
Truly customised
laparoscopic solutions



Genom att standardisera dina laparo-
skopiska 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.

Få ut mer av dina 
laparoskopiska 
ingrepp



Truly customised laparoscopic solutions

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



Laparoskopiska instrument av 
hög kvalitetents
Engångsinstrument finns som sterilt 
enstyckförpackad eller som komponenter i 
dina kundanpassade operationsset:
• 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

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.

Allt ditt team 
behöver

Draperingar och komponenter 
för kundanpassade set 
inom laparoskopi

• Draperingar speciellt 
för laparoskopi

• Bipolära instrument

• Rockar

• Säkerhetsprodukter

• Hudstapler / suturtejp

• Skålar

• Veressnål

• Insufflationsslang

• Sug- och spolset

• Kameraskydd

• Antifog

• Rökutsug med filter

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc. Importeras och distribueras av: Mölnlycke Health Care AB



* Referenser: 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).

‘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.

Med hela bassortimentet och instrumenten 
samlade i ett set kan du:
• Minska förberedelsetiden med upp till 40 %*

• Är säker på att du är föberedd

• Går att öka antalet ingrepp

• Minska de totala produkt- och logistikkostnaderna

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.

En komplett lösning för 
ökad effektivitet

40% AV FÖRBEREDELSTIDEN 
GÅR ATT SPARA. OCH 
MER DÄRTILL.
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Låt oss hjälpa dig och ditt team



Ju mer du lägger till i setet 
desto mer värde får du

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

Truly customised laparoscopic solutions



Avtagbar preparatpåse

Art. nr. Beskrivning Ø Påsens storlek Volym Avd. fp.

899102 Avtagbar preparatpåse 10mm 8x 14.5cm
250-

300ml
5

899103 Avtagbar preparatpåse 10mm 13x18cm
500-

700ml
5

899112 Avtagbar preparatpåse 12mm 19x23cm
1150-

1500ml
5

Monopolär L-hook 

Art. nr. Beskrivning Ø Längd Avd. fp.

899100 Monopolär L-hook 5mm 33cm 10

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

Instruments
Du strävar efter effektivitet och bästa patientresultat. Vi kan hjälpa till. Våra skräddarsydda 
lösningar för laparoskopiska ingrepp fokuserar på att göra det möjligt för ditt team 
att uppnå sina mål. Du väljer helt enkelt allt ditt team behöver från vårt sortiment av 
Mölnlycke®-distribuerade troakarer, monopolära saxar, instrument, L-hookar och 
avtagbara preparatpåsar. Vi förpackar dina val i effektiva kundanpassade set.  
Du sparar tid och kostnader.

•  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

• 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, vilket förhindrar 
intilliggande vävnadsförbränning

• Lätt handtag med ergonomisk 
design, vilket möjliggör exakt 
kontrollerad vävnadsdissektion

• 3 meter lång kabel

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc. Importeras och distribueras av: Mölnlycke Health Care AB



Monopolär sax 

• För exakt, kontrollerad dissektion 
och koagulering av kärl och vävnader

• Bekvämt, alltid vasst, engångs-
instrument eliminerar hanterings- 
och steriliseringskostnader

• Metzenbaumbladet klipper exakt 
utmed hela bladets längd

Art. nr. Beskrivning Ø Längd Avd. fp.

899216 Metzenbaum Monopolär sax 5mm 33cm 10

899217 Mini-Metzenbaum Monopolär sax 5mm 33cm 10

899218 Metzenbaum Monopolär sax 5mm 45cm 10
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Art. nr. Beskrivning Längd Avd. fp.

899105 Veressnål 12cm 25

899106 Veressnål 15cm 25

Art. nr. Beskrivning  Ø Längd Avd. fp.

899107 Sug- och spolset dubbel spike 5mm 33cm 20

899108 Sug- och spolset dubbel spike 5mm 45cm 20

899109 Sug- och spolmunstycke 10mm 33cm 10

Sug- och
spolset
•  Ergonomisk design. Sug- och spolhandtaget kan 

hanteras med endera handen

• Transparent sug- och spolhandtag för fri sikt

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

• 3 meter lång slang

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

bukväggen

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

• Trubbig hylsa som skyddar nålspetsen när korrekt 
positionering uppnåtts

Juridisk tillverkare: Unimax Medical Systems Inc. Importeras och 
distribueras av: Mölnlycke Health Care AB



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

Art. nr. Ø Längd Avd. fp.

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

Art. nr. Ø Längd Avd. fp.

899316 5mm 70mm 5

899317 5mm 100mm 5

899324 5mm 150mm 5

899318 11mm 100mm 5

899319 12mm 100mm 5

899326 12mm 150mm 5

Bladeless troakar

Art. nr. Ø Längd Avd. fp.

899320 5mm 70mm 5

899321 5mm 100mm 5

899322 11mm 100mm 5

899323 12mm 100mm 5

Universalhylsa för troakar

Optisk troakar

* Avser trokar med en diameter på 12 mm

Troakarhus designad med lågprofl



Art. nr. Ø Längd Avd. fp.

899300 5mm 70mm 5

899301 5mm 100mm 5

899302 11mm 100mm 5

899303 11mm 150mm 5

899304 12mm 100mm 5

899305 12mm 150mm 5

Art. nr. Ø Längd Typ Avd. fp.

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

899337 5mm 70mm Skärande troakar 5

899338 5mm 100mm Skärande troakar 5

899339 11mm 100mm Skärande troakar 5

899340 11mm 150mm Skärande troakar 5

899341 12mm 100mm Skärande troakar 5

899342 12mm 150mm Skärande troakar 5

Skärande troakar

Art. nr. Ø Längd Avd. fp.

899330 5mm 70mm 5

899327 5mm 100mm 5

899331 11mm 100mm 5

899328 12mm 100mm 5

Art. nr. Ø Längd Avd. fp.

899329 12mm 100mm 5

Hasson troakar

Troakarer Dual Pack

Art. nr. Ø Längd Avd. fp.

899306 11mm 100mm 5

899307 12mm 100mm 5

Optisk troakar med ballong

Hasson troakar med ballong
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Laparoskopiska instrument

Art. nr. Beskrivning Ø Längd Avd. fp.

899200 Rak fattningstång med spärr 5mm 33cm 10

899201 Maryland dissektionstång stort handtag 5mm 33cm 10

899202 Clinch fattningstång med spärr 5mm 33cm 10

899203 Babcock fattningstång med spärr 5mm 33cm 10

899204 Rat tooth fattningstång med spärr 5mm 33cm 10

899205 Anknäbb fattningstång med spärr 5mm 33cm 10

899206 Tarmfattningstång med spärr fenestrerad 5mm 33cm 10

899207 Rak fattningstång med spärr fenestrerad 5mm 33cm 10

Art. nr. Beskrivning Ø Längd Avd. fp.

899208 Rak fattningstång med urkopplingsbar spärr 5mm 33cm 10

899209 Maryland dissektionstång med litet handtag 5mm 33cm 10

899210 Clinch fattningstång med urkopplingsbar spärr 5mm 33cm 10

899211 Babcock fattningstång med urkopplingsbar spärr 5mm 33cm 10

899212 Rat tooth fattningstång med urkopplingsbar spärrl 5mm 33cm 10

899213 Anknäbb fattningstång med urkopplingsbar spärr 5mm 33cm 10

899214 Tarmfattningstång med urkopplingsbar spärr 5mm 33cm 10

899215 Rak fattningstång urkopplingsbar spärr fenestrerad 5mm 33cm 10

Handtag med spärr

Handtag med urkopplings-
bar spärr

• Brett sortiment av instrument-
skänklar för alla typer av kirurgi 
 
 

• Kraftiga, dubbelledade skänklar 
med stort gap ger optimal 
användning under ett ingrepp 
 

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

R
ak fattningstång

M
aryland dissektionstång

Clinch fattningstång

B
abcock fattningstång

R
at Tooth fattningstång

A
nknäbb fattningstång

Tarm
fattningstång  

fenestrerad

R
ak fattningstång 

fenestrerad
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Art. nr.* Beskrivning Avd. fp.

899110 Monopolär instrumentkabel 4mm 20

899111 Monopolär instrumentkabel 8mm 20

Monopolär intstrumentkabel



Art. nr.* Beskrivning 

2317639-00 Insufflationsslang med filter 18Ch 300cm MLL/MLL 

2317646-00 Insufflationsslang med filter 18Ch 300cm MLL/Funnel 

2317674-00 Insufflationsslang med filter 18Ch 250cm MLL/Connector Wolf

2317675-00
Insufflationsslang med filter 18Ch 300cm MLL/22mm/15mm 
fitting

2319001-00 Insufflationsslang med filter 18Ch 300cm MLL/Funnel white 

2318958-00 Insufflationsslang med filter 18Ch 300cm LL/MLL

2318998-00
Insufflationsslang med filter 18Ch 300cm MLL/MLL adapter 
LL/LL

Insufflationsslang

Antifog lösning

Kameraskydd

Art. nr.* Beskrivning 

2315127-00 Antifog lösning

Art. nr.* Beskrivning 

2323048-00 Kamerskydd 15x250cm, med påföringsring

2323071-00 Kameraskydd 15x250cm, klicklås, med påföringsring

2308481-00 Kameraskydd 18x246cm med transfer-stick

Art. nr.* Beskrivning 

2323520-00 Aktiv laparoskopisk rökutsug LL filter 3m 

2318481-00 Passiv laparoskopisk rökutsugslang – självreglerande

2324508-00 Passiv laparoskopisk rökutsugslang med rullklämma

Rökutsug med filter aktivt och passivt

*Referensnummer för produkt i ProcedurePak kundanpassade set. Truly customised laparoscopic solutions

Produkterna nedan representerar endast en liten del av sortimentet.

Komponenter till laparoskopiset
Vi kan hjälpa dig anpassa dina set helt för kolecystektomi, 
appendektomi och bråckoperation med ett kvalitetssortiment 
av komponenter. Du kan också inkludera rockar, handskar, 
säkerhetsprodukter och förband i dina set för ytterligare 
effektivitet och ekonomisk hantering.

Art. nr.* Storlek (cm) Storlek sårdyna (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

Finns även enstycksförpackad.
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Bipolär dissekeringstång

Art. nr. Beskrivning Storlek

2323892-00 Bipolar dissecting forceps - Erbe connector 5mm/33cm

2323846-00 Bipolar dissecting forceps – Valleylab connector 5mm/33cm

2325066-00 Bipolar Johan forceps – Valleylab connector 5mm/33cm

2325098-00 Bipolar Johan forceps – Erbe connector 5mm/33cm

Wound retractor/protector 

Art. nr. Beskrivning Storlek 

2323755-00 Lap cholangiography forceps 5mm/33cm

2314605-00 Surgical clip applier 5mm/28cm, 12 clips

2323060-00 Lap monopolar L-hook electrode hand activated 5mm/33cm

2324034-00 Laparoscopic aspiration needle 5mm/33,5cm, 18G

Art. nr. Beskrivning Storlek 

2323859-00 Endomini™ 5mm Detachable Endo pouch 3"x 4" 120ml 

2324016-00 Endo Pouch with memory wire 10mm 330ml

Art. nr. Beskrivning Storlek

2323070-00 Wound retractor/protector 2-4cm    (xtra small)

2323025-00 Wound retractor/protector 2,5-6cm (small)

2323047-00 Wound retractor/protector 5-9cm    (medium)

2323061-00 Wound retractor/protector 9-14cm  (large)

Art. nr. Beskrivning Kommentarer

2323690-00 Closure needle Easyclose™

2323700-00 OmniClose™ closure needle Endast nålen

2323768-00 OmniClose™ trocar site closure device System inklusive guide

Closure devices 

Preparatpåse

Lap cholecystectomy tillbehör

Art. nr. Beskrivning

2323788-00 White balancing cup for optic

2323648-00 VueTip® trocar swab kit

2322372-00 Surgitie™ Ligating Loop with delivery system

Övriga tillbehör 

M.O.R.A Laparoskopisk tork

Art. nr. Beskrivning Storlek Art. fp.

2324536 M.O.R.A Laparoskopisk tork 3 x 40 cm 5 st



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. 

Laparoskopilakan för ryggläge

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm)

954226 200/250x365 28x30 

Kompletterande produkt

977050 Instrumentpåse 45x48cm

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm)

954225* 175/250x360 25x30

* finns också sterilt i set 694265

• 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

Beskrivande funktioner
• BARRIER Flex töjbara häftande kanter
• Fyra integrerade slanghållare
• Komplettera med en separat djup instrumentpåse speciellt utformad 

för laparoskopiska instrument

Beskrivande funktioner 
• BARRIER Flex töjbara häftande kanter
• Integrerade djupa instrumentpåsar speciellt utformad för laparoskopiska 

instrument

Allt-i-ett speciallakan erbjuder många fördelar:



Laparoskopilakan för benstöd

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm)

944206 250/200/300x285 28x30

Kompletterande produkt

977050 Instrumentpåse 45x48cm

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm)

944205* 250/175/270x260 25x30

* finns också sterilt i set 694245 och 84511411 

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm)

70550 280/230/270x335 32x42

* finns också sterilt i set 61450 

Beskrivande funktioner
• BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
• Fyra integrerade slanghållare
• Extra långa benpåsar - integrerad tejp för justering av benlängden - 

transparenta sidor vilket möjliggör en synlig kontroll av extremiteterna
• Komplettera med en separat djup instrumentpåse speciellt utformad för 

laparoskopiska instrument

Beskrivande funktioner 
• BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
• Integrerade djupa instrumentpåsar speciellt utformad för laparoskopiska 

instrument
• Integrerad tejp för justering av benlängden

Beskrivande funktioner
• BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
• Två integrerade slanghållare
• Bariatriskt – bredare kroppsdel och buköppning

Truly customised laparoscopic solutions



Laparoskopilakan för benstöd, abdomino-perineal

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm) Perineal hål (cm)

956967 250/200/300x285 25x18 10x13 

944201 250/200/300x285 28x30 10x13 

Kompletterande produkt

977050 Instrumentpåse 45x48cm

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm) Perineal hål (cm)

944215 300/200/270x355 25x30 15x24

Kompletterande produkt

988522 Perineal lakan med påse 50x84 cm 7x10 

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm) Perineal hål (cm)

956966* 250/270x270 26x20 9x13

*finns också sterilt i set 696600 och 903020

Art. nr. Lakan (cm) Buköppningshål (cm) Perineal hål (cm)

944200* 250/175/270x260 25x30 13x24

944210 300/200/270x295 25x30 13x24

*finns också sterilt i set 694240 och 694241

Beskrivande funktioner
• BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
• Fyra integrerade slanghållare
• Extra långa benpåsar 

– integrerad tejp för justering av benlängden  
– transparenta sidor vilket möjliggör en synlig kontroll av extremiteterna

• Justerbar häftande perineal öppning med integrerat täcklakan
• Komplettera med en separat djup instrumentpåse speciellt utformad för 

laparoskopiska instrument

Beskrivande funktioner
• BARRIER Flex töjbara häftande kanter
• Designad för robotingrepp 

– Transparant anestesiskärm 
– Extra långt lakan 

• Integrerade djupa instrumentpåsar
• Integrerad tejp för justering av benlängden
• Kombinera med ett perineal lakan med påse

Beskrivande funktioner
• BARRIER Flex töjbara häftande kanter i buköppningshålet
• Integrerade djupa instrumentpåsar speciellt utformad för laparoskopiska 

instrument
• Perineal öppning med integrerat täcklakan
• Integrerad tejp för justering av benlängden



Laparoskopilakan

Kompletterande op.lakan

Rockar

Gasvävs produkter

Sprutor

Nålar

Insufflationsslang

Veressnål

Sug- och spolset

Rökfilter

Antifog

Nålräknare

Bladavlägsnare

Överräckningsbricka

Säkerhetskniv

Time out lakan

Anti-slip material

Kameraskydd

Metallinstrument

Suturer

Mepilex® Border Post-Op

Brickor och skålar

Instrument – fattningstång

Instrument – dissektionstång

Monopolär sax

Monopolär L-hook 

Troakarer

Universalhylsa för trokarer

Avtagbar preparatpåse

Monopolär kabel

Vi gör det lättare att välja rätt
komponenter

Alla laparoskopiska produkter kan inkluderas i ett Mölnlycke kundanpassat set.

Mölnlycke® Kundanpassade set
Dessa produkter finns i Mölnlycke® Kundanpassade set.

Kontakta din lokala produktspecialist för att diskutera hur du 
kan inkludera dessa produkter i ditt kundanpassade set.



Vi gör det lättare att välja rätt
komponenter

Vi introducerar Mölnlycke® Tray Portal

Öka värdet på dina kundanpassade set

Alla laparoskopiska produkter kan inkluderas i ett Mölnlycke kundanpassat set.

Din organisation sparar tid, pengar och avfall med Mölnlycke® kundanpassade set. Nu 
kan du öka värdet på dina set med Mölnlyckes® nya online-verktyg för kundanpassade 
set. Våra kunder har varit involverade i alla utvecklingssteg och vi har därför byggt en 
portal som övervinner alla utmaningar genom att ge dig:

Kontroll
Portalen ger dig kontroll över 
ditt teams kundanpassade 
set. Du kan hantera utgifter 
för komponenter och öka 
värdet tack vare detaljerad 
köpstatistik.

Öppenhet
Mölnlycke® Tray Portal låter 
relevanta användare i hela 
organisationen hantera an-
vändningen av set genom att 
visa alla komponenter i varje 
kundanpassat set.

Effektivitet
Mölnlycke Tray Portal är lätt att 
använda med enkla och logiska 
steg och kommandon. Portalen 
ger dig möjlighet att dela set-
information snabbt och enkelt och 
godkänna set- förändringar på ett 
öppet och effektivt sätt.
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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. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt.

Endomini, OmniClose och EasyClose är varumärken som används av Unimax Medical Systems Inc.
PlumePort och VueTip är registrerade varumärken som tillhör Buffalo Filter LLC. Surgitie är ett varumärke som används av Medtronic.

Att arbeta tillsammans för
lösningar som ger nya
standarder inom patientvården
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
 operationsmaterial av hög kvalitet

• Tekniskt avancerade Biogel®-operationshandskar av  
 hög kvalitet

• Marknadsledande inom kundanpassade set-lösningar

• Avancerade sårbehandlingsprodukter med banbrytande  
 Safetac®-teknologiy

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

Kompetent vård – varje dag 
På Mölnlycke®, har vi ett övergripande mål för all vår verksamhet: 
att hjälpa sjukvårdspersonalen prestera sitt bästa. Och det visar vi 
varje dag i vår verksamhet.

Utforska vårt ortopedisortiment på molnlycke.se


