 
opprettholdes

Art. Nr. Størrelse Lengde Eske/krt.

899308 5 mm 70 mm 5/60

899309 5 mm 100 mm 5/60

899310 11 mm 100 mm 5/60

899311 11 mm 150 mm 5/60

899312 12 mm 100 mm 5/60

899313 12 mm 150 mm 5/60

899336 15 mm 100 mm 5/60

Art. Nr. Størrelse Lengde Eske/krt.

899300 5 mm 70 mm 5/60

899301 5 mm 100 mm 5/60

899302 11 mm 100 mm 5/60

899303 11 mm 150 mm 5/60

899304 12 mm 100 mm 5/60

899305 12 mm 150 mm 5/60

Bladtrokarer

Bladløs trokar med dilaterende tupp

Art Nr. Størrelse Lengde Eske /krt.

899314 11 mm 100 mm 5/30

899315 12 mm 100 mm 5/30

Optisk trokar – pistolhåndtak

*Tilsvarer trokar med diameter på 12 mm 



Art. Nr. Størrelse Lengde Eske /krt.

899316 5 mm 70 mm 5/60

899317 5 mm 100 mm 5/60

899324 5 mm 150 mm 5/60

899318 11 mm 100 mm 5/60

899325 11 mm 150 mm 5/60

899319 12 mm 100 mm 5/60

899326 12 mm 150 mm 5/60

Art. Nr. Størrelse Lengde Eske/ krt.

899320 5 mm 70 mm 5/60

899321 5 mm 100 mm 5/60

899322 11 mm 100 mm 5/60

899323 12 mm 100 mm 5/60

Universal trokarhylse

Optisk trokar

Art. Nr. Størrelse Lengde Eske /krt.

899306 11 mm 100 mm 5/60

899307 12 mm 100 mm 5/60

Art. Nr. Størrelse Lengde Eske /krt.

899330 5 mm 70 mm 5/60

899327 5 mm 100 mm 5/60

899331 11 mm 100 mm 5/60

899328 12 mm 100 mm 5/60

Art. Nr. Størrelse Lengde Eske /krt.

899329 12 mm 100 mm 5/60

Hasson-trokar

Optisk trokar med ballong

Hasson-trokar med ballong

Truly customized laparoscopic solutions



Monopolare instrumenter

Art. Nr. Beskrivelse Størrelse Lengde Eske /krt.

899200 Rett gripetang med sperremekanisme 5 mm 33 cm 10/100

899201 Maryland disseksjonstang 5 mm 33 cm 10/100

899202 Clinch fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899203 Babcock fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899204 Rat tooth fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899205 Duckbill fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899206 Intestinal fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899207 Rett fattetang med trinnvis lås – fenestrert 5 mm 33 cm 10/100

Art. Nr. Beskrivelse Størrelse Lengde Eske /krt.

899208 Rett fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899209 Maryland disseksjonstang 5 mm 33 cm 10/100

899210 Clinch fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899211 Babcock fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899212 Rat tooth fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899213 Duckbill fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899214 Intestinal fattetang med trinnvis lås 5 mm 33 cm 10/100

899215 Rett fattetang med trinnvis lås – fenestrert 5 mm 33 cm 10/100

Engangsdesign

Flergangsdesign

• Omfattende sortiment av 
kjevekonfigurasjoner som gir kirurgen 
mange valgmuligheter

• Robust, dobbeltleddet kjeve som kan 
åpnes helt, for optimal anvendelighet 
under en prosedyre

• Et omfattende sortiment 
av førsteklasses 5 mm 
engangsinstrumenter, med praktisk 
håndtak i 2 ulike design som gir 
kirurgen optimal valgfrihet

R
ett fattetang

M
aryland disseksjonstang

Clinch fattetang

B
abcock fattetang

R
at Tooth fattetang

D
uckbill fattetang

Intestinal fattetang

R
ett fatteetang – fenestrert
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Art. Nr.* Beskrivelse 

2318957-00
Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch  
300 cm MLL/MLL

2318996-00
Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch  
300 cm MLL/Funnel

2318997-00
Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch  
250 cm MLL/Connector Wolf

2319000-00
Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch  
300 cm MLL/22mm/15mm fitting

2319001-00
Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 
300 cm MLL/Funnel white

2318958-00
Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 
300 cm LL/MLL

2318998-00
Insufflasjonsslange med filter OD 26Ch ID 18Ch 
300 cm MLL/MLL adapter LL/LL

Komponenter for laparoskopipakke
Vi kan hjelpe deg å sette sammen fullstendig tilpassede prosedyrepakker for kolecystektomi, 
appendektomi og brokkirurgi med et kvalitetssortiment av Veress-nåler, insufflasjonsslanger, 
sett for sug og irrigasjon, kameratrekk, antiduggoppløsning og røykfilter. Og vi kan sørge 
for at du har alt du trenger fra frakker og hansker til sikkerhetsutstyr og bandasjer. 
Produktene nedenfor er tilgjengelig bare som komponenter av ProcedurePak® -pakken.

Insufflasjonsslange

Antiduggoppløsning

Kameratrekk

Art. Nr.* Beskrivelse 

2315127-00 Antiduggoppløsning

Art. Nr.* Beskrivelse 

2318643-00 Coupler kameratrekk 15 x 250 cm m/ låsesystem. Ringpakning

2318627-00 Coupler kameratrekk 15 x 250 cm m/ klikklås. Ringpakning

2308481-00 Coupler kameratrekk 18 x 250 cm m/ overføringsbrikke

Art. Nr.* Beskrivelse 

2318481-00 Røykfilter med tøyklemme

Røykfilter

Monopolar instrumentkabel

*Referansenummer for produkt i ProcedurePak-pakken. Truly customized laparoscopic solutions

De viste produktene representerer et utvalg av hele sortimentet

Art. Nr. Størrelse Lengde Eske 

899110 Monopolar intrumentkabel 4 mm 40

899111 Monopolar intrumentkabel 8 mm 40



Oppdekking
BARRIER® laparoskopioppdekking er designet for å oppfylle de spesifikke behov ved 
laparoskopi. Insuffering av abdomen, endring av posisjon under operasjonen, bruk 
av slanger og instrumenter samt litotomi-stillingen stiller spesifikke krav til en sikker 
og effektiv oppdekking. De nyeste lakene i sortimentet viser vår oppmerksomhet på 
detaljer når det gjelder å optimalisere designet for å oppfylle de strenge kravene ved 
laparoskopi. 

Nye BARRIER® laparoskopioppdekking

Ryggleie

Ekstra dype poser tilpasset 
laparoskopiske instrumenter

Fire integrerte krok- og 
slange-holdere for et 
organisert arbeidsområde

Ekstra lange ben sørger for 
sikker plassering av duken for 
alle typer benstøtte med:

• integrert tape for justering 
av lengden 

• transparente sider 
muliggjør visuell kontroll 
slik at man kan sikre at 
stillingen er korrekt

BARRIER® Flex strekkbar, 
med limkanter som gir 
sikkert feste når abdomen 
er inflatert

for kolecystektomi, brokkirurgi og appendektomi

Litotomi-stilling



Laparoskopilaken for ryggleie

Laparoskopilaken for litotomi-stilling 

Laparoskopilaken med abdo-perineal åpning for litotomi-stilling

Art. Nr. ProcedurePak-komponenter

954226 Laparoskopilaken 200 / 250 x 340 cm, selvklebende hull  32 x 30 cm

Art. Nr. ProcedurePak-komponenter

944206 Laparoskopilaken 250 / 200 / 300 x 260 cm, selvklebende hull   32 x 30 cm

Ref. Nr. ProcedurePak-komponenter

944201 Laparoskopilaken 250 / 200 / 300 x 260 cm, selvklebende hull  32 x 30 cm og 10 x 13 cm

• Enkel og effektiv oppdekking kan 
utføres av én person

• Sparer tid – 3 ganger raskere 
oppdekking enn med en universalsett

• Færre deler, færre trinn – for å 
redusere risikoen for kontaminasjon

Alt-i-ett spesiallaken gir mange fordeler:
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Laparoskpisk kolecystektomi

Laparoskopilaken

Supplerende duker

Frakker

Gasvevsprodukter

Sprøyter

Nåler

Insufflasjonslanger

Veress-nål

Sett for sug og irrigasjon

Røykfilter

Antiduggoppløsning

Nåleteller

Bladfjerner

Leveringsbrett

Sikkerhetsskalpell

Time out duk

Antiskli-matte

Kameratrekk

Metallinstrument

Suturer

Postoperative bandasjer

Brett og skåler

Monopolart instrument – gripeinstrument

Monopolart instrument – dissektor

Monopolar saks

Monopolar L-krok-elektrode 

Trokarer

Universal trokarkanyler

Avtakbar oppsamlingspose for laparoskopi

Monopolar ledning

Laparoskopisk appendektomi

Laparoskopilaken

Supplerende duker

Frakker

Gasvevsprodukter

Sprøyter

Nåler

Insufflasjonslanger

Veress-nål

Sett for sug og irrrigasjon

Røykfilter

Antiduggoppløsning 

Nåleteller

Bladfjerner

Leveringsbrett

Sikkerhetsskalpell

Time out duk

Antiskli-matte

Kameratrekk

Metallinstrument

Suturer

Postoperative bandasjer

Brett og skåler

Monopolart instrument – gripeinstrument

Monopolart instrument – dissektor

Monopolar saks

Monopolar L-krok-elektrode 

Trokarer

Universale trokarkanyler

Avtakbar oppsamlingspose for laparoskopi

Monopolar ledning

Din guide til valg av riktige komponenter 

for følgende prosedyrer
Alle produkter kan være inkludert i et ProcedurePak®-brett som er skreddersydd for dine 
behov og preferanser.



Kontakt din salgsrepresentant hos 
Mölnlycke Health Care for å få tilpasset 

dine prosedyrepakker.

Laparoskopisk brokkirurgi

Laparoskopilaken

Supplerende duker

Frakker

Gasvevsprodukter

Sprøyter

Nåler

Insufflasjonslanger

Veress-nål

Sett for sug og irrrigasjon

Røykfilter

Antiduggoppløsning

Nåleteller

Bladfjerner

Leveringsbrett

Sikkerhetsskalpell

Time out duk

Antiskli-matte

Kamerabeskyttelse

Metallinstrument

Suturer

Postoperative bandasjer

Brett og skåler

Monopolart instrument – gripeinstrument

Monopolart instrument – dissektor

Monopolar saks

Trokarer

Universale trokarkanyler

Monopolar ledning
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Les mer på www.molnlycke.com 

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 06030 Oslo, Norge. Tlf: 22 70 63 70 
Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke Health Care, BARRIER®, Biogel®,ProcedurePak® og Safetac® er registrert globalt av ett eller 
flere av selskapene i Mölnlycke Health Care Group of Companies.  © 2018. Mölnlycke Health Care AB.  Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0411805

Din partner for kvalitet,  
effektivitet og sikkerhet

Mölnlycke Health Care er en verdensledende partner, 
som tilbyr produkter for kirurgi og avansert sårpleie til 
engangsbruk, til kunder, helsepersonell og pasienter. 
Ved hjelp av våre dedikerte spesialister og vårt fulle 
sortiment av innovative produkter, kan du fokusere 
på å gi fremragende pasientbehandling, mens du 
samtidig beskytter dine ressurser:

•  Komplett sortiment av førsteklasses oppdekking, frakker og 
andre nødvendige operasjonsprodukter

• Teknisk avanserte Biogel® operasjonshansker av høy kvalitet

• Markedsledende ProsedurePak® (løsninger for prosedyrepakker) 
•  Avanserte sårpleieprodukter med banebrytende Safetac®-

teknologi

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


