
Truly customized 
orthopaedic solutions

Jag utövar mitt 
yrke med passion 
och engagemang. 
Dessutom har jag 
fokus på kostnaderna 
men framför allt 
fördelarna för ett 
bra teamarbete.



*  Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency.  
Data presenterade vid 23rd Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Schweiz, september 2010 (poster).

Allt ditt  
team behöver

Komponenter i ett  
kundanpassat ortopediset
För att dra nytta av vår lösningen fullt ut bör du 
se till att följande komponenter finns i setet:

• Rök och Diatermipenna

• Pulsed Lavage

• Hudstapler

• BARRIER® 
draperingsmaterial

• BARRIER®  

operationsrockar

• Säkerhetsskalpeller och 
säkerhetskanyler

• Brickor och skålar

• Benvax

• Sugmunstycke och  
slangar

• Sårdränage

• Suturer

• Förband

• Lamphandtag

• Mepilex® Border Post-Op

Råd från erfarna specialister
Våra specialister hjälper dig definiera 
och utvärdera den lösning som är mest 
tidsbesparande och kostnadseffektiv för er.

Fördelar för  
hela teamet
Våra kunder säger att våra kundanpassade 
operationsset erbjuder många fördelar. 
En design passar inte alla: varje ingrepp 
är unikt och varje sjukhus har sina egna 
specifika behov – och vi kundanpassar 
efter ert behov.

• Tidsbesparingar: Mindre förberedelsetid, mindre tid för 
att öppna förpackningar vid uppdukning, vilket leder till 
att fler ingrepp kan utföras (upp till 40 % går att spara 
i förberedelsetid)* 

• Minskad infektionsrisk med färre förpackningar att öppna 
• Minskat antal förpackningar som leder till mindre 

mängd avfall
• Patientsäkerhet och hög kvalitet säkerställs genom 

noggrannhet och enhetlighet inför varje ingrepp
• Förenklar operationsteamets arbete
• Bidrar till minskade produkt- och logistikkostnader



Våra specialister samarbetar nära er för att definiera och utvärdera de 
bästa lösningarna med komponenter från vårt stora utbud. Resultatet? 

En specialanpassad ortopedisk lösning med allt ni behöver för varje 
ingrepp – bekvämt och kostnadseffektivt. Färgkoda era set för 

att bli ännu effektivare.

"Antalet ingrepp ökade  
med 18 %, och 1 060 
timmar har sparats i 
hela arbetsflödet, vilket  
har gett besparingar  
på 51 000 euro.”

Hartmut Freckmann, chefssjuksköterska 
på en operationsavdelning i Tyskland, 
berättar utifrån deras erfarenhet av 
kundanpassade set.

Med ett set kan ni:

• Minska förberedelsetiden med upp till 40 %*

• Vara väl förberedda

• Öka antalet ingrepp

• Bidra till minskade produkt- och logistikkostnader

En komplett lösning för 
större effektivitet

• Brickor och skålar

• Benvax

• Sugmunstycke och  
slangar

• Sårdränage

• Suturer

• Förband

• Lamphandtag

• Mepilex® Border Post-Op

40 %
AV FÖRBEREDELSETIDEN 
GÅR ATT SPARA.  
GER FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR FLER INGREPP

Truly customized orthopaedic solutions



Låt oss hjälpa dig och ditt team



Ju mer du lägger till i setet, 
desto mer kan ni spara

Våra erfarna specialister kan hjälpa dig att 
identifiera den lösning som är rätt för dig 
och ditt team samt hjälpa dig att fokusera 
på de områden där det finns störst behov  
av förbättring. 

När vi har hittat en lösning som är 
specialanpassad för era behov kan vi 
kvantifiera det ekonomiska värdet baserat 
på vetenskapliga studier och ge er en 
utförlig rapport. 

Prova vår värdekalkylator för att få en 
uppfattning om hur mycket ni kan spara.

molnlycke.com/value-calculator

Låt oss hjälpa dig och ditt team
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Pulsed Lavage
Mölnlycke® Pulsed Lavage, spolsystem med högt tryck för engångs-
bruk, rengör effektivt och avlägsnar benfragment under implantat-
insättning, ökar cementpenetreringen i den porösa benvävnaden för 
att potentiellt stärka fixeringen och minska revisionsfrekvensen.

Enstycksförpackade eller inkluderade 
i Mölnlycke kundanpassade set*
• Inkludera Pulsed Lavage i era kundanpassade set 

för ökad effektivitet

• Finns även som enstycksförpackat alternativ

Allt ingår – inga dolda kostnader
• Borstmunstycket för rengöring vid eventuell blockering i lårbenskanalen

• Ergonomisk och bekväm handenhet

• Kort spolmunstycke med stänkskydd 

• Långt munstycke för lårbenet

• Integrerad sug- och spolslang

Finns i två versioner
1.  Nätdrift: miljövänlig version. Handenhet för engångsbruk 

och återanvändbart nätaggregat.

2.   Inbyggt batteri: en flexibel och mobil version med ett 
batteripaket inbyggt i handenheten för att det ska gå snabbt och 
enkelt att avlägsna batterierna.

Art. nr* Beskrivning 

9750000 Pulsed Lavage system, nätdrift

9750001 Pulsed Lavage system, inbyggt batteri

9751000 Borstmunstycke för koaxialkanal**

9752000 Nätaggregat (AC100~240V), Europa

*   Versionen för nätdrift finns tillgänglig för våra kundanpassade set idag. Version med inbyggt batteri kommer inom kort att kunna läggas i seten.

** Borstmunstycket för koaxialkanal finns – antingen i separat steril enstycksförpackning eller inkluderad i kundanpassade set.



Knä
Integrerad vätskeuppsamlingspåse för effektiv vätskehantering. Impermeabelt material  
för en optimal patientsäkerhet. Vikt för en aseptisk applicering, enkelt för en person att drapera.  
Passar även på ett lutande bord.

Höft
Förstärkt material i den kritiska zonen ger pålitlig kvalitet med hög rivtålighet. Integrerade slanghållare 
håller ordning i arbetsområdet. Vikt för att säkerställa en aseptisk applicering och impermeabelt 
material för en optimal patientsäkerhet.

Axel
Integrerad vätskeuppsamlingspåse för en effektiv vätskehantering. Generös storlek och allt i ett-design 
för axelkirurgi som utförs i halvsittande position. Vikt för att säkerställa en aseptisk applicering och 
impermeabelt material för en optimal patientsäkerhet.

Art. nr* ProcedurePak komponenter

60105 BARRIER® Knälakan 260/300x320cm, hål 7 cm och 5 cm elastiskt

Art. nr* ProcedurePak komponenter

60601 BARRIER® Höftlakan med dislokationspåsar 230/300x330cm, hål 18x22cm elastiskt

Art. nr* ProcedurePak komponenter

60004 BARRIER® Axellakan för halvsittande position 400x240cm, hål 10x10cm elastiskt

Truly customized orthopaedic solutions

Ortopedilakan
BARRIER® sortimentet av operationslakan är 
specialdesignat för att uppfylla kraven vid ortopedisk 
kirurgi, med ett material som maximerar uppsugning, 
styrka och draperbarhet.

Säker vidhäftning
Integrerade självhäftande kanter minimerar risken  
för att mikroorganismer förflyttar sig till sårområdet. 

Sparar tid
Snabbare drapering jämfört med en 
universaldraperingslösning ökar effektiviteten 
i operationssalen. 

Bättre skydd
Starkt, impermeabelt draperingsmaterial.

Drisite Plus 
Ett patentskyddat system med tre zoner för vätskehantering: 

1. Torr barriär  
2. Stark barriär 
3. Absorberande barriär



*Referensnummer för produkt i Mölnlycke kundanpassade set. 1. Zarghooni K. et al. Effect of a modern dressing compared to standard dressings on outcome after 
primary hip and knee arthroplasty: a prospective, non-randomised controlled study. E-poster, EWMA, 2015. 2. Zarghooni K. et al. Randomized clinical trial to evaluate 
performance of flexible self-adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. 
Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 3. v Overschelde P. et al. A randomised controlled trial comparing two wound dressings used 
after elective hip and knee arthroplasty. Poster presentation at 5th Congress of the WUWHS, Florence, Italy, 2016. 4. Johansson C. et al. Preventing post-operative blisters 
following hip and knee arthroplasty. Wounds International, 2012.

Art. nr* Beskrivning 

2315013-00 Safeair®. Diatermipenna med integrerad rökutsug, PTFE-belagd knivelektrod

2315073-00 Safeair®. Diatermipenna med integrerad rökutsug, knivelektrod

2321492-00 Safeair®. Teleskopisk diatermipenna med integrerad rökutsug,  
PTFE-belagd knivelektrod

2321493-00 Safeair®. Teleskopisk diatermipenna med integrerad rökutsug, knivelektrod

Art. nr* Beskrivning 

2316563-00 Benvax, vitt, 2,5 g

Komponenter till ortopediset

Vi kan hjälpa dig att anpassa dina set helt, exempelvis vid byte av knä-, höft- eller axelled. 
Ni väljer komponenter från ett mycket stort sortiment av kvalitetsprodukter med stöd och råd 
från våra specialister. Produkterna som visas utgör bara en liten del av hela vårt sortiment 
och kan givetvis inkluderas i alla era kundanpassade ortopediset från Mölnlycke.

Diatermipenna 
med rökutsug

Benvax

Rök från diatermipennor är en hälsorisk som 
personalen i operationssalen är medvetna om 
och bekymrar sig för. En diatermipenna med 
integrerad rökutsug skyddar personalen genom 
att minimera röken i operationssalen. 

Mölnlyckes lösning från SafeAir® inkluderar 
standard- och teleskopiska diatermipennor med 
rökutsug. Alla pennor har en smal, ergonomisk 
design, för optimal känsla och kontroll för 
kirurgen.  

Vi kan även erbjuda standarddiatermipennor 
för engångsbruk och har en lösning för alla 
olika behov.

• Knapp- eller vippbrytare
• Belagda och icke belagda knivelektroder
• Specifika knivelektroder i flera längder
• Mikrodissektionsnålar (wolfram) för 

mjukvävdnadsdissektion med precision

Vissa kirurger föredrar benvax för att kontrollera 
blödning. Vi har även det i vårt sortiment.



Truly customized orthopaedic solutions

Komponenter till ortopediset

Art. nr* Beskrivning 

2313730-00 Hudstapler Visistat bred 35W

2305644-00 Hudstapler Visistat normal 35R

2301476-00 Hudstapler Appose bred 35W

2304279-00 Hudstapler Appose normal 35R

Art. nr* Beskrivning 

495400 Mepilex® Border Post-Op skumförband 10x20

495450 Mepilex® Border Post-Op skumförband 10x25

495100 Mepilex® Border Post-Op skumförband 6x8

495200 Mepilex® Border Post-Op skumförband 9x10

495300 Mepilex® Border Post-Op skumförband 9x15

495600 Mepilex® Border Post-Op skumförband 10x30

495650 Mepilex® Border Post-Op skumförband 10x35

Det flexibla postoperativa  
allt-i-ett skumförbandet
Mepilex® Border Post-Op skumförband kan:

• Bidra till att minska antalet kirurgiska infektioner 
(SSI) genom att minimera antalet förbandsbyten  
samt minska risken för vävnadsskada på den 
omkringliggande huden1-4

• Stödja patientmobilisering genom att förbandet  
är elastiskt och har skonsam vidhäftning3

• Minska förbandsrelaterade kostnader genom  
att antalet förbandsbyten minimeras1,2

Hudstapler
Vi kan erbjuda hudstaplers som kan läggas 
i våra kundanpassade set. De finns både i 
bred (W) och normal (R) storlek.



Dubbla handskar  
minskar risken för  
handskpunktion med  71 %2 
Biogel®-punktionsindikeringssystem 
är ett enkelt och effektivt sätt att 
förhindra skador och exponering för 
farlig – och kostsam – kontaminering 
och infektion2. Om det går hål på 
den ljusa ytterhandsken i vårt Biogel-
indikatorsystem framträder den mörka 
innerhandsken.

Förstärkt 
operationsrock
Classic eller Ultimate för  
komfort och optimalt skydd.

Clean air suit
Bidrar till att skapa ultraren 
luft3. Högt motstånd mot 
mikrobiologisk penetration. 

Medicinskt munskydd 
med visir
Lågt andningsmotstånd, effektiv 
filtrering och stänkskydd. 

Glenn, operationshjälm
Minskar risken för 
kontamination1. I mjukt och 
andningsbart material. 

Art. nr* Beskrivning 

607XX4 Biogel® Eclipse Indicator

751XX4 Biogel® Eclipse

657030 BARRIER® Medicinskt munskydd med visir

620200 BARRIER® Glenn, operationshjälm 

6601XX4 BARRIER® Classic, förstärkt operationsrock,  
L - 2XL

690XXX4 BARRIER® Ultimate, förstärkt 
operationsrock, L - 2XL

842XXX4 BARRIER® Clean air suit, skjorta, XS - 3XL

843XXX4 BARRIER® Clean air suit, byxor, XS - 3XL

Lösningar för ortopedipersonal
Ergonomisk design med effektiv infektionsbarriär

1. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291 2. 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. 3. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmuller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the 
operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4. 4. Exempel på koder. Koderna varierar beroende på storlek.

Ytterhandske
Innerhandske



Komponenter till ortopediset

Din guide till val av rätt komponenter  
för ortopedi ingrepp

Alla produkter kan inkluderas i Mölnlyckes kundanpassade set för att tillgodose era behov och preferenser.

Truly customized orthopaedic solutions

Lösningar för ortopedipersonal
Ergonomisk design med effektiv infektionsbarriär

Kontakta din produktspecialist hos Mölnlycke 
som kan berätta mer om vår helt nya portal 
för Kundanpassade set – välj, analysera, byt, 
uppskatta och granska dina inköp av set med 
ett anpassningsbart användarverktyg.

BARRIER® draperingsmaterial

Kompletterande operationslakan

Incisionsfilm

BARRIER® operationsrockar

Pulsed Lavage

Suturer

Hudstapler

Sugmunstycken

Slangar

Sprutor

Kanyler

Säkerhetsskalpell

Nålaskar

Sårdränage

Hudmärkpenna

Brickor och skålar

Lamphandtag

Överföringsbricka för stickande  
och skärande instrument

Sterilskydd till handfat

Metallinstrument

Rök och Diatermipenna

Diatermipennor

Specifika diatermiknivar

Mepilex® Border Post-Op förband

Antihalkmatta för instrument

Time-out lakan

Gasvävs- och Nonwoven produkter

Benvax



Läs mer på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel 031 722 30 00. 
Mölnlycke®, BARRIER®, Biogel®, Mepilex® och Safetac® är varumärken, namn och logotyper som är globalt registrerade  
av en eller flera företag i Mölnlycke Health Care-gruppen. © 2016. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. 

SafeAir® är ett varumärke som tillhör SafeAir AG.

Din partner för kvalitet,  
effektivitet och säkerhet

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 sortiment av lakan, rockar och övrigt operations-
material av hög kvalitet

• Tekniskt avancerade Biogel®-operationshandskar av hög kvalitet 

• Marknadsledande inom kundanpassade set-lösningar

•  Avancerade sårbehandlingsprodukter med banbrytande  
Safetac®-teknologi

•  Portal på nätet – välj, analysera, byt, uppskatta och granska 
dina inköp av set med ett anpassningsbart användarverktyg

Vårt åtagande är att utveckla och lansera nya innovativa 
lösningar som hjälper dig i ditt arbete.

Utforska vårt ortopedisortiment på  
molnlycke.se/operation-ingrepp/ortopedi/
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