
BARRIER®  
Akut thoraxsæt

• Procedurespecifik afdækning til thoraxkirurgi, 
med integreret incisionsfilm

• Bredt og langt incisionsområde øger 
fleksibiliteten og gør det muligt at nå lysken

• Høj absorption skaber et tørt arbejdsområde

• Integrerede væskeopsamlingsposer/
instrumentposer

• Væsketæthed overalt på afdækningen, hvilket 
giver øget beskyttelse mod 
væskegennemtrængning og forebygger 
bakteriel migration gennem afdækningen - for 
at hjælpe med at beskytte mod infektion

• Ekstra produkter så som slangeholdere og 
perineal afdækning



1. Start med at drapere den separate 
perineal afdækning. Afdækning 
med klæb, 75 × 75 cm, kan bruges 
som en ekstra beskyttelse for 
halsområdet.

2. Fjern den øverste del af 
beskyttelsespapiret fra akut thorax 
afdækningen. Bemærk retningen på 
piktogrammet. 

3. Fastgør akut afdækningen over 
hals og bryst. Fjern den nederste 
del af beskyttelsespapiret og fiksér 
afdækningen.

4. Fold hver side af afdækningen ud.

5. Fold den resterende, nederste 
del af akut afdækningen ud over 
patienten.

6. Fold den øverste del 
af afdækningen ud over 
anæstesibøjlen. Tapen kan fikseres 
på anestæsibøjlens sider. 

7. Fiksér de separate slangeholdere 
og defibrillator posen for at afslutte 
draperingen.

Draperingsvejledning

Varenr. Beskrivelse Str. (cm) Pakning
669600 Akut thoraxsæt:

1 Forstærket assistancebordspose

1 Perineal afdækning

6 Papirhåndklæder

2 Slangeholder, velcro

1 Afdækning med klæb

1 Defibrillator pose

2 OP-tape

1 Akut thorax afdækning, incisionsområde 37 × 65 cm

1 Bordafdækning

79 × 145

17 × 40

18 × 25

2,5 × 30

75 × 75

33 × 38

9 × 49

200/300 × 350

150 × 240
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Varenr. Mölnlycke® procedurepakke komponent Str. (cm)
966960 Akut thorax afdækning, incisionsområde 37 × 65 cm  200/300 × 350

Alt specificeret sætindhold er også tilgængeligt til inklusion i Mölnlycke® procedurepakker.
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