
BARRIER® peruspakkaus ISCC

• Vahvistettu materiaali letkunpidikkeillä

• Läpäisemätön materiaali

• Imukykyinen pintakerros

• Parannuksia ympäristölliseen kestävyyteen

• ISCC sertifioidut leikkauspeitteet tukevat
vastuullisten materiaalien tuotantoa

• Kuljetus- ja osastolaatikot on valmistettu
selluloosasta, joka on peräisin FSC™
sertifioiduista lähteistä

Parannuksia 
vastuullisuuteen



5. Poista jäljellä olevat suojapaperi ja 
kiinnitä reunat paikalleen.

6. Avaa loput leikkauslakanasta 
potilaan jalkojen yli.

7. Aseta kiinnittyvä leikkauslakana 
(suuri) potilaan rinnan keskelle. 
Poista suojapaperi ja kiinnitä lakana
paikoilleen.

8. Avaa loput leikkauslakanasta 
anestesiakaaren yli ja kiinnitä imu- 
ja diatermiapussit paikoilleen.

1. Poista kiinnittyvän leikkausliinan
suojapaperi.

2. Aseta kiinnittyvä leikkausliina potilaan 
kylkeä pitkin olkapäästä alkaen. Seuraa 
kehon muotoa varoen venyttämästä 
materiaalia.

3. Pitele kiinnittyvää leikkaus-
lakanaa (keskikoko) ja poista 
suojapaperin keskiosa.

4. Aseta taiteltu leikkauslakana 
vatsan keskilinjan päälle.

Kuvaus Koko (cm)
Tavoiteltu selluloosapitoisuus* 

 (imukykyinen kerros) 
jokaisessa pakkauksen tuotteessa 

Prosenttiosuus ISCC Mass balance sertifioidusta 
materiaalista** (läpäisemätön kerros) 

jokaisessa pakkauksen tuotteessa 

1 × Mayon pöydän pussi 79 × 145  7% 0%

2 × Kiinnittyvä leikkausliina 90 × 75 24% 41%

4 × Käsipyyhe 18 × 25 100% 0% 

1 × Leikkausteippi 9 × 49 0% 0%

1 × Kiinnittyvä leikkauslakana 175 × 175 24% 50%

1 × Kiinnittyvä leikkauslakana 150 × 240 24% 49%

1 × Instrumenttipöydän liina 150 × 190 12% 0%

Peittelyohjeet

60054 Peruspakkaus: osastolaatikko 6 kpl / kuljetuslaatikko 12 kpl 
Kuljetus- ja osastolaatikot on merkitty FSC™ Mix -merkinnällä. The FSC™ Mix -merkintä tarkoittaa, että pakkauksen valmistukseen käytetty puu on peräisin FSC™-sertifioiduista 

metsistä tai se on kierrätettyä materiaalia  

Kierrätyssymboli tarkoittaa, että laatikkomme voidaan kierrättää ja niiden kuidut voidaan käyttää uudelleen.

*Tuote sisältää biopohjaisia puun selluloosakuituja 
**Tuote valmistetaan tavoitellulla x %lla raaka-ainetta ISCC sertifioiduista lähteistä
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