
Truly customised
laparoscopic solutions



Ved at standardisere jeres laparoskopiske 
procedurer til cholecystektomi, 
appendectomi og hernie kan I sikre, 
at jeres team konsekvent leverer en 
patientbehandling, der er effektiv og af 
høj kvalitet.

Men hvad med presset for at lave 
yderligere omkostningsforbedringer eller 
endog øge antallet af patientindgreb?

Fra vores samarbejde og samtaler med 
vores kunder har vi lært, hvor meget en 
løsning, der er tilpasset til afdelingens 
laparoskopiske procedurer, kan 
medvirke til at forenkle arbejdet, afveje 
omkostninger og støtte jer i at nå jeres 
kirurgiske målsætninger.

Få mere ud af jeres 
laparoskopiske 
procedurer



Truly customised laparoscopic solutions

Som et team af dedikeret sundhedspersonale, 
arbejder vi for at opnå de bedst mulige 
resultater for patienterne samtidig med 
at effektiviteten på OP optimeres og 
omkostningerne styres. 



Laparoskopiske instrumenter 
af høj kvalitet
Instrumenter til engangsbrug leveres som
sterile komponenter eller inkluderet i en
kundetilpasset procedurepakke:
• Stort sortiment af trokarer

• Omfattende sortiment af monopolære 
tænger og dissektionspeaner, leveres med 
to forskellige, ergonomiske håndtagsdesign

• Monopolær L-hook

• Laparoskopisk saks - altid skarp

• Aftagelig præparatpose

Erfaren specialist indenfor 
laparoskopi
Vores erfarne specialister hjælper dig 
med at definere og vurdere den mest tids- 
og omkostningseffektive løsning for jer. 

Effektive løsninger 
til dit team

Laparoskopiske 
specialafdækninger og 
pakkekomponenter
Et komplet udvalg af laparoskopiske 
produkter:
• Laparoskopiske 

specialafdækninger

• Bipolære instrumenter

• Kitler

• Sikkerhedsudstyr

• Hudlukning/bandager

• Skåle

• Veress kanyler

• Insufflationsslanger

• Sug- og skyl

• Kameraovertræk

• Antidug

• Røgfilter

Lovmæssig producent: Unimax Medical Systems Inc. Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB



* Reference: 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).

‘ Antallet af procedurer 
blev øget med 18%, og 
der er blevet sparet 
1.600 timer gennem 
hele arbejdsflowet. Det 
har givet besparelser på 
51.000 Euro.’

Hartmut Freckmann, 
Oversygeplejerske på OP, 
Tyskland,  taler om kundetilpassede 
procedurepakker.

Med én pakke kan du:

• reducere forberedelsestiden med op til 40%*

• have tillid til hver eneste klargøring

• give mulighed for at øge antallet af procedurer

• hjælpe med at reducere produktudgifter og 
logistikomkostninger

Vores specialister arbejder tæt sammen med jer om at finde frem til
og vurdere den bedste løsning til jer fra vores nye laparoskopiske

instrumentsortiment og vores øvrige kirurgiske produkter.
Resultatet? Jeres egen kundetilpassede laparoskopiske løsning

med alt, hvad I behøver, til hver enkelt specifik procedure i én
enkel, praktisk og omkostningseffektiv pakke.

En komplet løsning til     
øget effektivitet

40%
AF FORBEREDELSES-
TIDEN SPARET, SÅ DER 
KAN UDFØRES FLERE 
PROCEDURER.
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Lad os hjælpe dig og dit team



Jo mere du inkluderer i din 
pakke, jo mere sparer du

Vores specialister og account managers 
kan hjælpe dig med at finde frem til den 
løsning, der er den helt rigtige til dig og 
dit team. Vi hjælper dig med at fokusere 
på de områder, som du mest ønsker at 
forbedre.

Vi kan også samarbejde med dig 
og dit team om at gennemføre 
forandringsprocessen og få endnu mere
værdi ud af jeres løsning.

Når vi har fundet frem til din ægte
kundetilpassede løsning, kan vi 
kvantificere den økonomiske værdi 
baseret på videnskabelige studier og give 
dig en fuldstændig rapport.
Læs mere om vores værdiberegner
www.molnlycke.dk/vidensbase/
pakkevaerdiberegner
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Aftagelig præparatpose 

Varenr. Beskrivelse Str. Posestr. Rumfang Stk./inder

899102 Aftagelig præparatpose 10mm 8x 14.5cm 250-300ml 5

899103 Aftagelig præparatpose 10mm 13x18cm 500-700ml 5

899112 Aftagelig præparatpose 12mm 19x23cm
1150-

1500ml
5

Monopolær L-hook

Varenr. Beskrivelse Str. Længde Stk./inder

899100 Monopolær L-hook 5mm 33cm 10

899101 Monopolær L-hook med kabel 5mm 33cm 10

Instrumenter
Du arbejder for at opnå effektivitet og de bedste patientresultater. Vi kan hjælpe dig. Vores 
kundetilpassede løsninger til laparoskopiske procedurer er fokuserede på at gøre dit 
team i stand til at opnå deres mål. Du kan vælge alt, dit team behøver, fra vores soritment 
af Mölnlycke® distribuerede trokarer, monopolære sakse, instrumenter, L-hooks og 
aftagelige præparatposer. Vi pakker dit valg i effektive procedurepakker. Du sparer tid og 
omkostninger.

• Leveres i en lang række størrelser 
med mulighed for udtagning af alle 
vævs- og organtyper

• Et selvåbnende posedesign tillader 
hurtig og enkel opsamling af prøver

• En forstærket metalring sikrer enkel 
indsættelse og en stor, permanent 
poseåbning til opsamling af selv 
vanskelige prøver

• Aftagelig pose som gør det muligt 
at udsætte udtagelsen af det 
opsamlede væv

• Vores 5 mm monopolære L-hook 
muliggør præcis, kontrolleret 
dissektion og koagulering af 
blodkar og væv.

• Bekvemt instrument til 
engangsbrug, som garanterer 
sterilitet og effektiv aktivering af 
monopolær strøm, hvorved man 
forhindrer forbrænding af det 
tilstødende væv

• Ergonomisk letvægtshåndtag, som 
tillader præcis og kontrolleret 
dissektion af væv

Lovmæssig producent: Unimax Medical Systems Inc. Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB



Monopolære sakse 

• Til præcis, kontrolleret dissektion, 
koagulering og transsektion af 
blodkar og væv.

• Bekvemt og altid skarpt instrument 
til engangsbrug, som eliminerer 
udgifter til genbehandling og 
sterilisering

• Skarpe Metzenbaum blade sikrer 
et præcist skæreforløb langs hele 
bladets længde

Varenr. Beskrivelse Str. Længde Stk./inder

899216 Monopolære sakse – Metzenbaum 5mm 33cm 10

899217 Monopolære sakse – Mini Metzenbaum 5mm 33cm 10

899218 Monopolære sakse – Metzenbaum 5mm 45cm 10
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Varenr. Beskrivelse Længde Stk./inder

899105 Veress kanyle 12cm 25

899106 Veress kanyle 15cm 25

Varenr. Beskrivelse  Str. Længde Stk./inder

899107 Sug- og skyl med to spidser 5mm 33cm 20

899108 Sug- og skyl med to spidser 5mm 45cm 20

899109 Rør til sug- og skyl 10mm 33cm 10

Sug- og skyl
• Ergonomisk design. Håndstykket kan betjenes med 

begge hænder

• Gennemsigtigt håndstykke, som giver uhindret 
visualisering

• Blød DEHP-fri slange med lavt drejemoment

Veress kanyle
• Skarp affaset spids giver nem og sikker penetrering af 

bugvæggen

• Fjederbelastet nål giver et mærkbart og tydeligt klik til 
sikring af korrekt placering

• Når nålen er trængt gennem bugvæggen, beskytter en 
glat afskærmning den affasede spids

Lovmæssig producent: Unimax Medical Systems Inc. Importeret og 
distribueret af: Mölnlycke Health Care AB



Trokarer

• Et omfattende sortiment af 
ergonomisk designede trokarer, 
som giver enkel og sikker adgang 
til bughulen

• Gennemsigtig, riflet port til  
instrumentvisualisering og effektiv 
fastholdelse i bugvæggen                                          

• Robust universalmembran, 
der passer til 5 – 12 mm 
instrumenter* samtidig med at 
pneumoperitoneum bevares

Varenr. Str. Længde Stk./inder

899316 5mm 70mm 5

899317 5mm 100mm 5

899324 5mm 150mm 5

899318 11mm 100mm 5

899319 12mm 100mm 5

899326 12mm 150mm 5

Varenr. Str. Længde Stk./inder

899320 5mm 70mm 5

899321 5mm 100mm 5

899322 11mm 100mm 5

899323 12mm 100mm 5

Universel port

Optiske trokarer

*Til trokar med diameter på 12 mm

Designet med lav-profil hus.

Varenr. Str. Længde Stk./inder

899308 5mm 70mm 5

899309 5mm 100mm 5

899310 11mm 100mm 5

899311 11mm 150mm 5

899312 12mm 100mm 5

899313 12mm 150mm 5

899336 15mm 100mm 5

Ikke-skærende trokar med
dilaterende spids

Lovmæssig producent: Unimax Medical Systems Inc. Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB



Varenr. Str. Længde Type Stk./inder

899343 5mm 70mm Optisk 5

899344 5mm 100mm Optisk 5

899345 11mm 100mm Optisk 5

899346 12mm 100mm Optisk 5

899347 5mm 150mm Optisk 5

899349 12mm 150mm Optisk 5

Varenr. Str. Længde Stk./inder

899330 5mm 70mm 5

899327 5mm 100mm 5

899331 11mm 100mm 5

899328 12mm 100mm 5

Varenr. Str, Længde Stk./inder

899329 12mm 100mm 5

Hasson trokar

Dobbeltpakkede trokarer

Varenr. Str. Længde Stk./inder

899306 11mm 100mm 5

899307 12mm 100mm 5

Optisk ballontrokar

Hasson ballontrokar

Truly customised laparoscopic solutions
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Monopolære instrumenter

Varenr. Beskrivelse Str. Længde Stk./inder

899200 Lige fattetang med crémaillère 5mm 33cm 10

899201 Dissektionspean - Maryland 5mm 33cm 10

899202 Lapclinch med crémaillère 5mm 33cm 10

899203 Babcook med crémaillère 5mm 33cm 10

899204 Skarptandet fattetang med crémaillère - Rat tooth 5mm 33cm 10

899206 Tarmfattetang med crémaillère 5mm 33cm 10

899207 Lige fattetang med crémaillère – fenestreret 5mm 33cm 10

Varenr. Beskrivelse Str. Længde Stk./inder

899208 Lige fattetang med crémaillère kontrol 5mm 33cm 10

899209 Dissektionspean - Maryland Forceps 5mm 33cm 10

899210 Lapclinch med crémaillère kontrol 5mm 33cm 10

899211 Babcook med crémaillère kontrol 5mm 33cm 10

899212 Skarptandet fattetang - Rattooth med crémaillère kontrol 5mm 33cm 10

899214 Tarmfattetang med crémaillère kontrol 5mm 33cm 10

899215 Lige fattetang med crémaillère kontrol – fenestreret 5mm 33cm 10

Type I

Type II

• Et omfattende sortiment af spidser 
giver et komplet kirurgisk tilbud

• Robuste spidser med 
todelt ledforbindelse og 
bred åbning giver optimale 
anvendelsesmuligheder under en 
operation

• Et omfattende sortiment af 
førsteklasses 5 mm monopolære 
instrumenter til engangsbrug med 
to forskellige håndtag, som giver 
kirurger det ultimative valg og 
bekvemmelighed.

Lige fattetang

D
issektionspean - M

aryland

Lapclinch

B
abcook

Skarptandet fattetang - R
attooth

Tarm
fattetang

Lige fattetang  

– fenestreret
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Varenr.* Beskrivelse Stk./inder

899110 Monopolær instrumentkabel Universal 4mm 20

899111 Monopolært instrumentkabel Universal 8mm 20

Monopolære instrumentkabler

Lovmæssig producent: Unimax Medical Systems Inc. Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB



Varenr.* Beskrivelse 

2317639 Insufflationsslange med filter 18Ch 300cm MLL/MLL 

2325407 Insufflationsslange med filter 18Ch 300cm MLL/Tragt

2317674
Insufflationsslange med filter 26Ch ID 18 Ch 250cm MLL/
Connector Wolf 22mm

2325427
Insufflationsslange med filter 26 Ch ID 18Ch 300cm 
MLL/22mm/15mm fitting

2325427 Insufflationsslange med filter 18Ch 300cm MLL/22mm 

2318958 Insufflationsslange med filter 26 Ch 18Ch 300cm FLL/MLL

2318998
Insufflationsslange med filter 26 Ch 18Ch 300cm FLL/MLL 
adapter FLL/FLL

Insufflationsslange

Antidug løsning

Kameraovertræk

Varenr.* Beskrivelse 

2315127 Antidug løsning

Varenr.* Beskrivelse 

2323048 Kameraovertræk 15x250cm Coupler kamera ring

2323071 Kameraovertræk 15x250cm Coupler kamera ring med kliklås

2308481
Kameraovertræk 18x246cm Coupler kamera ring med 
overføringsstik

Varenr.* Beskrivelse 

2323520 Aktivt, laparoskopisk røgsug LL filter 3m 

2318481 Passivt laparoskopisk røgsugeslange – selvregulerende

2324508 Passivt laparoskopisk røgsugeslange med rulleklemme

Røgsug, aktiv og passivt

Truly customised laparoscopic solutions

De viste produkter repræsenterer kun en lille del af det fuldstændige sortiment

Komponenter i laparoskopisk 
pakke
Du kan tilpasse dine pakker til cholecystektomi, appendectomi 
og herniebehandling med et kvalitetssortiment af 
komponenter. I dine pakker kan du også inkludere bl.a. 
kitler, handsker, sikkerhedsudstyr og bandager, hvilket alt           
sammen øger din effektivitet og styrer dine omkostninger.

Varenr. Str. (cm) Str. sårpude (cm)

496100 6 x 8 3 x 5

496200 9 x 10 5 x 6

496300 10 x 15 5 x 10

496400 10 x 20 5 x 15

496450 10 x 25 5 x 20

Mepilex® Border Post-Op

Fås også enkeltpakket.
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Bipolare dissektionstænger

Varenr.* Beskrivelse Str.

2323892 Bipolar dissektionstang - Erbe adaptor 5mm/33cm

2323846 Bipolar dissektionstang – Valleylab adaptor 5mm/33cm

2325066 Bipolar Johan tang – Valleylab adaptor 5mm/33cm

2325098 Bipolar Johan tang – Erbe adaptor 5mm/33cm

Sårretraktor/beskytter

Varenr.* Beskrivelse Str. 

2323755 Lap cholangiografi tang 5mm/33cm

2314605 Clipsemaskine til operation 5mm/28cm, 12 clips

2323060 Lap Monopolær L-hook klipsetang håndaktiveret 5mm/33cm

2324034 Laparoskopisk aspirationsnål 5mm/33,5cm, 18G

Varenr.* Beskrivelse Str. 

2323859 Endomini™ 5mm aftagelig præparatpose 3"x 4" 120ml 

2324016 Præparatpose med hukommelseswire 10mm 330ml

Varenr.* Beskrivelse Str.

2323070 Sårretraktor/beskytter 2-4cm    (xtra small)

2323025 Sårretraktor/beskytter 2,5-6cm (small)

2323047 Sårretraktor/beskytter 5-9cm    (medium)

2323061 Sårretraktor/beskytter 9-14cm  (large)

Varenr.* Beskrivelse Kommentarer

2323690 Easyclose™ nål

2323700 OmniClose™ nål Kun nål

2323768 OmniClose™ trokar lukkesystem System inkl. guide

Lukkeenheder

Præparatposer

Lap cholecystectomi tilbehør 

Varenr.* Beskrivelse

2323788 Hvid balancekop til optik

2323648 VueTip® rensesæt til optik og porte

2322372 Surgitie™ Ligating Loop med indføringssystem

Andet tilbehør

M.O.R.A Laparoskopisk serviet

Varenr. Beskrivelse Str. Stk./indpakn.

2324536 M.O.R.A Laparoskopisk serviet m. røntgentråd 3 x 40 cm 5 pcs

*Varenr. for produkt i ProcedurePak procedurepakke. 



Afdækninger
BARRIER® laparoskopiske afdækninger er nøje udviklet til at sikre sikkerhed og 
effektivitet når du står over for krævende, laparoskopisk kirurgi, så som insufflation 
af abdomen, positionsændringer under operationer, brug af slanger og instrumenter 
samt litotomistillingen.

Laparoskopiafdækning til liggende stilling

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm)

954226 200/250x365 28x30 (hul med klæb)

Supplementsprodukt

977050 Instrumentpose 45x48cm

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm)

954225* 175/250x360 25x30 (hul med klæb)

* fås også sterilt i sæt 694265

• Nem og effektiv afdækning, som 
kan foretages af én person 

• Tidsbesparende - hurtigere at 
afdække sammenlignet med en 
universalafdækning

• Færre dele og færre trin hjælper 
med at reducere risikoen for 
kontaminering

Beskrivelse 
• BARRIER Flex fleksible klæbekanter
• Fire integrerede slangeholdere
•  Supplér med en separat dyb instrumentpose specifikt udviklet til 

laparoskopiske instrumenter

Beskrivelse 
• BARRIER Flex fleksible klæbekanter
• Integrerede, dybe poser specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter

Specialafdækninger giver mange fordele:



Laparoskopisk afdækning med abdominal adgang – Litotomistilling

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm)

944206 250/200/300x285 28x30 (hul med klæb)

Supplementsprodukt

977050 Instrumentpose 45x48cm

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm)

944205* 250/175/270x260 25x30 (hul med klæb)

* fås også sterilt i sæt 694245 og 84511411 

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm)

70550 280/230/270x335 32x42 (hul med klæb)

* fås også sterilt i sæt 61450 

Beskrivelse 
• BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
• Fire integrerede slangeholdere
• Ekstra lange benposer - integreret tape til justering af benposens længde - 

transparente sider muliggør visuel kontrol af ekstremiteterne
• Supplér med en separat dyb instrumentpose specifikt udviklet til 

laparoskopiske instrumenter

Beskrivelse 
• BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
• Integrerede, dybe poser specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter
• Integreret tape til justering af benposens længde

Beskrivelse 
• BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
• To integrerede slangeholdere
• Bariatrisk - bredere afdækning og større abdominalt hul

Truly customised laparoscopic solutions



Laparoskopiafdækning med abdoperineal adgang – Litotomistilling

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm) Perinealt hul (cm)

956967 250/200/300x285 25x18 (hul med klæb) 10x13 (hul med klæb)

944201 250/200/300x285 28x30 (hul med klæb) 10x13 (hul med klæb)

Supplementsprodukt

977050 Instrumentpose 45x48cm

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm) Perinealt hul (cm)

944215 300/200/270x355 25x30 (hul med klæb) 15x24

Supplementsprodukt

988522 Perineal afdækning med pose 50x84 cm 7x10 (hul med klæb)

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm) Perinealt hul (cm)

956966* 250/270x270 26x20 (hul med klæb) 9x13

*fås også sterilt i sæt 696600 and 903020

Varenr. Afdækning (cm) Abdominalt hul (cm) Perinealt hul (cm)

944200* 250/175/270x260 25x30 (hul med klæb) 13x24

944210 300/200/270x295 25x30 (hul med klæb) 13x24

*fås også sterilt i sæt 694240 and 694241

Beskrivelse 
• BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
• Fire integrerede slangeholdere
• Ekstra lange benposer  

– Integreret tape til justering af benposens længde  
– transparente sider muliggør visuel kontrol af ekstremiteterne

• Justerbart perinealt hul med klæb og integreret afdækning
• Supplér med en separat dyb instrumentpose specifikt udviklet til laparoskopiske 

instrumenter

Beskrivelse 
• BARRIER Flex fleksible klæbekanter omkring hullerne
• Udviklet til robotkirurgi 

– Transparent anæstesidel 
– Ekstra lang afdækning 

• Integrerede, dybe instrumentposer
• Integreret tape til justering af benposens længde
• Kombinér med perineal afdækning med pose

Beskrivelse 
• BARRIER Flex fleksible klæbekanter ved abdominalt hul
• Integrerede, dybe poser specifikt udviklet til laparoskopiske instrumenter
• Perinealt hul med integreret afdækning
• Integreret tape til justering af benposens længde



Laparoskopisk afdækning

Supplerende afdækninger 

Kitler

Gazeprodukter

Sprøjter

Nåle

Insufflationsslange

Veress kanyle

Suge- og skyllesæt

Røgsug

Antidug løsning

Nåletæller

Bladfjerner

Instrumentbakke

Sikkerhedsskalpel

Time-Out afdækning

Skridsikker måtte

Kameraovertræk

Metalinstrument

Suturer

Mepilex® Border Post-Op

Bakker og skåle

Monopolære instrumenter - fattetang

Monopolære inst. - dissektionspean

Monopolære sakse

Monopolær L-hook 

Trokarer

Universal port

Aftagelig præparatpose

Monopolære kabler

Vi gør det nemmere at vælge de 
rette komponenter

Alle laparoskopiske produkter kan inkluderes i en kundetilpasset procedurepakke.

ProcedurePak® procedurepakker
Disse produkter kan inkluderes i ProcedurePak® 
procedurepakker.

Kontakt venligst din lokale account manager for hvordan 
du kan inkludere disse produkter i dine kundetilpassede 
procedurepakker.



Mölnlycke® portalen

Maksimér værdien af dine pakker

Alle laparoskopiske produkter kan inkluderes i en kundetilpasset procedurepakke.

Din organisation kan spare tid, penge og affald med kundetilpassede procedurepakker. 
Nu kan du øge den værdi, du opnår med dine pakker med Mölnlyckes portal. Vores 
kunder har været med i hvert eneste trin af udviklingen, og vi har derfor bygget en portal, 
der løser dine udfordringer, ved at give dig:

Kontrol
Portalen giver dig kontrol 
over dit teams procedurepak-
ker. Du kan styre dit forbrug 
af pakker og optimere vær-
dien takket være detajlerede 
statistikker

Transparens
Mölnlycke portalen lader rele-
vante brugere i hele organisa-
tionen styre brugen af pakker 
ved at vise alle pakker og alle 
komponenter i hver tilpasset 
pakke

Effektivitet
Mölnlycke portalen er let at bruge 
med enkle og logiske trin og 
kommandoer. Portalen giver dig 
mulighed for nemt og hurtigt at 
dele pakkeinformationer og pak-
keændringer på en transparent 
og effektiv måde
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Læs mere på www.molnlycke.dk 
Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke, BARRIER, Biogel, Mepilex og Safetac varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i 
Mölnlycke Health Care gruppen. © 2022. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0112206
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Vi samarbejder om løsninger, der
sætter nye standarder for
patientpleje

Du kan koncentrere dig om at yde en
enestående patientbehandling, samtidig med at du
beskytter dine ressourcer med hjælp fra vores dedikerede
specialister og hele sortimentet af innovative produkter:

• Komplet sortiment af højkvalitets afdækninger, kitler og andre     
    nødvendige artikler til operationsstuen
• Højkvalitets-, teknisk avancerede Biogel operationshandsker

• Market-leading procedure tray solutions

• Avancerede sårbehandlingsprodukter med den banebrydende  
    Safetac® teknologi

•  Online portal – du kan bygge, analysere, ændre, estimere og 
gennemgå pakkeindkøb med multibruger adgang

Proving it every day 
Hos Mölnlycke er vi drevet af ét vigtigt formål: at hjælpe
sundhedspersonale med at yde deres bedste. Og vi er dedikerede til 
at bevise det hver dag.

Se vores omfattende, laparoskopiske sortiment på molnlycke.dk


