
• Drisite® Plus för god vätskehantering där 
materialet utsätts för rikligt med vätska

• Förstärkt material i det kritiska området för 
bättre hållbarhet och infektionskontroll

• Tredimensionell design för att på ett effektivt 
sätt säkerställa sterilt område

• Integrerade slanghållare underlättar 
instrumentering

• 100% vätsketättmaterial som ger optimal 
patientsäkerhet

BARRIER® Extremitetslakan 
med Drisite® Plus



4. Placera det hopvikta extremitets-
lakanet över patientens fot 
med riktningspilen riktad mot 
huvudändan.

5. Vik ut ena sidan av operations-
lakanet och överräck det till en 
assistent. Lyft patientens ben och 
dra extremitetslakanet upp över 
patientens knä. Vik ut sidorna på 
operationslakanet.

6. För in handen genom det 
elastiska hålet, fatta tag i 
patientens fot och för lakanet upp 

7. Vik ut operationslakanets övre 
del över narkosbågen.

Läs mer på www.molnlycke.se
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1. Vik ut lakanet och placera det 
under patientens ben.

2. Alt. 1: Täck benet med den 
självhäftande handduken och fixera 

2. Alt. 2: Klä in benet i ortopedi-
strumpan.

3. Fixera den med op-tejp.

Art. nr. Beskrivning Storlek Absorbtionsyta Avd/trp

60206 Extremitetsset:
1 x Förstärkt assistansbordspåse 
4 x Cellduk 
1 x Instrumentbordslakan 
1 x Häftande op-handduk 
2 x Op-tejp 
1 x Extremitetslakan, elastikst hål 7cm   
1 x Förstärkt instrumentbordslakan

79 x 145cm 
18 x 25cm

150 x 190cm
75 x 75cm
9 x 49cm  

200/300 x 320cm
150 x 190cm

 
65 x 85cm

 
75 x 190cm 

 
 
 

75 x 190cm
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60214 1 x Extremitetslakan, elastikst hål 7cm, inslagen 200/300 × 320cm 7 / 14

Art. nr. Mölnlycke® kundanpassade set komponent Storlek

70214 Extremitetslakan, elastikst hål 7cm  200/300 x 320cm

Samtliga komponenter ovan går att lägga i Mölnlycke® kundanpassade set.


