
BARRIER®  
Hybrid kardiovaskulært sæt

• Alt-i-en løsning gør det muligt at drapere 
afdækningen for én person og sparer tid 
sammenlignet med brug af flere afdækninger

• Stor 4,5 m lang og 2,4 m bred afdækning, der 
dækker store operationsborde helt

• Incisionsfilm til både minimalt invasive indgreb 
og åben kirurgi samt til femoral, perkutan 
adgang

• Forstærket område langs patientens fulde 
længde giver absorption og ekstra styrke

• Transparente plastfilm sider, muliggør steril 
adgang til kontrolpaneler og visuel styring af 
C-buen

• Sideposer til slanger, instrumenter og væske.



5. Fjern beskyttelsespapiret. 
Afdækningen skal fortsat være 
centreret over patienten.

6. Fold afdækningen ud over lysken. 7. Fold afdækningen helt ud mod 
fødderne. Tryk for at fastgøre 
incisionsfilmen.

8. Fold afdækningen ud mod 
hovedet. Selvklæbende tape er på 
bagsiden af dækningen for sikker og 
let fastgørelse over anæstesibøjlen.

1. Fiksér afdækninger med klæb så 
de definerer operationsfeltet lateralt.

2. Fjern beskyttelsespapiret og fiksér 
afdækningen midt på brystet.

3. Incisionsfilmens øverste kant skal 
anbringes svarende til midt jugulum 
eller højere. Tryk for at fastgøre 
filmen. 

4. Fold siderne ud.

Draperingsvejledning

Varenr. Beskrivelse Str. (cm) Pakning
61800 Hybrid kardiovaskulært sæt

2 afdækninger med klæb

1 hybrid kardiovaskulær afdækning, 

incisionsfelt 60x40 cm og 15x27 cm (2) 

1 bordafdækning, 

75x190 cm absorberende område

75x75

240/300 x 450

150 x 190
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Varenr. Mölnlycke® procedurepakke komponent Str. (cm)

71800 Hybrid cardiovaskulært sæt

240cm / 300 x 450

Incision 60 x 40

Incision 15 x 27 

Incision 15 x 27 

Forstærkn. 90 x 220

910598 Afdækning med klæb 75 x 75  cm    

90190 Bordafdækning 150 x 190

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