
Truly customised
orthopaedic solutions

‘Jeg er en passioneret
professionel, en
omsorgsfuld specialist.
Men jeg jonglerer også
med budgetter og er en
ægte holdspiller.’



Referencer: 1. 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).

Effektive løsninger 
til dit team

Ortopædispecifikke 
pakkekomponenter
For at få alle fordele ved vores løsning, 
skal du sørge for altid at inkludere 
følgende komponenter i din pakke:

• Diatermipen med røgsug

• Pulsed Lavage

• Hudstapler

• BARRIER® afdækninger

• BARRIER® kitler

• Sikkerhedsskalpel og 
-nåle

• Bakker og skåle

• Sugesæt

• Sårdrænage

• Suturer

• Bandager

• Overtræk til 
lampehåndtag

• Mepilex® Border     
Post-Op

Rådgivning fra erfarne 
specialister
Vores specialister hjælper dig med at
definere og vurdere den mest tids- og
omkostningseffektive løsning for jer.

Fordele for hele 
teamet
Vores kunder fortæller os, at
kundetilpassede, kirurgiske
procedurepakker giver mange fordele.
Samme størrelse passer ikke til alle; hvert
indgreb er forskelligt og hvert hospital
har deres foretrukne arbejdsmetode – og
vi udvikler en kundetilpasset pakke, der
passer hertil.

• Tidsbesparelser: Mindre forberedelsestid, mindre 
åbnings- og fremstillingstid, hvilket medfører, at der 
kan udføres flere indgreb (op til 40% reduktion i den 
totale forberedelsestid1)

• Reduceret infektionsrisiko når der er færre pakker at 
åbne 

• Mindre indpakning giver mindre affald
• Sikre patientsikkerhed og behandling af høj 

kvalitet ved at sørge for præcision og ensartethed i 
klargøringen til hvert indgreb

• Forenkler operationsteamets arbejde
• Hjælper med at reducere produktudgifter og 

logistikomkostninger1



Vores specialister arbejder tæt sammen med jer for at definere og
sammensætte den bedste løsning til jeres ortopædiske pakke ud fra

vores omfattende sortiment af komponenter.
Resultatet? En ægte, kundetilpasset ortopædisk løsning med alt,

I behøver til hvert indgreb - bekvemt og omkostningseffektivt.
Farvekod pakkerne for at optimere forberedelsestiden.

“Antallet af indgreb 
blev øget med 18%, og 
1.060 timer er blevet 
sparet gennem hele 
arbejdsflowet. Det har 
givet besparelser på 51.000 
Euro.”

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

Med én pakke kan du:

• reducere forberedelsestiden med op til 40%1

• have tillid til hver eneste klargøring

• gøre det muligt at foretage flere indgreb

• hjælpe med at reducere produktudgifter og 
logistikomkostninger

En komplet løsning                      
til øget effektivitet

40%
Op til AF FORBEREDELSES-

TIDEN SPARET. GØR 
DET MULIGT AT UDFØRE 
FLERE INDGREB1.
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Lad os hjælpe dig og dit team



Jo mere du føjer til din pakke,   
jo mere kan du spare

Vores specialister kan hjælpe dig med at
finde frem til den løsning, der er den helt
rigtige til dig og dit team, og hjælpe dig med
at fokusere på de områder, som du helst vil
forbedre.

Vi kan også samarbejde med dig
og dit team om at gennemføre
forandringsprocessen og give dig endnu
mere værdi med din 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
komplet rapport. 

Kontakt din Account Manager for at I 
sammen kan prøve vores værdiberegner og 
se, hvor meget du kan spare.

molnlycke.dk/vidensbase/pakkevaerdiberegner
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Pulsed Lavage*

Vores engangs pulsed lavage system med højt tryk, renser knoglen effektivt og fjerner 
knogle- og vævsrester i forbindelse med udskiftning af led. Dette kan potentielt 
øge cementpenetrationen i den spongiøse knogle, hvilket kan styrke fikseringen af 
implantatet og reducere revisionshyppigheden. Det er også et effektivt, mekanisk 
sårdebrideringssystem til at rense sår, fjerne skidt og nekrotisk væv.

Enkeltpakket eller inkluderet i 
ProcedurePak® pakker
• Inkludér Pulsed Lavage i dine kundetilpassede, procedurespecifikke pakker 

og opnå effektivitetsgevinster

• Fås også enkeltpakket

Revisionsstuds med filter
• Til hofterevisioner har vi en speciel studs til håndtering af små knogle- og 

cementdele. Fås sterilt, enkeltpakket

Alt inkluderet betyder ingen skjulte 
omkostninger
• Ergonomisk og bekvemt håndtag 

• Kort sprøjtestuds med stænkskjold

• Lang femoral børste

• Integreret suge- og skyllesystem

• Rensestuds til evt. tilstopninger i studsen til lårbensknoglen

Fås i to modeller
1. Vekselstrøm: reduceret miljøbelastning, da der ikke bruges alkaline   
 batterier. Engangshåndtag og genanvendelse strømforsyning.

2.   Indbygget batteri: en fleksibel og mobil version med integreret 
batteripakke i håndtaget, så fjernelse af batteri kan ske hurtigt og nemt. 

Varenr. Pulsed Lavage vekselstrøm 
– sterilt, enkeltpakket

9750000 Pulsed Lavage System, vekselstrøm

9752010 Strømforsyning (AC100~240V), DK

9751000 Femoral børste

9751001 Kort studs, konisk, 30mm

9751002 Lang studs

9751003 Hofterevisions studs

Varenr. Pulsed Lavage batteri                                            
- sterilt, enkeltpakket

9750003 Pulsed Lavage System, batteri (med kontakt)

9751004 Femoral børste

9751005 Kort studs, konisk, 30mm

9751006 Lang studs

9751007 Hofterevisions studs

ProcedurePak 
varenummer Beskrivelse

2322130 Pulsed Lavage System, vekselstrøm

2324050 Pulsed Lavage System, indbygget batteri

2320481 Femoral børste (til vekselstrømversion)

2324838 Femoral børste (til batteriversion)

DEHP fri

*Lovmæssig producent: Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd, No. 81 Sanjiang Industrial District, 523462 Hengli Town, Dongguan, Guangdong, CHINA.



Knæ
Integreret væskeopsamlingspose til effektiv væskehåndtering. Foldet for aseptisk anvendelse. Enkel at 
drapere for én person. Kan også anvendes på et skråtstillet leje.

Hofte
Absorberende forstærkning hjælper med at opretholde et tørt arbejdsområde. Integrerede 
slangeholdere skaber et organiseret arbejdsområde. Foldet for aseptisk anvendelse.

Skulder
Integreret væskeopsamlingspose til effektiv væskehåndtering. Alt-i-ét-design i en stor størrelse til 
skulderkirurgi, der udføres i beach chair/siddende stilling. Foldet for aseptisk anvendelse.

ProcedurePak 
varenr. Beskrivelse

70105 BARRIER® knæartroskopiafdækning med integreret væskeopsamlingspose, 
260/300x320cm elastiske huller 7cm og 5cm

ProcedurePak 
varenr. Beskrivelse

70601 BARRIER®  hofteafdækning med dislokationsposer, 230/300x330cm,  
elastisk hul 18x22cm

ProcedurePak 
varenr. Beskrivelse

70004 BARRIER®  beach chair skulderafdækning med integreret 
væskeopsamlingspose, 400x240cm, elastisk hul 10x10cm
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Ortopædiske              
afdækninger
BARRIER® sortimentet af ortopædkirurgiske 
afdækninger kombinerer indgrebsspecifikke 
designs med materialer med absorption, styrke 
og draperbarhed.

Sikker klæb
Integrerede klæbekanter sikrer vedhæftning og reducerer 
risikoen for, at der trænger mikroorganismer ind i såret.  

Tidsbesparende
Der skal anvendes mindre tid på at drapere sammenlignet 
med universelle draperingsteknikker, hvilket giver større 
effektivitet på operationsstuen. Specialafdækninger gør det 
hurtigt og enkelt for én person at drapere.

Øget beskyttelse med gennemtrængning
Uigennemtrængeligt afdækningsmateriale.

Drisite® Plus 
Det patenterede tre zone system giver absorption, 
væskekontrol, uigennemtrængelighed, tilpasning og styrke.



Varenr. 
sterilt

ProcedurePak 
varenummer Beskrivelse 

420102 2325353 Plume Evacuation Pencil, rustfri stål 
elektrode

420100 2325334 Plume Evacuation Pencil, PTFE 
elektrode

420101 2325352 Plume Evacuation Pencil, PTFE 
isoleret elektrode

Ortopædiske pakkekomponenter
Når du tilpasser dine procedurespecifikke pakker til f.eks. udskiftning af knæ, hofte eller 
skulder, vælger du komponenter fra et omfattende kvalitetssortiment med support og 
rådgivning fra vores specialister. De viste produkter repræsenterer blot en lille del af vores 
komplette sortiment og kan selvfølgelig alle inkluderes i din kundetilpassede, ortopædiske 
ProcedurePak® pakke.

Diatermipen med     
røgsug
Hver gang der skabes kirurgisk røg på 
operationsstuen, bliver operationspersonale udsat 
for en risiko. Løsningen er lige for hånden med den 
nye, unikke Mölnlycke® Plume Evacuation Pencil 
(diatermipen med røgsug), en fremragende løsning, 
der sikrer minimeret udsættelse for røg og tydelig 
visualisering af operationsfeltet. Det sætter din og 
dine patienters sikkerhed først.

• Et unikt, alt-i-en, letvægts, smalt design med 
integreret teleskopfunktion, hvilket giver en 
umiddelbar løsning til både dybe og overfladiske 
incisioner 

• Mölnlycke Plume Evacuation Pencil tilbyder en 
bæredygtig løsning, DEHP og PVC fri

• Meget høj sugekapacitet (85 l/min) hvilket 
minimerer udsættelsen for røg og giver hurtig 
visualisering af operationsfeltet 

• Dit valg af elektrode afgøres af behovet ved hvert 
indgreb

Fås i både dine kundetilpassede procedurepakker 
samt sterilt, enkeltpakket 
I Mölnlycke portalen kan du tilføje vores diatermipen med 
røgsug til dine kundetilpassede pakker - eller du kan 
kontakte din Mölnlycke kontaktperson.

Tekniske data
Valg af elektrode:  
Rustfri stål 1  til hurtige, enkle opgaver.
Coated PTFE 2  til reduceret afbrydelse af
operationen pga. ophobning af væv
Isoleret PTFE 3  til reduceret risiko for
utilsigtet beskadigelse af væv når man
opererer på trange områder. 
  
• 360° drejeligt håndtag muliggør bevægelsesfrihed 

og reducerer risikoen for træthed i håndleddet
• Universal 22mm forbindelse passer til alle 

røgsugmaskiner
• Smal diameter sikrer præcis kontrol og større 

visualisering, især i trange områder
• Praktisk 4 meter kabel

Prima Medical Limited er den lovmæssige producent af Plume Evacuation Pencil.

1 2 3

PVC fri
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ProcedurePak 
varenummer Beskrivelse 

2313730 Visistat hudstapler bred 35W  

2305644 Visistat hudstapler regular 35R

2301476 Appose hudstapler bred 35W

2304279 Appose hudstapler regular 35R

Varenr. Beskrivelse 

496400 Mepilex® Border Post-Op 10x20

496450 Mepilex® Border Post-Op 10x25

496100 Mepilex® Border Post-Op 6x8

496200 Mepilex® Border Post-Op 9x10

496300 Mepilex® Border Post-Op 10 x15

496600 Mepilex® Border Post-Op 10x30

496650 Mepilex® Border Post-Op 10x35

Den fleksible, alt-i-en        
postoperative bandage
Mepilex® Border Post-Op kan:

• hjælpe med at reducere infektioner i operationssår 
ved at minimere antallet af bandageskift og 
beskadigelse af huden rundt om såret1-4

• understøtte tidlig patientmobilitet ved at være 
fleksibel og have en skånsom klæb1-4

• reducere bandagerelaterede omkostninger ved at 
minimere antallet af bandageskift3,4

Hudstapler**

** Kun tilgængelig i ProcedurePak pakker

Vi kan tilbyde hudstaplere fra to 
leverandører – Teleflex® (Weck Visistat) og 
Medtronic®, begge fås i størrelserne bred 
(W) og regular (R).

Referencer: 1. Beele H. et al. A prospective randomized controlled clinical investigation comparing two post-operative wound dressings used after elective hip and knee 
replacement; Mepilex® Border Post-Op versus Aquacel® Surgical. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020.  2. Dobbelaere A, et al. Comparative 
study of innovative postoperative wound dressings after total knee arthroplasty. Acta orthopaedica Belgica, 2015.  3. Zarghooni, K. et al. Is the use of modern versus 
conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica 2015.  4. Bredow J. et al. Evaluation of Absorbent Versus 
Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsche Arzteblatt International, 2018



Dobbelthandsker 
reducerer risikoen 
for at inderhandsken 
perforeres med 71%1 
Et indicatorsystem, så som 
Biogel Eclipse Indicator® 
System, er en effektiv måde 
til at reducere risikoen for 
at blive udsat for farlig - og 
dyr - krydskontaminering og 
infektioner1.  
Studier har vist, at med et Biogel® 
punkturindikationssystem, opdager 
du op til 90% af alle punkturer, 
sammenlignet med kun 23% hvis du 
bruger enkelthandsker og 36% hvis 
du bruger dobbelthandsker med to 
ens handsker2. Dermed får både du 
og patienten øget beskyttelse3. 

Ultimate 
operationskittel
Væskeafvisende kittel til 
avanceret beskyttelse. Fås med 
væsketæt forside og ærmer 
for øget beskyttelse mod 
væskegennemtrængning.

BARRIER® ansigtsmaske
Bakteriefiltreringseffektiviteten 
reducerer spredningen af bakterier 
til luften på operationsstuen.

Hvis Biogel systemets stråfarvede 
yderhandske får en punktur, og væske 
kommer ind mellem de to handsker, afslører 
den mørke underhandske punkturen. Dermed 
kan brugeren hurtigt skifte den perforerede 
handske og skabe barrieren mellem patient 
og personale.

Varenr. Beskrivelse 

607XX Biogel Eclipse Indicator® System

751XX Biogel® Eclipse®

780XXX BARRIER® Ultimate, operationskittel, 
L - XXL

Løsninger til ortopædkirurgiske         
personale
Ergonomisk design med effektiv                                                                                                                     
infektionsbarriere.

Referencer: 1. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare 
personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.  2. Laine T, Arnio P. Glove perforation in orthopaedic 
and trauma surgery - A comparison between single, double indicator gloving and double gloving with two regular gloves. J Bone Joint Surg Br. 2004; 86(6):898-900.  3. Tanner J, et al. 
Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane Database Syst Rev. 2006; 19;(3):CD003087.



Din organisation kan spare tid, penge og affald 
med kundetilpassede procedurepakker. 
Du kan nu øge den værdi, du opnår med dine 
procedurepakker med Mölnlyckes portal. Vores 
kunder har deltaget i udviklingen, hvilket har givet 
en portal, der mindsker dine udfordringer ved at 
give dig:

Komponenter til dine ortopædiske pakker

BARRIER® afdækninger

Afdækning til udstyr

Incisionsfilm

BARRIER® kitler

Pulsed Lavage

Suturer

Hudstapler

Sugesæt

Slanger

Sprøjter

Nåle

Sikkerhedsskalpel

Nåleboks

Sårdrænage

Tusch

Bakker og skåle

Lampehåndtagsovertræk

Instrumentbakke

Basin liner

Metalinstrumenter

Diatermihåndtag med røgsug

Servietter og tamponer

Bandage

Elektrokirurgiske specialelektroder 

Mepilex® Border Post-Op

Skridsikker måtte

Time-out afdækning

Din guide til valg af de rette komponenter til 
ortopædiske procedurer

Alle produkter kan inkluderes i en ProcedurePak® pakke, der opfylder dit behov og dine præferencer.
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Løsninger til ortopædkirurgiske         
personale
Ergonomisk design med effektiv                                                                                                                     
infektionsbarriere.

Kontrol Transparens Effektivitet

Mölnlycke® portal

Maksimér værdien af dine pakker



Vi samarbejder om løsninger
der sætter nye standarder
inden for patientpleje

Du kan fokusere på at levere enestående patientpleje,
mens du beskytter dine ressourcer, med hjælp fra
vores dedikerede specialister og et bredt sortiment af
innovative produkter:

• Komplet sortiment af højkvalitetsafdækninger, kitler og   
 andre nødvendige artikler til operationsstuen
• Biogel® operationshandsker i høj kvalitet

• Markedsledende ProcedurePak® pakkeløsninger

• Avancerede sårbehandlingsprodukter med den    
 banebrydende Safetac® teknologi

• Mölnlycke® Portal – bygge, analysere, ændre og gennemse
 pakkeindkøb med fleksibel multi-bruger adgang

Proving it every day 

Hos Mölnlycke®, er vi drevet af ét enkelt formål: at hjælpe 
sundhedspersonale med at yde deres bedste. Og vi er 
dedikerede til at bevise det hver eneste dag.

Se vores ortopædkirurgiske sortiment på molnlycke.dk

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, Eclipse, Indicator, Mepilex og Safetac varemærker, navne og logotyper er registreret globalt til en eller flere af 
virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2021. Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0402110

Teleflex is a registered trademark of Teleflex Incorporated. Medtronic is a registered trademark of Medtronic, Inc. 


