Aidosti räätälöidyt
laparoskooppiset ratkaisut

Tehosta
laparoskooppisia
toimenpiteitä
Standardoimalla laparoskooppiset
toimenpiteet varmistat, että tiimisi tarjoaa
jatkuvasti tehokasta ja laadukasta hoitoa
potilaille.
Entä sitten paineet säästää kustannuksia
tai jopa lisätä potilastoimenpiteiden
määrää?
Työskentelemällä yhdessä asiakkaidemme
kanssa olemme ymmärtäneet,
kuinka paljon juuri heidän osastonsa
laparoskooppisia toimenpiteitä varten
räätälöity ratkaisu voi auttaa työn
yksinkertaistamisessa, kustannusten
tasapainottamisessa ja kirurgisten
tavoitteiden saavuttamisessa.

Me olemme tiimi.
Terveydenhuollon ammattilaiset,
omistautuneet kollegat,
sekä budjetin vartijat ja
ajansäästäjät.
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Tehokkaita ratkaisuja tiimillesi

UUSI

Korkealaatuisia laparoskooppisia
instrumentteja
Kertakäyttöiset instrumentit
saatavina yksittäin pakattuina tai
asiakasräätälöidyissä pakkauksissa
• Kattava valikoima troakaaria
• Monipuolinen valikoima laparoskooppisia monopolaarisia
instrumentteja, saatavana kahdella erilaisella kädensijalla
• Monopolaarinen L-koukku
• Laparoskooppiset sakset
• Irrotettava laparoskooppinen haavi

Laparoskooppisia erikoisliinoja
ja komponentteja ProcedurePak
-pakkauksiin
Laparoskooppista
asiantuntemusta
Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua
valitsemaan ajan ja kustannusten säästön
kannalta tehokkaimman ratkaisun.

Täydellinen valikoima laparoskooppisia tuotteita,
kuten
UUSI • Laparoskooppiset erikoisliinat

• Veress-neulat
• Kaasusuodatinletkut

• Leikkaustakit

• Imu- ja huuhtelusetit

• Turvakomponentit

• Kameraputkensuojat

• Ihonsulkuvälineet

• Huurteenpoistoneste

• Kipot

• Kaasunpoistoletku

*Lähdeviite: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency.
Tiedot esitetty EAHM:n (European Association of Hospital Managers) 23. konferenssissa Zürichissä, Sveitsissä syyskuussa 2010 (posteri).

Kattava ratkaisu
tehokkaampaan toimintaan
Asiantuntijamme työskentelevät tiiviisti kanssanne ja auttavat arvioimaan, mikä on teille
paras kokoonpano uudesta laparoskooppisten instrumenttien valikoimastamme
sekä muista keskeisistä komponenteista. Tuloksena on sairaalanne käyttöön
täydellisesti soveltuva laparoskooppinen ratkaisu, joka sisältää kaiken mitä
toimenpiteessä tarvitsette, yhdessä kätevässä ja kustannustehokkaassa
pakkauksessa.

40 %

LYHYEMPI VALMISTELUAIKA. MAHDOLLISTAA
USEAMPIEN TOIMENPITEIDEN TEKEMISEN.

Yhdellä pakkauksella voitte
• lyhentää valmisteluaikaa jopa 40 %*
• luottaa jokaiseen komponenttiin

”Toimenpiteiden
määrä kasvoi 18 %.
Kokonaistyöajasta säästyi
1 060 tuntia, ja taloudellinen
säästö oli 51 000 euroa.”
Hartmut Freckmann, leikkaussalihoitaja,
Saksa, kertoo asiakasräätälöidyistä
toimenpidepakkauksista.

• mahdollisesti lisätä toimenpiteiden määrää
• vähentää jätteiden määrää ja logistisia kustannuksia.
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Kirurgit pitivät Mölnlycke Health Caren
instrumentteja selvästi parempina
Saksassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa
äskettäin tehdyssä tutkimuksessa 21
laparoskooppisia toimenpiteitä tekeviä
kirurgeja pyydettiin kokeilemaan Mölnlycke
Health Caren uusia laparoskooppisia
instrumentteja ja vertaamaan niitä kolmen
markkinajohtajan instrumentteihin.*
Jotta tutkimus oli mahdollisimman
objektiivinen, osallistujien silmät peitettiin.
Tällä varmistettiin, että heidän arvionsa
perustuivat ainoastaan sormituntumaan.
Entä tulos? He pitivät Mölnlycken uusia
instrumentteja selvästi parempina.

Troakaaret
Yleisvaikutelma

Laatu

Mölnlycke Health Care
Valmistaja 1
Valmistaja 2
Valmistaja 3

Arvosteluperiaatteet ja arviointikriteerit
Käytössä oli yhtenäinen arviointi analogisella asteikolla 1–6, jotta
vältettiin mahdollisuus valita helppo keskitason numero. 6 oli paras
tulos ja 1 huonoin tulos.

Yksi ratkaisu,
joka hyödyttää
koko tiimiä
Työskenneltyämme asiakkaiden kanssa
tiedämme, että asiakasräätälöidyt toimenpidepakkaukset tarjoavat monia hyötyjä. Yksi
kokoonpano ei sovi kaikille – jokaisella toimenpiteellä ja jokaisella sairaalalla on oma
suosikkikokoonpanonsa. Pakkauksemme
räätälöidäänkin aina tarpeiden mukaan.

1

2

3

4

5

6

Mölnlycken troakaaret ovat tasoissa
markkinajohtajan mallien kanssa

• Ajansäästö: lyhyempi valmisteluaika sekä
nopeampi leikkauksen aloitusaika lisäävät
toimenpiteiden määrää (jopa 40 prosentin ajansäästö
kokonaisvalmisteluajassa** tilauksen tekemisestä
aina jätteiden hävittämiseen)
• Pienempi infektioriski, koska avattavia pakkauksia
on vähemmän
• Vähemmän pakkausmateriaaleja eli vähemmän
jätettä
• Potilasturvallisuus ja korkealaatuinen hoito:
joka kerta taataan johdonmukaisesti samanlainen
menettelytapa
• Helpottaa leikkaussalitiimin työtä
• Vähentää logistisia kustannuksia

*Yksöissokkoutettu, monikeskustutkimus yleisesti käytetyistä laparoskooppisista instrumenteista. Julkaisematon raportti. Mölnlycke Health Care, 2016
**Lähdeviite: Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency.
Tiedot esitetty EAHM:n (European Association of Hospital Managers) 23. konferenssissa Zürichissä, Sveitsissä syyskuussa 2010 (posteri).

”Erittäin kevyt ja erittäin
helppo käyttää. Hyvä kierto
ja kädensija, haluaisin
työskennellä tällä.”

Laparoskooppiset sakset
Yleisvaikutelma

Laatu

Mölnlycke Health Care
Valmistaja 1

Saksalainen kirurgi Mölnlycke Health Caren
laparoskooppisista pihdeistä

Valmistaja 2
Valmistaja 3

1

2

3

4

5

6

Mölnlycken sakset päihittävät muut
sakset kaikilla osa-alueilla

Laparoskooppiset pihdit
Yleisvaikutelma

Laparoskooppiset tarttumapihdit

Laatu

Yleisvaikutelma

Mölnlycke Health Care

Mölnlycke Health Care

Valmistaja 1

Valmistaja 1

Valmistaja 2

Valmistaja 2

Valmistaja 3

Valmistaja 3

1

2

3

4

5

6

Mölnlycken perinteinen kädensija oli
selvästi ylivertainen

1

2

3

Laatu

4

5

6

Mölnlycken tarttumapihtejä pidettiin
parhaina

Mitä enemmän
komponentteja
asiakasräätälöityyn
pakkaukseen laitetaan,
sitä enemmän lisäarvoa ja
tehokkuutta saavutetaan!
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Anna meidän auttaa sinua ja tiimiäsi

Mitä enemmän valitset tuotteita
pakkaukseen, sitä enemmän
säästät
Laparoskopian asiantuntijamme auttavat sinua
valitsemaan juuri omalle tiimillesi soveltuvan
ratkaisun.
Autamme muutoksen toteuttamisessa,
jotta saat enemmän hyötyä valitsemastasi
ratkaisusta.
Pystymme määrittämään ratkaisun
taloudellisen arvon tieteellisten tutkimusten
perusteella ja antamaan siitä kattavan
raportin.
Kokeilkaa laskurimme avulla, kuinka paljon
voisitte säästää!
molnlycke.fi/value-calculator
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Instrumentit
Laparoskooppiset instrumentit ovat avainasemassa asiakasräätälöidyissä laparoskooppisissa
ratkaisuissa. Valikoimamme sisältää monenlaisia troakaareja, monopolaarisia saksia,
-instrumentteja ja L-koukkuelektrodin sekä irrotettavan laparoskooppisen haavin eli kaiken, mitä
toimenpiteessä tarvitset. Pakkaamme kaiken tarvitsemasi yhteen pakkaukseen ja näin voit säästää
aikaa ja kustannuksia.

Irrotettava laparoskooppinen haavi
• Saatavana useita kokovaihtoehtoja
kaikenlaisten kudos- ja elintyyppien
poistamiseen
• Itsestään avautuva pussi helpottaa
näytteen poimimista haaviin
• Metallirengas pitää pussin aukon
kunnolla auki myös vaativissa
näytteenottotilanteissa

Tuotenro

Kuvaus

Koko

Pussin koko

Tilavuus

Pakkaus

899102

Irrotettava laparoskooppinen haavi

10 mm

90 x 145 mm

250 ml

5/50

899103

Irrotettava laparoskooppinen haavi

10 mm

130 x 180 mm

600 ml

5/50

899112

Irrotettava laparoskooppinen haavi

12 mm

190 x 230 mm

1150ml

5/50

899104

Irrotettava laparoskooppinen haavi

15 mm

190 x 230 mm

1150 ml

5/50

Monopolaarinen L-koukkuelektrodi
• 5 mm:n monopolaarinen
L-koukkuelektrodi mahdollistaa
suonien ja kudosten tarkan ja hallitun
dissekoinnin
• Kertakäyttöinen instrumentti on
varmasti steriili
• Turvallinen monopolaarisen virran
aktivointi ehkäisee viereisten
kudosten palovammoja
• Kevyt ja ergonominen kädensija
mahdollistaa tarkan ja hallitun
kudoksen dissekoinnin

Tuotenro

Kuvaus

Koko

Pituus

Pakkaus

899100

Monopolaarinen L-koukkuelektrodi

5 mm

33 cm

10/100

899101

Monopolaarinen L-koukkuelektrodi, jossa kaapeli

5 mm

33 cm

10/100

Monopolaariset sakset
• Suonien ja kudoksen tarkkaan
dissekointiin, koagulointiin ja
transsektioon
• Aina terävä kertakäyttöinen
instrumentti minimoi
uudelleenkäsittely- ja
sterilointikustannukset
• Metzenbaum-leukaterät varmistavat
tarkan leikkauksen
koko terän pituudelta

Tuotenro

Kuvaus

Koko

Pituus

Pakkaus

899216

Monopolaariset sakset – Metzenbaum

5 mm

33 cm

10/100

899217

Monopolaariset sakset – Mini Metzenbaum

5 mm

33 cm

10/100

899218

Monopolaariset sakset – Metzenbaum

5 mm

45 cm

10/100

Veress-neula

Imu- ja
huuhtelusetti

• Terävä viistokärki mahdollistaa helpon ja turvallisen piston
vatsanpeitteiden läpi

• Ergonominen muotoilu. Käsikappaletta voi käyttää
kummalla kädellä tahansa

• Jousitoimisesta neulasta tuntee ja kuulee napsahduksen,
kun se on oikein paikallaan

• Läpinäkyvä käsikappale

• Kun neula on lävistänyt vatsakudokset, tylppä suojus
suojaa kärkeä, jotta se ei vaurioita viereisiä elimiä

• Yksisuuntainen venttiili estää keittosuolaliuoksen
valumisen takaisin
• Pehmeä ja taipuisa letku, joka ei sisällä DEHP:tä ja on
helppo irrottaa

Tuotenro

Kuvaus

Pituus

Pakkaus

Tuotenro

Kuvaus

Koko

Pituus

Pakkaus

899105

Veress-neula

120 mm

25/500

899107

Imu- ja huuhtelusetti, y-haara

5 mm

33 cm

10/20

899106

Veress-neula

150 mm

25/500

899108

Imu- ja huuhtelusetti, y-haara

5 mm

45 cm

10/20

899109

Imukärki

10 mm

33 cm

10/100
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Troakaaret
• Kattava valikoima ergonomisesti
muotoiltuja troakaareja turvallisiin
vatsaontelon toimenpiteisiin

• Läpinäkyvä, uritettu kanyyli
instrumentin visualisointiin

• Kestävä yleistiiviste soveltuu
5–12 mm:n instrumenteille* samalla
säilyttäen pneumoperitoneumin

Terällinen troakaari suojuksella
Tuotenro

Koko

Pituus

Pakkaus

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

5/30

899304

12 mm

100 mm

5/60

899305

12 mm

150 mm

5/30

Terätön troakaari dilatoivalla kärjellä
Tuotenro

Koko

Pituus

Pakkaus

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

5/30

899312

12 mm

100 mm

5/60

899313

12 mm

150 mm

5/30

Optinen troakaari pistoolikädensijalla

*Liittyy halkaisijaltaan 12 mm:n troakaariin

Tuotenro

Koko

Pituus

Pakkaus

899314

11 mm

100 mm

5/30

899315

12 mm

100 mm

5/30

Optinen troakaari
Tuotenro

Koko

Pituus

Pakkaus

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

Troakaarikanyyli
Tuotenro

Koko

Pituus

Pakkaus

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

Hasson-troakaari
Tuotenro

Koko

Pituus

Pakkaus

899306

11 mm

100 mm

5/60

899307

12 mm

100 mm

5/60

Optinen ballongillinen troakaari
Tuotenro

Koko

Pituus

Pakkaus

899330

5mm

70mm

5/60

899327

5mm

100mm

5/60

899331

11mm

100mm

5/60

899328

12mm

100mm

5/60

Hasson ballongillinen troakaari
Tuotenro

Koko

Pituus

Pakkaus

899329

12mm

100mm

5/60
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Monopolaariset instrumentit
• Laaja valikoima erilaisia kärkiä
monenlaisiin kirurgisiin tarpeisiin

• Kestävät, leveäkitaiset pihdin
leuat takaavat optimaalisen otteen
toimenpiteen aikana

• Saatavana kahdella erilaisella
kädensijalla, lisäten valinnanvaraa ja
käyttömukavuutta
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Muotoiltu kädensija

Perinteinen kädensija

Tuotenro

Kuvaus

Koko

Pituus

Pakkaus

899200

Suorat tarttumapihdit hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899201

Maryland-pihdit

5 mm

33 cm

10/100

899202

Clinch-tarttumapihdit hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899203

Babcock-tarttumapihdit hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899204

Rotanhammas-tarttumapihdit hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899205

Ankannokka-tarttumapihdit hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899206

Suoli-tarttumapihdit hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899207

Suorat aukolliset tarttumapihdit hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

Tuotenro

Kuvaus

Koko

Pituus

Kpl/pakkaus

899208

Suorat tarttumapihdit on/off hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899209

Maryland-pihdit

5 mm

33 cm

10/100

899210

Clinch-tarttumapihdit on/off hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899211

Babcock-tarttumapihdit on/off hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899212

Rotanhammas-tarttumapihdit on/off hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899213

Ankannokka-tarttumapihdit on/off hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899214

Suoli-tarttumapihdit on/off hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100

899215

Suorat aukolliset tarttumapihdit on/off hammastuksella

5 mm

33 cm

10/100
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Laparoskooppisia komponentteja
räätälöityihin pakkauksiin
Laadukkaaseen valikoimaamme kuuluu mm. Veress-neuloja, kaasusuodatinletkuja, imu- ja
huuhteluletkustoja, kameraputkensuojia, huurteenpoistoneste ja kaasunpoistoletku. Voitte lisätä
pakkaukseen myös leikkaustakkeja, käsineitä, turvatuotteta ja haavasidoksia saavuttaaksenne
mahdollisimman suuren hyödyn.

Kaasusuodatinletkut

Kameraputkensuojat

Tuotenro*

Kuvaus

2318957-00

Kaasusuodatinletku filtterillä 26Ch 300 cm MLL/MLL

2318996-00

Kaasusuodatinletku filtterillä 26Ch 300 cm MLL/Funnel

2318997-00

Kaasusuodatinletku filtterillä 26Ch 250 cm
MLL/Yhdistäjä Wolf

2319000-00

Kaasusuodatinletku filtterillä 26Ch 300 cm
MLL/22mm/15mm sovittaja

2319001-00

Kaasusuodatinletku filtterillä 26Ch 300 cm
MLL/Funnel valkoinen

2318958-00

Kaasusuodatinletku filtterillä 26Ch 300 cm LL/MLL

2318998-00

Kaasusuodatinletku filtterillä 26Ch 300 cm
MLL/MLL adapteri LL/LL

Huurteenpoistoneste
Tuotenro*
2315127-00

Kuvaus
Huurteenpoistoneste ja sieni

*Tuotenumerot tuotteille asiakasräätälöityihin pakkauksiin

Tuotenro*

Kuvaus

2318643-00

Kameraputkensuoja 15 x 250 cm, lukitusjärjestelmä

2318627-00

Kameraputkensuoja 15 x 250 cm, napsautuslukitus

2308481-00

Kameraputkensuoja 18 x 250 cm

Kaasunpoisto
Tuotenro*

Kuvaus

2318481-00

Kaasunpoistoletku liinaklipsillä

Monopolaaristen instrumenttien kaapelit
Tuotenro

Kuvaus

Pakkaus

899110

Kaapeli Universal 4mm

40

899111

Kaapeli Universal 8mm

40
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Leikkauspeitteet
BARRIER® laparoskooppinen valikoima täyttää laparoskopiatoimenpiteiden erikoistarpeet.
Vatsan laajentuminen, asennon muuttuminen leikkauksen aikana, letkujen ja instrumenttien
käyttö sekä litotomia-asento asettavat erityisiä vaatimuksia turvalliselle ja tehokkaalle peittelylle.
Laparoskopiapeitteiden muotoilu vastaa laparoskooppisen kirurgian tiukimpiakin vaatimuksia,
huomioiden pienimmätkin yksityiskohdat.

Uudet BARRIER®-laparoskopialakanat

Litotomia-asento

Erikoispitkät jalkaosat
varmistavat liinan sopivuuden
kaikenlaisten jalkatukien
kanssa:
• integroitu teippi pituuden
säätämiseen
• läpinäkyvät sivut,
jotka mahdollistavat
raajojen oikean asennon
tarkistamisen
Erikoissyvät taskut
laparoskooppisille
instrumenteille
Integroidut letkunpidikkeet
pitävät työskentelyalueen
järjestyksessä

Joustavat BARRIER® Flex
-liimareunat varmistavat
tiiviin kiinnityksen, kun
vatsan alue laajenee

Selkäasento

All-in-one lakanat tarjoavat monia etuja:
• Mahdollistavat aina vaivattoman ja
tehokkaan peittelyn

• Säästävät aikaa – peittely 3 kertaa
nopeampaa kuin käytettäessä
peruspakkausta

• Vähemmän liinoja, vähemmän
vaiheita – pienempi
kontaminaatioriski

Laparoskopialakana selkäasentoon
Tuotenro*

Kuvaus

954226

Laparoskopialakana 200 / 250 x 340 cm, kiinnittyvä reikä 32 x 30 cm

Laparoskopialakana litotomia-asentoon
Tuotenro*

Kuvaus

944206

Laparoskopialakana 250/200/300 x 260 cm, kiinnittyvä reikä 32 x 30 cm

Laparoskopialakana ylä-alatie litotomia-asentoon

Tuotenro*

Kuvaus

944201

Laparoskopialakana 250/200/300 x 260 cm, kiinnittyvät reiät 32 x 30 cm ja 10 x 13 cm

*Tuotenumerot tuotteille asiakasräätälöityihin pakkauksiin
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Laparoskopialakanat jalkasuojilla ja ylä-alatie aukoilla:

Laparoskopialakana ylä-alatie
Tuotenro*

Kuvaus

944200

Laparoskopialakana 250/175/270x260 cm, kiin. reikä 25x30 cm ja reikä 13x24 cm

944210

Laparoskopialakana 300/200/270x295 cm, kiin. reikä 25x30 cm ja reikä 13x24 cm

Laparoskopialakana
Tuotenro*

Kuvaus

956966

Laparoskopialakana 250/270 x 270 cm, kiinnittyvä reikä 26 x 20 cm ja reikä 7.5 x 13 cm

Laparoskopialakana
Tuotenro*

Kuvaus

969660

Laparoskopialakana 200/260 x 330 cm, kiinnittyvä reikä 25 x 20 cm ja reikä 6 x15 cm

*Tuotenumerot tuotteille asiakasräätälöityihin pakkauksiin

Muistilistasi komponenttien valitsemiseen
laparoskooppisiin toimenpiteisiin
Kaikki tuotteet voidaan sisällyttää asiakasräätälöityyn pakkaukseen, joka räätälöidään tarpeidesi ja
mieltymystesi mukaiseksi.
Laparoskooppinen lakana

Terän irrottaja

Monopolaarinen L-koukkuelektrodi

Täydentävät liinat

Ojennusastia

Troakaaret

Leikkaustakit

Turvaveitset

Troakaarikanyylit

Kuitu- ja harsotuotteet

Time out -liina

Irrotettava laparoskooppinen haavi

Ruiskut

Liukumaton instrumenttimatto

Monopolaarinen kaapeli

Neulat

Kameraputkensuoja

Ihonsulkuhakaset

Kaasusuodatinletku

Metalliset instrumentit

Diatermiakynä

Veress-neula

Ommel-aineet

Ihonmerkkauskynä

Imu- ja huuhtelusetti

Haavasidokset

Värikoodaus

Kaasunpoistoletku

Kulhot ja kipot

Huurteenpoistoneste

Monopolaariset pihdit

Neulankerääjä

Monopolaariset sakset

Kun haluat räätälöidä oman pakkauksesi, ota yhteys
Mölnlycke Health Caren myyntiedustajaan.

Aidosti räätälöidyt laparoskooppiset ratkaisut

Kumppanisi laadun, tehokkuuden
ja turvallisuuden varmistamiseen
Mölnlycke on maailman johtavia yhteistyökumppaneita
tarjoten kertakäyttöisiä kirurgisia tuotteita ja
edistyksellisiä haavanhoitotuotteita terveydenhuollon
ammattilaisille ja potilaille. Voit keskittyä potilaista
huolehtimiseen, kun varmistat resurssisi hyödyntämällä
innovatiivisten tuotteiden valikoimaamme.
• Täydellinen valikoima korkealaatuisia leikkauspeitteitä, -takkeja
ja muita leikkaussalituotteita
®
• Korkealaatuisia ja teknisesti edistyksellisiä Biogel
-leikkauskäsineitä
• Markkinoiden johtava asiakasräätälöity ratkaisu
• Edistyksellisiä haavanhoidon tuotteita Safetac® -teknologialla
Olemme sitoutuneet kehittämään uusia ratkaisuja, jotka auttavat
sinua työssäsi.
Tutustu laparoskooppiseen valikoimaamme osoitteessa
molnlycke.com/surgicalprocedures/laparoscopic-surgery

Lue lisää osoitteesta www.molnlycke.fi
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