Truly customized
laparoscopic solutions

Få ut mer av dina
laparoskopiska
ingrepp
Genom att standardisera dina laparoskopiska ingrepp för kolecystektomi,
appendektomi och bråckoperationer
säkerställer du att ditt team konsekvent
levererar effektiv och högkvalitativ vård.
Men hur är det med pressen att göra
ytterligare kostnadsbesparingar eller
till och med öka antalet patientingrepp?
Från att ha arbetat tillsammans och
talat med våra kunder, har vi förstått
hur mycket en anpassad lösning
kan bidra till att förenkla ditt arbete,
balansera kostnader och ge dig stöd
för att nå dina kirurgiska mål.

Vi är ett team.
Sjukvårdspersonal och
dedikerade kollegor.
Kontrollerar kostnader
och sparar tid.
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Allt ditt team
behöver

NYHET

Laparoskopiska instrument av
hög kvalitet
Engångsinstrument (finns även
i enstycksförpackning), t.ex.:
• En komplett uppsättning troakarer
• Ett brett sortiment av laparoskopiska
instrument med två olika handtag designade
efter ditt önskemål
• Monopolär L-hook
• Laparoskopisaxar, vassa varje gång
• Preparatpåse

Draperingar och komponenter
för kundanpassade set
inom laparoskopi
NYHET

Erfarna specialister inom
laparoskopi
Våra specialister har många års erfarenhet
av laparoskopiska ingrepp. De hjälper dig
definiera och utvärdera de bästa och mest
effektiva lösningarna.

Ett brett sortiment för laparoskopiska
ingrepp, till exempel:
NYHET • Draperingar speciellt
för laparoskopi

• Insufflationsslang
• Sug- och spolset

• Rockar

• Kameraskydd

• Operationskläder

• Antifog

• Handdukar

• Rökutsug med filter

• Tejp

*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).

En komplett lösning för
ökad effektivitet
Våra specialister samarbetar nära er för att definiera och utvärdera de
bästa lösningarna både med ett komplett bassortiment och med våra
nya laparoskopiska instrument. Resultatet? En laparoskopilösning
som är specialanpassad helt efter era behov, med allt ni behöver
för varje ingrepp i ett enda bekvämt och
kostnadseffektivt paket.

40%

AV FÖRBEREDELSTIDEN
GÅR ATT SPARA. OCH
MER DÄRTILL.

Med hela bassortimentet och instrumenten
samlade i ett set kan du:
• Minska förberedelsetiden med upp till 40 %*
• Är säker på att du är föberedd

”Antalet ingrepp ökade
med 18 %, och 1 060
timmar har sparats i hela
arbetsflödet, vilket har
gett besparingar på 51 000
Euro.”
Harmut Freckman, chefssjuksköterska
på en operationsavdelning i Tyskland,
talar om kundanpassade set.

• Går att öka antalet ingrepp
• Minska de totala produkt- och logistikkostnaderna
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Kirurger föredrar Mölnlyckes nya
instrument
I en nyligen utförd utvärdering i Tyskland,
Sverige och Storbritannien, tillfrågades
totalt 21 kirurger inom laparoskopi att testa
de nya laparoskopiska produkterna från
Mölnlycke och jämföra dem med tre av
marknadsledande konkurrenters*. För att
göra testen så objektiva som möjligt bar
deltagarna ögonbindel för att försäkra att
de blev guidade av känslan i händerna.
Resultatet? En tydlig preferens för Mölnlyckes
nya instrument och troakarer.

Troakarer
Helhetsintryck

Kvalitet

Mölnlycke Health Care
Konkurrent 1
Konkurrent 2
Konkurrent 3

Principer för gradering och utvärderingskriterier
Konsekvent gradering mot en analog skala på 1-6 (1 var lägsta betyg
och 6 högsta), för att undvika ett val, ett bekvämt mellanbetyg.

En lösning med
fördelar till hela
teamet
Vi vet efter att ha jobbat med kunder att
kundanpassade operationsset erbjuder
många fördelar. En storlek passar inte
alla – och varje ingrepp, varje sjukhus
har sina egna specifika behov och vi har
ett kundanpassat att matcha det.
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Mölnlyckes troakarer i linje med
marknadsledaren

Värde med Mölnlycke® Procedure trays:
• Tidsbesparingar: Mindre förberedelsetid, mindre
tid för att öppna förpackningar och uppdukning,
vilket leder till att fler ingrepp kan utföras (upp till
40 procent reduktion i total förberedelsetid** från att
order beställts till avlägsning av restavfall)
• Minskad infektionsrisk med färre förpackningar att
öppna
• Minskat antal förpackningar som leder till mindre
avfall
• Patientsäkerhet och hög kvalitet genom att
säkerställa noggrannhet och enhetlighet inför varje
ingrepp
• Förenklar operationsteamets arbete
• Minskade produkt- och logistikkostnader

*Single-blind, multi-centre evaluation of commonly utilised laparoscopic instruments. Unpublished report. Mölnlycke Health Care, 2016
**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).

”Mycket lätta, väldigt enkla
att använda. Bra rotation och
handtag. Jag vill jobba med
dessa instrument.
Tysk kirurg om Mölnlyckes laparoskopiska
fattningstång

Laparoskopisk monopolär sax
Helhetsintryck

Kvalitet

Mölnlycke Health Care
Konkurrent 1
Konkurrent 2
Konkurrent 3
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Mölnlyckes monopolära sax var
betydligt bättre jämfört med
konkurrenterna

Laparoskopisk instrument
Helhetsintryck

Laparoskopisk fattningstång

Kvalitet

Helhetsintryck

Mölnlycke Health Care

Mölnlycke Health Care

Konkurrent 1

Konkurrent 1

Konkurrent 2

Konkurrent 2

Konkurrent 3

Konkurrent 3
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Mölnlyckes instrument med spärr
i handtaget är överlägset
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Kvalitet
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Mölnlyckes fattningstång med
urkopplingsbar spärr i handtaget
fick bäst betyg

Och, ju mer du lägger
till i setet desto mer
värde får du!
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Låt oss hjälpa dig och ditt team

Definiera din skräddarsydda
laparoskopilösning
Våra erfarna specialister inom laparoskopi
och kundansvariga kan hjälpa dig att
identifiera den lösning som är precis rätt för
dig och ditt team. De hjälper dig identifiera
och utvärdera de bästa och mest effektiva
lösningarna.
Vi kan också arbeta med dig och ditt team
för att driva processen och ge dig ännu mer
värde på din lösning.
När vi har hittat din skräddarsydda lösning,
kan vi kvantifiera det ekonomiska värdet
baserat på vetenskapliga studier och ge dig
en fullständig rapport.
För att få en uppfattning om hur mycket du
kan spara, prova vår värdekalkylator.
molnlycke.com/value-calculator
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Instrument
Laparoskopiska instrument är en av de viktigaste komponenterna i våra specialanpassade laparoskopilösningar. Vi erbjuder bland annat ett brett sortiment av
troakarer, monopolära saxar, preparatpåsar, monopolära instrument och en
monopolär L-hook så att du ska kunna ha allt som behövs till hands vid ingreppet.
Alla dessa produkter kan givetvis ingå i våra specialanpassade laparoskopiset.

Preparatpåse
• Finns i olika storlekar för att erbjuda
hantering av olika vävnads- och
organtyper
• Självöppnande påse som ger snabb
och enkel uppsamling av preparat
• Förstärkt metallring som gör
att påsen vecklas ut lätt. En stor,
permanent öppning för uppsamling,
även av större preparat
• Avtagbar från införaren
Art. Nr.

Beskrivning

Storlek

Påsens storlek Volym

Avd Fp

899102

Avtagbar preparatpåse

10 mm

90 x 145 mm

250 ml

5

899103

Avtagbar preparatpåse

10 mm

130 x 180 mm

600 ml

5

899104

Avtagbar preparatpåse

15 mm

190 x 230 mm

1150 ml

5

899112

Avtagbar preparatpåse

12mm

190 x 230mm

1150 ml

5

Monopolär L-hook
• 5 mm laparoskopisk monopolär
L-hook ger exakt, kontrollerad
dissektion och koagulering av kärl
och vävnader
• Bekvämt engångsinstrument
som garanterar effektiv och säker
monopolär diatermi
• Lätt handtag med ergonomisk
design
• 3 m lång kabel

Art. Nr.

Beskrivning

Storlek

Längd

Avd Fp

899100

Monopolär L-hook

5 mm

33 cm

10

899101

Monopolär L-hook med kabel

5 mm

33 cm

10

Monopolär sax
• För exakt, kontrollerad dissektion och
koagulering av kärl och vävnader
• Bekvämt, alltid vasst, engångsinstrument eliminerar hanteringsoch steriliseringskostnader
• Metzenbaumbladet klipper exakt
utmed hela bladets längd
Art. Nr.

Beskrivning

Storlek

Längd

Avd Fp

899216

Metzenbaum Monopolär sax

5 mm

33 mm

10

899217

Mini-Metzenbaum Monopolär sax

5 mm

33 mm

10

899218

Metzenbaum Monopolär sax

5 mm

45 mm

10

Veressnål

Sug- och
spolset

• Vass, slipad spets för enkel och säker punktion genom
bukväggen

• Ergonomisk design. Vinkelstycket kan hanteras med
endera handen

• Fjädrande spets som avger ett känn- och hörbart klick för
säker och korrekt placering

• Transparent vinkelstycke för fri sikt

• När nålen har penetrerat bukväggen förhindrar en slät
skyddshylsa risken att spetsen skadar intilliggande organ

• Mjuk DEHP-fri slang med lågt vridmoment för enkel
avskiljning

• Envägsventil som förhindrar återflöde av vätska

• 3m lång slang
Art. Nr.

Beskrivning

Längd

Avd Fp

Art. Nr.

Beskrivning

Storlek

Längd

Avd Fp

899105

Veressnål

120 mm

25

899107

Sug- och spolset

5 mm

33 cm

10

899106

Veressnål

150 mm

25

899108

Sug- och spolset

5 mm

45 cm

10

899109

Sug- och spolmunstycke

10 mm

33 cm

10
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Troakarer
• Ett brett sortiment ergonomiskt
designade troakarer som ger enkel
och säker åtkomst till bukhålan

• Transparent, räfflad hylsa för
instrumentvisualisering och
effektiv fixering i bukväggen

• Universalmembran som passar
5-12 mm instrument* samtidigt som
pneumoperitoneum bibehålls

Skärande troakar
Art. Nr.

Storlek

Längd

Avd Fp

899300

5 mm

70 mm

5

899301

5 mm

100 mm

5

899302

11 mm

100 mm

5

899303

11 mm

150 mm

5

899304

12 mm

100 mm

5

899305

12 mm

150 mm

5

Bladeless troakar
Art. Nr.

Storlek

Längd

Avd Fp

899308

5 mm

70 mm

5

899309

5 mm

100 mm

5

899310

11 mm

100 mm

5

899311

11 mm

150 mm

5

899312

12 mm

100 mm

5

899313

12 mm

150 mm

5

899336

15 mm

100 mm

5

Optisk troakar – pistolgrepp

*Relates to 12 mm diameter trocar

Art. Nr.

Storlek

Längd

Avd Fp

899314

11 mm

100 mm

5

899315

12 mm

100 mm

5

Optisk troakar
Art. Nr.

Storlek

Längd

Avd Fp

899316

5 mm

70 mm

5

899317

5 mm

100 mm

5

899324

5 mm

150 mm

5

899318

11 mm

100 mm

5

899325

11 mm

150 mm

5

899319

12 mm

100 mm

5

899326

12 mm

150 mm

5

Universalhylsa för troakar
Art. Nr.

Storlek

Längd

Avd Fp

899320

5 mm

70 mm

5

899321

5 mm

100 mm

5

899322

11 mm

100 mm

5

899323

12 mm

100 mm

5

Hasson troakar
Art. Nr.

Storlek

Längd

Avd Fp

899306

11 mm

100 mm

5

899307

12 mm

100 mm

5

Optisk troakar med ballong
Art. Nr.

Storlek

Längd

Avd Fp

899330

5 mm

70 mm

5

899327

5 mm

100 mm

5

899331

11 mm

100 mm

5

899328

12 mm

100 mm

5

Hasson troakar med ballong
Art. Nr.

Storlek

Längd

Avd Fp

899329

12 mm

100 mm

5
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Laparoskopiska instrument
• Brett sortiment av instrumentskänklar för alla typer av kirurgi

• Kraftiga, dubbelledade skänklar med
stort gap
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• Ett heltäckande utbud av 5 mm
laparoskopiska monopolära
instrument av premiumkvalitet för
engångsbruk med två olika handtag.
Ger kirurger bästa möjliga urval och
bekvämlighet

Art. Nr.

Beskrivning

Storlek

Längd

Avd Fp

899200

Rak fattningstång med spärr

5 mm

33 cm

10

899201

Maryland dissektionstång stort handtag

5 mm

33 cm

10

899202

Clinch fattningstång med spärr

5 mm

33 cm

10

899203

Babcock fattningstång med spärr

5 mm

33 cm

10

899204

Rat tooth fattningstång med spärr

5 mm

33 cm

10

899205

Anknäbb fattningstång med spärr

5 mm

33 cm

10

899206

Tarmfattningstång med spärr fenestrerad

5 mm

33 cm

10

899207

Rak fattningstång med spärr fenestrerad

5 mm

33 cm

10

Art. Nr.

Beskrivning

Storlek

Längd

Avd Fp

899208

Rak fattningstång med urkopplingsbar spärr

5 mm

33 cm

10

899209

Maryland dissektionstång med litet handtag

5 mm

33 cm

10

899210

Clinch fattningstång med urkopplingsbar spärr

5 mm

33 cm

10

899211

Babcock fattningstång med urkopplingsbar spärr

5 mm

33 cm

10

899212

Rat tooth fattningstång med urkopplingsbar spärr

5 mm

33 cm

10

899213

Anknäbb fattningstång med urkopplingsbar spärr

5 mm

33 cm

10

899214

Tarmfattningstång med urkopplingsbar spärr

5 mm

33 cm

10

899215

Rak fattningstång urkopplingsbar spärr fenestrerad

5 mm

33 cm

10
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Komponenter till laparoskopiset
Vi kan hjälpa dig anpassa dina set helt för kolecystektomi, appendektomi och bråckoperation med ett kvalitetssortiment av veressnålar, insufflationsslangar, sug- och
spolset, kameraskydd, antifog och rökutsug. Vi kan dessutom se till att du har allt
annat du behöver i operationssalen, från rockar och handskar till lakan och tejp.

Produkterna nedan representerar endast en liten del av sortimentet.

Insufflationsslang

Kameraskydd

Ref. Nr*

Beskrivning

Ref. Nr.*

Beskrivning

2318957-00

Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch
300 cm MLL/MLL

2318643-00

Kamerskydd 15x250cm, med påföringsring

2318996-00

Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch
300 cm MLL/Funnel

2318627-00

Kameraskydd 15x250cm, klicklås, med påföringsring

2318997-00

Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch
250 cm MLL/Connector Wolf

2308481-00

Kameraskydd 18x250cm med transfer-stick

2319000-00

Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch
300 cm MLL/22mm/15mm fitting

2319001-00

Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch
300 cm MLL/Funnel white

2318958-00

Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch
300 cm LL/MLL

2318998-00

Insufflationsslang med filter OD 26Ch ID 18Ch
300c m MLL/MLL adapter LL/LL

2315127-00

Ref. Nr.*

Beskrivning

2318481-00

Rökutsug med filter

Monopolär intstrumentkabel

Antifog lösning
Ref. Nr.*

Rökutsug med filter

Beskrivning

Antifog lösning

*Referensnummer för produkt i ProcedurePak kundanpassade set.

Art. Nr.

Beskrivning

Längd

Avd Fp

899110

Monopolär instrumentkabel

4 mm

40

899111

Monopolär instrumentkabel

8 mm

40
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Operationslakan
BARRIER® sortimentet av operationslakan är specialdesignade för att uppfylla kraven
vid laparoskopisk kirurgi. Insufflation av buken, byte av operationsläge under kirurgi
samt användning av slangar och instrument ställer höga krav på säkra och effektiva
lakan.

Nya BARRIER® Laparoskopi operationslakan
för kolecystektomi, appendektomi och bråckoperation
För benstöd

• Extra långa benpåsar för
att garantera en säker
drapering för alla typer av
benstöd med:
• integrerad tejp för
justering av längden
• transparenta sidor som
möjliggör en synlig
kontroll av extremiteterna
i syfte att säkerställa en
korrekt positionering
Extra djupa påsar
anpassade till
laparoskopiska instrument
Ryggläge

Fyra integrerade
slanghållare för att
underlätta hantering av
slangar

BARRIER® Flex med
elastiska självhäftande
kanter för att upprätthålla
en säker försegling vid
insufflation av buken

Allt-i-ett speciallakan erbjuder många fördelar:
• Möjliggör för en enkel och snabb
drapering av en person

• Sparar tid – 3 gånger snabbare
än draperingar med en universal
draperingslösning

• Färre delar, färre steg – för att
minska risken för infektion

Laparoskopilakan för ryggläge
Art. Nr.

ProcedurePak komponenter

954226

Laparoskopilakan 200 / 250 x 340 cm, självhäftande hål 32 x 30 cm

Laparoskopilakan för benstöd
Art. Nr.

ProcedurePak komponenter

944206

Laparoskopilakan 250 / 200 / 300 x 260 cm, självhäftande hål 32 x 30 cm

Laparoskopilakan, abdomino-perineal
Art. Nr.

ProcedurePak komponenter

944201

Laparoskopilakan 250 / 200 / 300 x 260 cm, självhäftande hål 32 x 30 cm och 10 x 13 cm
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Din guide av komponenter för
följande ingrepp
Alla produkter kan inkluderas i ett Mölnlycke kundanpassat set för att möta dina behov och preferenser.

Laparoskopisk kolecystektomi
Laparoskopilakan

Antifog

Post-Op förband

Kompletterande operationslakan

Nålräknare

Brickor och skålar

Rockar

Bladavlägsnare

Laparoskopiska instrument

Gasväv

Överräckningsbricka

Monopolär sax

Sprutor

Säkerhetskniv

Monopolär L-hook

Nålar

Time out lakan

Troakarer

Insufflationsslang

Anti-slip material

Universalhylsa för trokarer

Veressnål

Kameraskydd

Preparatpåse

Sug- och spolset

Metallinstrument

Monopolär kabel

Rökfilter

Suturer

Laparoskopisk appendektomi
Laparoskopilakan

Antifog

Post-Op förband

Kompletterande operationslakan

Nålräknare

Brickor och skålar

Rockar

Bladavlägsnare

Laparoskopiska instrument

Gasväv

Överräckningsbricka

Monopolär sax

Sprutor

Säkerhetskniv

Monopolär L-hook

Nålar

Time out lakan

Troakarer

Insufflationsslang

Anti-slip material

Universalhylsa för trokarer

Veressnål

Kameraskydd

Preparatpåse

Sug- och spolset

Metallinstrument

Monopolär kabel

Rökfilter

Suturer

Laparoskopisk bråckoperation
Laparoskopilakan

Antifog

Post-Op förband

Kompletterande operationslakan

Nålräknare

Brickor och skålar

Rockar

Bladavlägsnare

Laparoskopiska instrument

Gasväv

Överräckningsbricka

Monopolär sax

Sprutor

Säkerhetskniv

Troakarer

Nålar

Time out lakan

Universalhylsa för trokarer

Insufflationsslang

Anti-slip material

Monopolär kabel

Veressnål

Kameraskydd

Sug- och spolset

Metallinstrument

Rökfilter

Suturer

Kontakta din produktspecialist hos Mölnlycke Health Care
om du vill specialanpassa era set.
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Mölnlycke är en världsledande leverantör som erbjuder
kirurgiska engångsprodukter och produkter för avancerad
sårbehandling för vårdpersonal och patienter. Du kan
koncentrera dig på att erbjuda bästa patientvård samtidigt
som du tar vara på era resurser med hjälp av våra
specialister och vårt heltäckande sortiment av innovativa
produkter:
• Komplett utbud av lakan, rockar och annat
nödvändigt operationsmaterial av hög kvalitet
• Tekniskt avancerade Biogel® operationshandskar av hög kvalitet
• Marknadsledande Mölnlycke kundanpassade set
• Avancerade sårbehandlingsprodukter med banbrytande
Safetac® teknologi
Vårt åtagande är att utveckla och lansera nya
lösningar som hjälper dig i ditt arbete.
Utforska vårt laparoskopisortiment på
www.molnlycke.se

Läs mer på www.molnlycke.se
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Din partner för kvalitet,
effektivitet och säkerhet

