Aidosti räätälöidyt
ortopediset ratkaisut

Tehokkaita
ratkaisuja tiimillesi
Tuotteita ortopedisiin
pakkauksiin
Hyödynnä ratkaisumme kaikki edut
varmistamalla, että pakkauksessa on
seuraavat tuotteet:
• Savunpoistokynä

• Imuletkut ja -kärjet

• Kudospesuri

• Haavadreeni

• Ihonsulkuhakaset

• Ommelaineet

• BARRIER -ortopediset
leikkauspeitteet

• Sidokset

• BARRIER® -leikkaustakit

• Mepilex® Border Post-Op

• Turvaveitset ja -neulat

• Sementin sekoituskulhot
ja ruiskut

®

• Tarjottimet ja kulhot

Asiantuntevaa neuvontaa

• Lampunkahvansuoja

• Luuvaha

Asiantuntijamme tekevät kanssasi
yhteistyötä kustannustehokkaan ja aikaa
säästävän ratkaisun löytämiseksi.

Etuja koko tiimille
Asiakaspalautteen mukaan räätälöidyillä
toimenpidepakkauksilla on monia etuja.
Samanlainen pakkaus ei sovi kaikille, koska
jokainen toimenpide on erilainen ja jokaisella
sairaalalla on omat toimintatapansa – siksi
räätälöimme kullekin sopivan pakkauksen.

• Ajansäästö: Lyhyempi valmisteluaika ja pakkauksen
nopeampi avaaminen ja tuotteiden asettelu
mahdollistavat toimenpidemäärän kasvattamisen
(jopa 40 prosenttia lyhyempi kokonaisvalmisteluaika1)
• Pienempi infektioriski, koska avattavia pakkauksia on
vähemmän
• Vähemmän pakkausmateriaalia, vähemmän jätettä
• Potilasturvallisuus ja laadukas hoito varmistetaan
kun jokainen toimenpide valmistellaan tarkasti ja
yhdenmukaisesti
• Leikkaustiimin työ helpottuu
• Auttaa vähentämään tuotteiden kulutusta ja
logistiikkakustannuksia1

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 Euroopan sairaalajohdon yhdistyksen 23. kongressissa Zürichissa, Sveitsissä syyskuussa 2010 (posteri).

Täydellinen ratkaisu
parempaan tehokkuuteen
Asiantuntijamme tekevät kanssasi tiivistä yhteistyötä löytääkseen tarpeisiisi
parhaiten sopivan ratkaisun ortopedisten tuotteiden laajasta valikoimasta.
Tuoloksena on täysin räätälöity ortopedinen ratkaisu, joka sisältää kaiken,
mitä tarvitset kuhunkin toimenpiteeseen – se on sekä kätevää että
kustannustehokasta. Pakkausten värikoodaus auttaa optimoimaan
valmisteluajan.
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LYHYEMPI VALMISTELUAIKA MAHDOLLISTAA
TOIMENPIDEMÄÄRÄN
NOSTAMISEN1.

Pakkausratkaisumme:

“Toimenpiteiden määrä
nousi 18 % ja työssä
säästettiin yhteensä
1 060 tuntia, mikä toi
51 000 euron säästöt.”
Saksalainen leikkaussalihoitaja
Hartmut Freckmann kertoo
räätälöidyistä toimenpidepakkauksista.

• Lyhentää valmisteluaikaa jopa 40 % 1
• Aina luotettava kokoonpano
• Mahdollistaa toimenpidemäärän nostamisen
• Auttaa vähentämään tuotteiden kulutusta ja
logistiikkakustannuksia
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Anna meidän auttaa sinua ja tiimiäsi

Mitä enemmän tuotteita
pakkauksissa on, sitä
enemmän säästät
Asiantuntijamme voivat auttaa löytämään
juuri sinulle ja tiimillesi sopivan ratkaisun.
Autamme muutoksen toteuttamisessa,
jotta saat enemmän hyötyä valitsemastasi
ratkaisusta.
Pystymme määrittämään ratkaisun
taloudellisen arvon tutkimusten perusteella
ja antamaan siitä kattavan raportin.
Kokeile laskurimme avulla kuinka paljon
voit säästää.
www.molnlycke.fi/tietopankki/pakkauslaskuri/
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Kudospesuri*
Kertakäyttöinen ja korkeapaineinen Mölnlycke® kudospesuri puhdistaa tehokkaasti
luut ja poistaa jäämät tekonivelleikkauksissa. Se voi parantaa sementin tunkeutumista
hohkaluuhun, mikä edistää implantin kiinnittymistä ja vähentää uusien leikkauksien tarvetta.

Kaksi mallia
1. 	Verkkovirtamalli: Ympäristöä säästävä malli, jossa ei tarvita
alkaliparistoja. Kertakäyttöinen käsikappale ja uudelleenkäytettävä
adapteri
2. 	Paristoilla toimiva malli: Kätevä malli sisältää käsikappaleeseen
integroidun paristokotelon, josta paristot on helppo irrottaa.

Mukana kaikki tarvittava, ei piilokustannuksia.

Ei sisällä DEHP:tä

• Puhdistustikku mahdollisen tukoksen poistamiseksi femur-kärjestä
• Ergonominen ja miellyttävä käsikappale
• Lyhyt suihkutuskärki ja roiskesuoja
• Pitkä femur-kärki
• Integroitu imu ja huuhtelu

Yksittäinpakattuna tai Mölnlycke®
asiakasräätälöityihin pakkauksiin
• Kudospesurin sisällyttäminen asiakasräätälöityihin pakkauksiin tehostaa toimintaa
• Saatavana myös yksittäinpakattuna
Tuotenro

Kudospesuri – saatavana Mölnlycke®
asiakasräätälöityihin pakkauksiin

2322130-00

Kudospesuri, verkkovirta

2324050-00

Kudospesuri, paristokäyttöinen

2320481-00

Femur-kanavan harjakärki (verkkovirtamallille)

2324838-00

Femur-kanavan harjakärki (paristomallille)

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

Tuotenro

Kudospesuri – steriili yksittäinpakattu

9750000

Kudospesuri, verkkovirta

9750001

Kudospesuri, paristokäyttöinen

9752000

Adapteri (AC 100~240 V), Eurooppa

9751000

Femur-kanavan harjakärki

9751001

Lyhyt kärki

9751002

Pitkä kärki

9751003

Lonkan revisiokärki

Ortopediset 				
leikkauslakanat
Ortopedisten, eri toimenpiteisiin suunniteltujen
BARRIER® leikkauslakanoiden materiaali
on erityisen imukykyistä, vahvaa ja helposti
peiteltävää.

Varma kiinnitys

Entistä parempi suoja

Integroidut liimareunat pitävät lakanan hyvin paikallaan
ja minimoivat mikro-organismien leviämisriskin
leikkausalueelle.

Vahva läpäisemätön materiaali.

Ajansäästö
Toimenpidekohtaiset leikkauslakanat säästävät peittelyaikaa
peruspakkauksella peittelyyn verrattuna. Ne mahdollistavat
peittelyn helposti ja tehokkaasti yhden henkilön toimesta.

Drisite® Plus
Patentoitu järjestelmä koostuu kolmesta vyöhykkeestä,
jotka tarjoavat erinomaisen imukyvyn, nesteiden hallinnan,
läpäisemättömyyden, mukautuvuuden ja lujuuden:
1. Kuiva vyöhyke
2. Vahva vyöhyke
3. Imukykyinen vyöhyke

Polvi
Integroitu nesteenkeräyspussi tehostaa nesteiden hallintaa. Läpäisemättömät materiaalit takaavat
potilasturvallisuuden. Taittelu mahdollistaa aseptisen peittelyn, joka onnistuu myös yksin. Sopii
käytettäväksi myös kallistetulla pöydällä.

Tuotenro.
70105

Mölnlycke asiakasräätälöityjen pakkausten komponentit
BARRIER®-polven artroskopialakana, 260/300 x 320 cm, reiät 7 cm ja 5 cm, elastinen

Lonkka
Imukykyinen alue auttaa pitämään työskentelyalueen kuivana. Integroidut letkunpidikkeet pitävät
työskentelyalueen järjestyksessä. Taittelu mahdollistaa aseptisen peittelyn. Läpäisemättömät materiaalit
takaavat potilasturvallisuuden.

Tuotenro
70601

Mölnlycke asiakasräätälöityjen pakkausten komponentit
BARRIER®-lonkkalakana, dislokaatiopussit 230/300 x 330 cm, aukko 18 x 22 cm, elastinen

Olkapää
Integroitu nesteenkeräyspussi tehostaa nesteiden hallintaa. Reilun kokoinen all-in-one-malli istumaasennossa tehtäviin olkapääleikkauksiin. Taittelu mahdollistaa aseptisen peittelyn. Läpäisemättömät
materiaalit takaavat potilasturvallisuuden.

Tuotenro
70004

Mölnlycke asiakasräätälöityjen pakkausten komponentit
BARRIER® -olkapäälakana, rantatuolimalli, 400 x 240 cm, aukko 10 x 10 cm, elastinen

Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut

Ortopedisten pakkausten tuotteet
Asiantuntijamme tarjoavat apuaan asiakasräätälöityjen pakkausten koostamiseen
ja sopivien tuotteiden valintaan esimerkiksi polvi-, lonkka- ja olkapääleikkauksiin
laajasta ja laadukkaasta valikoimastamme. Tässä esitetyt tuotteet edustavat vain pientä
osaa koko valikoimastamme jotka voidaan sisällyttää asiakasräätälöityyn Mölnlycke®
ortopediapakkaukseen.

Diatermiakynä
savunpoistolla

Tuotenro *

Kuvaus – saatavana Mölnlycke® asiakasräätälöityihin pakkauksiin

Sähkökirurgiasta aiheutuva savu on henkilökunnalle
terveysriski. Integroidulla savunpoistolla varustetut
diatermiakynät suojaavat tiimiäsi minimoimalla
savun määrän leikkaussalissa.

2315073-00

Safeair ®, integroitu savunpoistokynä, SS-elektrodi

2315013-00

Safeair®, integroitu savunpoistokynä, PTFE-pinnoitettu elektrodi

Mölnlycken SafeAir®1-ratkaisu sisältää
vakiomuotoisen ja teleskooppisen
savunpoistokynän. Ergonominen muotoilu takaa
optimaalisen käyttömukavuuden ja tarkkuuden.

2324013-00

Safeair®, integroitu teleskooppinen savunpoistokynä, SS-elektrodi

2324022-00

Safeair®, integroitu teleskooppinen savunpoistokynä, PTFE-pinnoitettu elektrodi

Tarjoamme myös muita kertakäyttöisiä
diatermiakyniä. Meiltä löytyy ratkaisu kaikkiin
tarpeisiin.
• Nappi- tai keinukytkin
• Elektrodit ruostumatonta terästä tai PTFEpinnoitteella
• Eristeellä varustetut erikoiselektrodit kaikissa
pituuksissa
• Mikrodissektioneulat (volframi) pehmytkudoksen
tarkkaan dissektioon

Sementin
sekoitusjärjestelmä
Mölnlycke sementin tyhjiösekoitusjärjestelmä on
suunniteltu korkeaviskoosisen luusementin nopeaan ja
vaivattomaan sekoitukseen.
®

Luuvaha
Luuvaha vuodon hallintaan.

*Tuotenumerot Mölnlycke asiakasräätälöityjen pakkausten tuotteille.

Sementin sekoitusjärjestelmä
Tuotenro *

Kuvaus – saatavana Mölnlycke® asiakasräätälöityihin pakkauksiin

2323903-00

Sementin sekoitusjärjestelmä, yksi kulho

2323874-00

Sementin sekoitusjärjestelmä, kaksi kulhoa

2323868-00

Sementin sekoitusjärjestelmä, yksi ruisku

2323875-00

Sementin sekoitusjärjestelmä, kaksi ruiskua

2323925-00

Kertakäyttöinen sementtiruiskun kahva

2324451-00

Sementin sekoitus, litteä suutin

2324444-00

Ei sisällä DEHP:tä

Sementin paineistaja, femoraalinen (68 mm x 30 mm x
12 mm)

2324399-00

Sementtiampullin turvasuodatin

9753000-00

Sementtiruiskun kahva, metallia

9753001-00

Sementin alipainejalkapumppu

Tuotenro *

Kuvaus - saatavana Mölnlycke® asiakasräätälöityihin pakkauksiin

2316563-00

Luuvaha, valkoinen 2,5 g

i

Joustava kirurginen
all-in-one-sidos
Mepilex® Border Post-Op -sidos:
• voi auttaa vähentämään leikkausalueen infektioita
minimoimalla sidosten vaihtokertojen määrän ja
haavan ympäristön ihovauriot 3-9

Tuotenro *

• tukee potilaan mobilisaatiota joustavuutensa ja
pitävän kiinnityksensä avulla3-6
• vähentää sidoksiin liittyviä kustannuksia
minimoimalla sidosten vaihtokertojen määrän4,6.

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

Ihonsulkuhakaset
Tarjoamme ihonsulkuhakasia kahdessa
koossa, sekä leveänä (W) että normaalina
(R) mallina. Ihonsulkuhakasten
valmistajat ovat Teleflex® (Weck Visistat)
ja Medtronic® (Appose)
Tuotenro *

Kuvaus - saatavana Mölnlycke® asiakasräätälöityihin pakkauksiin

2313730-00

Visistat-ihonsulkuhakanen, leveä 35W

2305644-00

Visistat-ihonsulkuhakanen, normaali 35R

2301476-00

Appose-ihonsulkuhakaset, leveä 35W

2304279-00

Appose-ihonsulkuhakaset, normaali 35R

3. 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. 4. Zarghooni K. et al. Is the use of modern versus conventional wound
dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015. 5. Dobbelaere A, et al. Comparative study of innovative postoperative wound
dressings after total knee arthroplasty. Acta orthopaedica Belgica, 2015. 6. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled
Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018. 7. Mölnlycke Health Care, Data on File internal report 20190215-001 External test at Nelson Laboratories (viral
penetration test), Study Report 1064846-S01 Statement towards ASTM F 1671 (viral penetration test), PD-404335. 8. External test at Nelson Laboratories (viral penetration test), Study
Report 1064846-S01. 9. Statement towards ASTM F 1671 (viral penetration test), PD-404335

Aidosti räätälöidyt ortopediset ratkaisut

Ortopediset työvaateratkaisut
Ergonominen muotoilu ja tehokas suoja infektioita vastaan

Kaksoiskäsineiden
käyttö vähentää
aluskäsineiden
rikkoutumisriskiä 71 %1
Esimerkiksi Biogel® Indicator®
-järjestelmä on tehokas tapa vähentää
altistusriskiä vaarallisille
kontaminaatioille ja infektioille,
jotka voivat käydä myös
kalliiksi1. Luonnonkumilateksisen
Biogel ® Eclipse Indicator® järjestelmän oljenvärinen
päällyskäsine paljastaa rikkoutuessaan
tumman aluskäsineen.

Ultimate-leikkaustakki
Erittäin hyvin nesteitä hylkivissä
leikkaustakeissa on pitkälle
kehitetty suojaus. Saatavana
läpäisemättömällä etuosalla
ja läpäisemättömillä hihoilla,
jotka tuovat lisäsuojaa nesteiden
läpäisyvyttä vastaan.

Tuotenro

Kuvaus

607XX

Biogel® Eclipse Indicator® -järjestelmä

780XXX

BARRIER® Ultimate -leikkaustakki, L-2XLL

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. Biogel Thinner PI Overglove Customer Survey
Analysis. 2017. Data on file. 3. Biogel Thinner PI Underglove Customer Survey Analysis. 2018. Data on file.

Opas oikeiden tuotteiden valintaan
ortopedisiin toimenpiteisiin
Kaikki tuotteet voidaan sisällyttää Mölnlycke®-asiakasräätälöityyn pakkaukseen tarpeidesi ja mieltymystesi
mukaan.

Ortopedisten pakkausten tuotteita
BARRIER®-leikkauspeitteet

Neulat

Diatermiakynät

Täydentävät leikkauspeitteet

Turvaveitset

Sähkökirurgiset diatermiakärjet

Läpileikkauskalvo

Neulankerääjä

Mepilex® Border Post-Op

BARRIER® -leikkaustakit

Haavadreeni

Liukumaton instrumenttimatto

Kudospesuri

Ihonmerkkauskynä

Time-out-liina

Ommelaineet

Tarjottimet ja kulhot

Kuitu- ja harsotuotteet

Ihonsulkuhakaset

Lampunkahvansuoja

Luuvaha

Imukärjet

Terävien instrumenttien alusta

Sementin sekoitusjärjestelmä

Imuletkut

Metalliset instrumentit

Värikoodaus

Ruiskut

Diatermiakynät savunpoistolla

L

Kun haluat räätälöidä oman pakkauksesi, ota
yhteyttä Mölnlycke®-edustajaasi. Hän voi kertoa
samalla Mölnlycke portaalistamme, jossa voit
rakentaa, analysoida ja muuttaa pakkauksia ja
seurata pakkausostoja. Portaaliin saa mukautettavat
käyttöoikeudet monelle käyttäjälle.
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Työskentelemme yhdessä
sellaisten ratkaisujen
löytämiseksi, jotka tarjoavat uusia
käytäntöjä potilaan hoitoon
Voit keskittyä tarjoamaan potilaille erinomaista hoitoa
asiantuntija-apumme ja kattavan tuotevalikoimamme
avulla:
• 	Kattava valikoima laadukkaita leikkauslakanoita, -takkeja ja
muita leikkaussalin tuotteita
•	Laadukkaat Biogel®-leikkauskäsineet
• 	Markkinoiden johtavat Mölnlycke asiakasräätälöidyt pakkaukset
• 	Edistyksellisiä haavanhoitotuotteita, joissa käytetään
uraauurtavaa Safetac®-teknologiaa
•	Mölnlycke®-portaali: rakenna, analysoi, muuta pakkauksia ja
seuraa pakkausostoja portaalissa. Portaaliin saa mukautettavat
käyttöoikeudet
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-, Mepilex- ja Safetac-tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai usealle
Mölnlycke Health Care ‑konsernin yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1532010
Teleflex on Teleflex Incorporatedin rekisteröity tavaramerkki. Medtronic on Medtronic, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. SafeAir on SafeAir AG:n
rekisteröity tavaramerkki. Buffalo Filter ja PlumePen ovat Buffalo Filter LLC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

