
  

  

  

  

 BARRIER® Beach chair 
schouderlaken 

• Geïntegreerde vloeistofopvangzak voor 
effciënte vloeistofcontrole 

• Ruim all-in-one laken voor schouderchirurgie 
voor een patiënt in zittende houding 

• Optimale vouwwijze voor een steriele 
afdekking 

• Ondoordringbare materialen voor een 
optimale patiëntveiligheid 
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1. Leg eerst het splitlaken op de 2. Breng de split zo breed mogelijk 3. Breng de stockinette aan. 4. Vouw het laken één maal open, 
patiënt. rond de schouder van de patiënt neem de hand van de patiënt en 

aan. trek ze door de opening. 

5. Verwijder de beschermfolies en 
plaats de opening zo hoog mogelijk 
op de schouder. Vouw het laken 
open. 

6. Vouw het laken open naar de 
voeten van de patiënt en dan over 
het hoofd van de patiënt naar het 
anesthesieframe. 

7. Stel eventueel de 
vloeistofopvangzak bij. Het 
afvoerkanaal kan indien nodig 
worden aangesloten op een 
afzuigslang 

Ref. nr. Steriele codes Afmetingen Absorberend oppervlak Disp/Trp 

60003 Beach chair schouderset: 
1 x versterkte Mayo overzettafelsloop 
4 x cellulose doeken 
1 x splitlaken (plastic), split 15 x 61cm 
1 x stockinette 
2 x OP-tapes 
1 x beach chair schouderlaken, opening 10 x 10cm elastisch 
1 x versterkt instrumentenveld 

79 x 145cm 
18 x 25cm 

150 x 193cm 
22 x 75cm 
9 x 49cm 

400 x 240cm 
150 x 190cm 

65 x 85cm 

75 x 190cm 
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60004 Beach chair schouderlaken, opening 10 x 10cm elastisch 400 x 240cm 6 / 12 

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays. 

Ref. nr. Component Mölnlycke® procedure trays Afmetingen 

70004 Beach chair schouderlaken, opening 10 x 10cm elastisch 400 x 240cm 

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