
Aidosti räätälöidyt 
ortopediset ratkaisut



*  Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. 
Data presented at the 23rd Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Switzerland, September 2010 (poster).

Kaikki, mitä  
tiimisi tarvitsee

Tuotteita ortopedisiin 
pakkauksiin
Hyödynnä ratkaisumme kaikki edut 
varmistamalla, että pakkaukset 
sisältävät seuraavat tuotteet:

• Savunpoistokynä

• Kudospesuri

• Ihonsulkuhakaset

• BARRIER®-
leikkauslakanat

• BARRIER®-
leikkaustakit

• Turvaveitset ja -neulat

• Tarjottimet ja kulhot

• Luuvaha

• Imuletkut ja -kärjet

• Dreeni

• Ommelaineet

• Sidokset

• Lampunkahvansuoja

• Mepilex®-sidokset

Asiantuntevaa neuvontaa
Asiantuntijamme tekevät kanssasi 
yhteistyötä kustannustehokkaan ja aikaa 
säästävän ratkaisun löytämiseksi. 

Etuja koko tiimille
Asiakkaidemme toiveiden mukaan räätälöidyt 
pakkaukset ortopedisiin toimenpiteisiin 
tuovat mukanaan monia etuja. Yksi ratkaisu 
ei sovi kaikkeen: jokainen toimenpide 
on erilainen ja jokaisella sairaalalla on 
omat toimintatapansa. Siksi kehitämme 
ja räätälöimme pakkauksia juuri 
sen mukaisesti.

• Ajan säästö: Valmisteluun, pakkausten avaamiseen ja
tuotteiden asettamiseen kuluu vähemmän aikaa, joten
toimenpiteitä pystytään tekemään enemmän (aikaa voi
säästyä kokonaisvalmisteluissa jopa 40 prosenttia*).

• Infektioriski pienenee, kun avattavia pakkauksia
on vähemmän.

• Vähemmän pakkausmateriaalia – vähemmän jätettä.
• Potilasturvallisuus ja laadukas hoito varmistuu,

kun jokainen toimenpide valmistellaan tarkasti
ja yhdenmukaisesti.

• Leikkaustiimin työ helpottuu.
• Logistiikkakustannukset pienenevät.



Asiantuntijamme tekevät kanssasi läheistä yhteistyötä löytääkseen tarpeisiisi 
parhaiten sopivan ratkaisun ortopedisten tuotteiden laajasta valikoimasta. 

Tuloksena on täysin räätälöity ortopedinen ratkaisu, joka sisältää 
kaiken, mitä tarvitset kuhunkin toimenpiteeseen – se on sekä 
kätevää, että kustannustehokasta. Pakkausten värikoodaus 

parantaa tehokkuutta entisestään.

”Toimenpiteiden 
määrä kasvoi 18 %. 
Kokonaistyöajasta 
säästyi 1 060 tuntia, ja 
taloudellinen säästö oli 
51 000 euroa.”

Saksalainen leikkaussalihoitaja 
Hartmut Freckmann kertoo 
asiakasräätälöidyistä 
toimenpidepakkauksista. 

Yhdellä pakkauksella voitte

• lyhentää valmisteluaikaa jopa 40 %*

• luottaa jokaiseen komponenttiin

• mahdollisesti lisätä toimenpiteiden määrää

•  vähentää jätteiden määrää ja logistisia
kustannuksia

Kattava ratkaisu  
tehokkaampaan toimintaan

40 %
LYHYEMPI VALMISTELUAIKA 
MAHDOLLISTAA USEAMPIEN 
TOIMENPITEIDEN 
TEKEMISEN.
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Anna meidän auttaa sinua ja tiimiäsi



Mitä enemmän valitset 
tuotteita pakkaukseen, 
sitä enemmän säästät

Asiantuntijamme löytävät kanssasi juuri 
sinulle ja tiimillesi sopivan 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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Kudospesuri
Kertakäyttöinen korkeapaineinen Mölnlycke®-kudospesuri puhdistaa 
luut tehokkaasti ja poistaa jäämät tekonivelleikkauksissa. Se parantaa 
sementin tunkeutumista hohkaluuhun, mikä edistää implantin 
kiinnittymistä ja vähentää uusien leikkauksien tarvetta.

Yksittäispakattuna tai osana Mölnlycken 
asiakasräätälöityä pakkausta*
• Kudospesurin ottaminen osaksi räätälöityjä toimenpidekohtaisia

pakkauksia tehostaa toimintaa.

• Saatavana myös yksittäin pakattuna.

Pakkaus sisältää kaiken, joten siihen 
ei liity piilokustannuksia
• Puhdistussauva mahdollisten tukosten poistamiseen femoral-kärjestä

• Ergonominen ja miellyttävä käsikappale

• Lyhyt suihkutuskärki ja roiskesuoja

• Pitkä femoral-kärki

• Integroitu imu ja huuhtelu.

Saatavana kaksi mallia
1.  AC-virtalähteellä toimiva: Tässä ympäristöä säästävässä mallissa ei

tarvita alkaliparistoja. Käsikappale on kertakäyttöinen ja AC-adapteri
uudelleenkäytettävä.

2.   Paristokäyttöinen: Tämä kätevä malli sisältää käsikappaleeseen
integroidun paristokotelon. Paristo on helppo ja nopea poistaa. 

Tuotenro Kuvaus 

9750000 Kudospesuri, AC-virtalähteellä

9750001 Kudospesuri, paristokäyttöinen 

9751000 Femoral-kanavan harjakärki**

9752000 Verkkovirtalähde (AC 100 ~ 240 V) 

* Tällä hetkellä pakkauksiin on saatavana virtalähdemalli. Paristomalli saapuu lähiaikoina.

** Femoral-kanavan harjakärki on saatavana joko yksittäinpakattuna tai osana räätälöityä pakkausta.



Polven artroskopialakana
Integroitu nesteenkeräyspussi tehostaa nesteiden hallintaa. Läpäisemättömät materiaalit takaavat 
potilasturvallisuuden. Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn, joka on helppo tehdä yksin. 
Soveltuu käyttöön myös kallistetulla pöydällä.

Lonkkalakana
Vahvistettu materiaali kriittisillä alueilla on luotettava ja kestävä. Integroidut letkunpidikkeet auttavat 
pitämään työskentelyalueen järjestyksessä. Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn ja läpäisemättömät 
materiaalit edistävät potilasturvallisuutta.

Olkapäälakana
Integroitu nesteenkeräyspussi tehostaa nesteiden hallintaa. Reilu koko ja muotoilu mahdollistavat 
rantatuoliasennossa tehtävät olkapääleikkaukset. Taittelu varmistaa aseptisen peittelyn ja 
läpäisemättömät materiaalit edistävät potilasturvallisuutta.

Tuotenro Kuvaus

60105 BARRIER®Polven artroskopialakana, 260/300 x 320 cm, elastiset reiät 7 cm ja 5 cm

Tuotenro Kuvaus

60601 BARRIER®-lonkkalakana, dislokaatiopussit, 230/300 x 330 cm, aukko 18 x 22 cm, elastinen reuna

Tuotenro Kuvaus

60004 BARRIER®Rantatuoli olkapäälakana, 400 x 240 cm, aukko 10 x 10 cm, elastinen reuna
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Ortopediset leikkauslakanat
Ortopedisten, eri toimenpiteisiin suunniteltujen 
BARRIER®-leikkauslakanoiden materiaali  
on erityisen imukykyistä, vahvaa 
ja laskeutuvaa.

Varma kiinnitys
Integroidut liimareunat takaavat varman kiinnityksen ja 
minimoivat mikro-organismien pääsyn leikkausalueelle. 

Ajan säästö
Lakanoiden asetteluun kuluu vähemmän aikaa verrattuna 
peruspakkauksella peittelyyn, mikä parantaa toiminnan 
tehokkuutta leikkaussalissa.

Vahvempi suoja
Lakanoiden materiaali on vahvaa ja läpäisemätöntä.

Drisite Plus 
Patentoitu kolmivyöhykkeinen järjestelmä 
nesteiden hallintaan: 

1. Kuiva alue  
2. Vahva alue  
3. Imukykyinen alue



*Tuotenumerot Mölnlycken asiakasräätälöityjen pakkausten sisältämille tuotteille. 1. Zarghooni K. et al. Effect of a modern dressing compared to standard 
dressings on outcome after primary hip and knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster, EWMA, 2015. 2. Zarghooni K. et al. 
Randomized clinical trial to evaluate performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in 
comparison to standard wound dressing. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 3. v Overschelde P. et al. A randomised controlled 
trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 
4. Johansson C. et al. Preventing post-operative blisters following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.

Tuotenro* Kuvaus 

2315013 Safeair®. Integroitu savunpoistokynä, PTFE-pinnoitettu elektrodi

2315073 Safeair®. Integroitu savunpoistokynä, elektrodi ruostumatonta terästä

Tuotenro* Kuvaus 

2316563 Luuvaha, valkoinen  2,5 g

Ortopedisia tuotteita
Voit valita tuotteet polvi-, lonkka- ja olkapääleikkauksiin räätälöitäviin 
pakkauksiin yhdessä asiantuntijamme kanssa. Alla on esitelty vain joitakin 
tuotteita laajasta valikoimastamme, jotka voi valita osaksi ortopedista 
asiakasräätälöityä pakkausta.

Diatermiakynä 
savunpoistolla

Luuvaha

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

SafeAir®-kynän ergonominen muotoilu takaa 
optimaalisen käyttömukavuuden ja tarkkuuden 

Tarjoamme myös muita kertakäyttöisiä 
diatermiakyniä tarpeidesi mukaan. 
• Nappi - tai keinukytkimellä
• Elektrodit ruostumattomalla teräksellä 

tai PTFE-pinnoitteella 
• Eristeellä varustetut erikoiselektrodit 

kaikissa pituuksissa
• Mikrodissektioneulat (volframi) pehmytkudosten 

tarkkaan dissekointiin

Luuvaha vuodon hallintaan
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Tuotenro* Kuvaus 

2315013 Safeair®. Integroitu savunpoistokynä, PTFE-pinnoitettu elektrodi

2315073 Safeair®. Integroitu savunpoistokynä, elektrodi ruostumatonta terästä

Tuotenro* Kuvaus 

2313730 Ihonsulkuhakaset, Visistat, leveä, 35W

2305644 Ihonsulkuhakaset, Visistat, normaali, 35R

2301476 Ihonsulkuhakaset, Appose, leveä, 35W

2304279 Ihonsulkuhakaset, Appose, normaali, 35R

Tuotenro* Kuvaus 

495400 Mepilex® Border Post-Op 10x20

495450 Mepilex® Border Post-Op 10x25

495100 Mepilex® Border Post-Op 6x8

495200 Mepilex® Border Post-Op 9x10

495300 Mepilex® Border Post-Op 9x15

495600 Mepilex® Border Post-Op 10x30

495650 Mepilex® Border Post-Op 10x35

Joustavat  
kirurgiset sidokset
Mepilex® Border Post-Op -sidokset voivat

• auttaa vähentämään leikkausalueen infektioita 
minimoimalla sidosten vaihdon tarpeen 
ja ehkäisemällä haavaa ympäröivän ihon 
vaurioitumista1-4

• tukea potilaan liikkumista joustavuutensa ja 
hellävaraisen kiinnityksensä ansiosta3

• pienentää sidoksiin liittyviä kustannuksia 
vähentämällä sidosten vaihdon tarvetta1,2.

Ihonsulkuhakaset
Ihonsulkuhakaset sekä leveänä (W) 
että normaalina (R) mallina.



Kaksoiskäsineiden  
käyttö vähentää 
rikkoutumisen riskiä 
71 prosentilla2 
Biogel® Indikaattorijärjestelmä 
on helppo ja tehokas tapa ehkäistä 
vältettävissä olevia vahinkoja ja 
vaarallisia sekä kalliita infektioita2. 
Biogel Indikaattorijärjestelmän vaalea 
päällyskäsine paljastaa rikkoutuessaan 
tumman aluskäsineen.

Vahvistettu 
leikkaustakki
Classic- ja Ultimate-valikoimat 
tarjoavat mukavuutta ja 
edistyksellistä suojaa.

Puhdasilmapuku
Edistää ultrapuhdasta  
ilmaa leikkaussalissa3.  
Suojaa tehokkaasti  
bakteerien läpäisyltä. 

Kasvonsuoja visiirillä
Vähäinen hengitysvastus, tehokas 
suodatus ja suoja roiskeita vastaan. 

Glenn leikkauspäähine
Pienentää infektioriskiä1. 
Pehmeä ja hengittävä. 

Tuotenro Kuvaus 

607XX 4 Biogel® Eclipse Indicator

751XX 4 Biogel® Eclipse

657030 BARRIER®-kasvonsuoja visiirillä

620200 BARRIER® Glenn, leikkauspäähine

6601XX4 BARRIER® Classic, vahvistettu 
leikkaustakki, L–2XL

690XXX4 BARRIER® Ultimate, vahvistettu  
leikkaustakki, L–2XL

842XXX4 BARRIER®-puhdasilmapaita, XS–3XL

843XXX4 BARRIER®-puhdasilmahousut, XS–3XL

Ratkaisut ortopediaan
Ergonomiaa ja tehokasta suojaa infektioita vastaan

1. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291 2. 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. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.
pub2. 3. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmuller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the 
operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4. 4. Tuotenumeroesimerkki. Koodit vaihtelevat kokojen mukaan.

Päällyskäsine
Aluskäsine



Ortopedisiä tuotteita

BARRIER®-leikkauslakanat

Leikkausliinat

Läpileikkauskalvo

BARRIER®-leikkaustakit

Kudospesuri

Ommelaineet

Ihonsulkuhakaset

Imuletkut ja -kärjet

Ruiskut

Neulat

Turvaveitset

Neulankerääjä

Dreeni

Ihonmerkkauskynä

Tarjottimet ja kulhot

Lampunkahvansuoja

Ojennusastia

Metalliset instrumentit

Savunpoistokynä

Diatermiakynä

Elektrodit 

Mepilex®-sidokset

Liukumaton instrumenttimatto

Time-out liina

Kuitu- ja harsotuotteet

Luuvaha

Terän irrottaja 

Värikoodaus 

Muistilistasi komponenttien valitsemiseen 
ortopedisiin toimenpiteisiin 

Mölnlycken asiakasräätälöity pakkaus voi sisältää kaikki seuraavat tuotteet.  
Valitse niistä tarpeisiisi ja toimintatapoihisi sopivat.
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Ratkaisut ortopediaan
Ergonomiaa ja tehokasta suojaa infektioita vastaan

Kun haluat räätälöidä oman pakkauksesi, 
ota yhteys Mölnlycken myyntiedustajaan. 



Lue lisää: www.molnlycke.fi 

Mölnlycke Health Care Oy, Pitäjänmäentie 14, 3. krs, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. 
Mölnlycke®, BARRIER®, Biogel®, Mepilex® ja Safetac® -tavaramerkit, -nimet ja -logot on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle 
tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2016. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU0251701

SafeAir® on SafeAir AG:n tavaramerkki.

Kumppanisi laadun, tehokkuuden 
ja turvallisuuden varmistamiseen

Mölnlycke Health Care 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 johtavat Mölnlycken asiakasräätälöidyt ratkaisut 

•  Edistyksellisiä haavanhoidon tuotteita Safetac® -teknologialla 

Olemme sitoutuneet kehittämään uusia ratkaisuja, jotka auttavat 
sinua työssäsi.

Tutustu ortopediseen valikoimaamme:  
molnlycke.com/surgical-procedures/orthopaedic-surgery/


