
BARRIER® Flex                        
universalsæt

• Fleksible, selvklæbende kanter, som former sig efter kroppens konturer, hvilket giver en 
mere sikker drapering

• Elastiske kanter for at bibeholde en sikker forsegling, når kroppen flyttes eller drejes, samt 
ved insufflation under laparoskopiske indgreb 

• Klæben giver en sikker afslutning selv ved kontakt med overskydende væske

• Tredelt beskyttelsespapir på afdækningens kanter gør det muligt at klæbe afdækningen helt 
eller delvist på patienten

• Effektiv absorption hjælper med at bibeholde et tørt arbejdsområde

• Patentanmeldt. Kun tilgængelig hos Mölnlycke

• Optimal patientsikkerhed med 100% impermeable materialer

• Foldet for at sikre aseptisk applicering. Enkel at drapere for én person



Draperingsvejledning for abdominalkirurgi*

Varenr. Beskrivelse Pakning

66010 Universal Sæt – BARRIER Flex

1 Assistancebordspose 79x145 cm

4 Papirhåndklæder 18 x 25 cm

1 OP-tape 9 x 49cm

2 Afdækninger m/klæb 90 x 75 cm - BARRIER Flex

1 Afdækning m/klæb 175 x 175 cm - BARRIER Flex

1 Afdækning m/klæb 300 x 175 cm - BARRIER Flex

1 Bordafdækning 150 x 190 cm

5/10 

66020 Universal Sæt – BARRIER Flex

4 Papirhåndklæder 18 x 25 cm

1 OP-tape 9 x 49cm

2 Afdækninger m/klæb 90 x 75 cm - BARRIER Flex

1 Afdækning m/klæb 175 x 175 cm - BARRIER Flex

1 Afdækning m/klæb 300 x 175 cm - BARRIER Flex
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66001 Afdækning m/klæb 90 x 75 cm - BARRIER Flex 22/132

66002 Afdækning m/klæb 175 x 175 cm - BARRIER Flex 15/30

66003 Afdækning m/klæb 300 x 175 cm  - BARRIER Flex 12/24

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

1. Fjern den midterste del af 
beskyttelsespapiret (nr. 1)  fra 
afdækningerne med klæb.  
Hvis den fulde længde skal 
bruges, fjernes også de andre 
to dele af beskyttelsespapiret. 

2. Fikser afdækningerne med 
klæb ned langs patientens 
sider. Begynd ved skuldrene. 
Følj kroppens konturer og 
stræk materialet let.

4. Placer den foldede afdækning 
over midten af abdomen.

7. Fjern den midterste del af 
beskyttelspapiret på den store 
afdækning. Placer afdækningen 
over midterlinien af brystet. Fjern 
resten af beskyttelsespapiret og 
fikser kanterne.

5. Fjern det resterende 
beskyttelsespapir og fikser 
kanterne.

6. Fold afdækningen ud over 
patientens ben.

8. Fold resten af afdækningen ud 
over anæstesibøjlen.  

*Draperingsvejledning for halskirurgi kan rekvireres
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