
BARRIER® Universalsæt ISCC

• Forstærket område med slangeholdere

• Uigennemtrængeligt materiale

• Absorberende toplag

• Bæredygtige forbedringer

• ISCC certificerede operationsafdækninger 
understøtter produktionen af bæredygtige 
materialer

• Transportkarton og inderæske er fremstillet 
af cellulose træmateriale fra FSC™ 
certificerede kilder

Bæredygtige 
forbedringer



5. Fjern resten af
beskyttelsespapiret og fiksér
kanterne.

6. Fold resten af afdækningen ud
over patientens ben.

7. Placér den store afdækning over
midten af patientens bryst. Fjern
resten af beskyttelsespapiret og
fiksér kanterne.

8. Fold resten af afdækningen ud
over anæstesibøjlen og fiksér sug og
diatermi.

1. Fjern beskyttelsespapiret fra 
afdækningen med klæb.

2. Fiksér afdækningen langs patientens
side begyndende ved skulderen. Følg
kroppens konturer mens du passer på
ikke at strække materialet.

3. Hold afdækningen med
klæb (175x175) i folden.
Fjern den midterste del af
beskyttelsespapiret.

4. Placér den foldede afdækning over
midten af brystkassen.

Beskrivelse Størrelse (cm)
Målværdi for celluloseindhold i hver 

enkelt produkt* 
 (absorberende lag) 

Andel af materiale i hver enkelt 
produkt som har en mass balance** 

tilgang (vævsketæt lag) 

1 × Assistancebordspose 79 × 145  7% 0%

2 × Afdækning med klæb 90 × 75 24% 41%

4 × Papirhåndklæde 18 × 25 100% 0% 

1 × OP-tape 9 × 49 0% 0%

1 × Afdækning med klæb 175 × 175 24% 50%

1 × Afdækning med klæb 150 × 240 24% 49%

1 × Bordafdækning 150 × 190 12% 0%

Draperingsvejledning

60054 Universalsæt Standard: Inderæske 6 stk. / Transportkarton 12 stk. 
Transportkarton og inderæske er FSC™ Mix mærket. FSC™ Mix mærket betyder, at træet anvendt i indpakningsmaterialet er fra FSC™-certificerede skove, genanvendt materiale 

og kontrolleret træ.  

Genbrugssymbolet betyder, at vores kartoner og æsker kan genanvendes og deres fibre kan bruges igen.

*Afdækningen indeholder biobaserede træ cellulose fibre 
**Afdækningsmaterialet er lavet med målværdi x % af råmateriale fra ISCC certificerede kilder 
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FSC er et varemærke tilhørende The Forest Stewardship Council A.C.


