Pro hrdinu všedního dne: pro vás
Operační oblečení, oteplovací haleny BARRIER®

Svěží a čisté
– každý den

Proč právě jednorázové operační oblečení Mölnlycke® BARRIER®

Tři hlavní důvody
#1

Vy a váš tým jste skuteční hrdinové. Poskytujete erudovanou
péči a přitom ještě zvládáte každodenní komplikace a starosti.
Operační oblečení by ale mezi ně patřit nemělo.

„Jednorázové materiály od firmy Mölnlycke
jsou mnohem hygieničtější než oblečení
k opakovanému použití. Svým kolegům
z jiných nemocnic vřele doporučuji zvážit
použití jednorázového oblečení Mölnlycke.“
Daniel Rascher,
všeobecný ošetřovatel v perioperační péči, Inselspital, Bern, Švýcarsko

Vždy svěží a čisté
Vysoká úroveň čistoty a moderní styl pro zcela hygienický start do každého
nového dne. Žádné obnošení a opotřebování. Žádné skvrny ani zápach. Žádné
starosti. A navíc se vyhnete riziku alergických reakcí na prací prostředky.

#2
Extra pohodlí při práci
Unisoft® je jedinečný lehký materiál, který nabízí lepší prodyšnost a odvádí
vlhkost od kůže rychleji než oblečení pro opakované použití1 a udržuje vás tak
v pohodlí. Materiál nešustí a je velice příjemný na dotyk.

#3

Prevence infekcí
U jednorázového oblečení pro personál vždy víte, že je hygienicky čisté.
U tradičního oblečení pro opakované použití si tím nikdy nemůžete být jistí.
Jednorázové produkty mohou podpořit vaši snahu o prevenci infekcí.

Protože vy a váš tým si zasloužíte to nejlepší
U tradičního textilního operačního oblečení pro opakované použití si nikdy
nemůžete být 100% jistí, jestli je čisté nebo i jestli vám bude správně
sedět. Funkčnost oblečení je totiž ovlivněná kvalitou a počtem pracích
cyklů. Skvrny a obnošení se také mohou projevit na míře ochrany a na
pocitu svěžesti používaného oblečení. Je čas na změnu.
Zamyslete se nad tím: vy i váš tým si zasloužíte operační oblečení,
které je pokaždé svěží a hygienicky čisté. Oblečení, které vám přirozeně
padne a umožní vám tak volný a sebejistý pohyb. A pokud je to potřeba,
může vám také pomoci udržet ultračistý vzduch (méně než 10 CFU/m3).
Mölnlycke vás zbaví starostí s operačním oblečením.
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Vědecké důkazy ve prospěch
jednorázového operačního oblečení
• Jednorázové operační oblečení a
oblečení do čistých prostor vykazuje
nižší míru kontaminace vzduchu
bakteriemi než bavlněné operační
oblečení.1,2
• Operační oblečení BARRIER® je
vyrobené z polypropylenu. Tento
materiál je spojován s výrazně nižší
kontaminací vzduchu a kontaminací
ran bakteriemi než konvenční
bavlněné haleny a kalhoty.3

VĚDĚLI
JSTE, ŽE:

Stafylokoky a enterokoky mohou
přežít celé dny i měsíce po uschnutí
na běžně používaných nemocničních
materiálech a plastech?4

MĚKKÝ,
POHODLNÝ
A TICHÝ

– s potěšením nosit

Zůstaňte v teple
Při dlouhé směně v klimatizované
nemocnici může člověk pěkně
prochladnout, proto nabízíme také
oteplovací halenu BARRIER®.
Stačí ji natáhnout přes operační
oblečení. Vy i váš tým tak můžete
snadno zůstat v teple a pohodlí.

Větší pohodlí s materiálem Unisoft®

Rozdíl pocítíte
na vlastní kůži
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Operační oblečení nosíte každý den. Některé dny jsou
fyzicky náročné. Zasloužíte si zůstat v pohodlí.
Skutečně velkorysé pohodlí vám nabízí operační oblečení a oteplovací
haleny BARRIER® s materiálem Unisoft®. Jedná se o jedinečný netkaný
materiál ze speciálně upraveného polypropylenu. Tato textilie s měkkými
vlákny se vyznačuje jedinečným vzorem vazby, který ještě umocňuje
příjemný pocit na dotek a tichost.
Ve srovnání s tradičními tkaninami v operačním oblečení
k opakovanému použití je Unisoft® lehký, prodyšnější a rychleji odvádí
vlhkost od kůže pro větší pocit pohodlí. Materiál je navíc méně náchylný
k oděru a uvolňování částic, čímž přispívá k prevenci kontaminace, a nabízí
lepší ochranu před proniknutím bakterií ze vzduchu skrz látku.1

5

PROČ PRÁVĚ UNISOFT®?
• Lehký
• Měkký na dotek
• Prodyšný
• Tichý

„Můj chirurgický tým má s operačním oblečením
od Mölnlycke velice dobrou zkušenost.“
Prof. Dr. Jürgen Beck, zástupce primáře,
Inselspital, Bern, Švýcarsko

Kompletní řada operačního oblečení BARRIER®

Všechno, co
váš tým potřebuje

Operační oblečení
s manžetami
Extra komfort

Materiál Unisoft® nabízí
extra komfort a měkkost,
slušivý design a
ergonomicky navržené
kapsy. Velikosti XS až XL se
zvlášť zabalenou halenou a
kalhotami pro individuální
výběr velikostí. Manžety na
rukávech a nohavicích a
volitelně také v pase.

S Mölnlycke® se můžete těšit na vysoce kvalitní oblečení na operační
sál, které vás nezklame. Náš sortiment zahrnuje širokou nabídku
operačního oblečení, oteplovacích halen, které vyhoví konkrétním
potřebám a preferencím vaší nemocnice a vašeho týmu. Model, míra
pohodlí, barva i velikost – to všechno je na vás.
Oteplovací halena

Oteplovací halena

Materiál Unisoft® pro extra
komfort a měkkost. Můžete
si vybrat mezi tepelnou
pohodou dlouhých rukávů
a snadnou dezinfekcí
předloktí u polodlouhých
rukávů. Ergonomicky
umístěné kapsy a výběr
velikostí od S do XXL.

Vyrobené z pohodlného
netkaného materiálu
v provedení unisex.
K dispozici ve čtyřech
velikostech od S do XL se
dvěma velkými předními
kapsami.

Extra komfort

VĚDĚLI
JSTE, ŽE:

Basic

Operační oblečení

Operační oblečení

Materiál Unisoft® nabízí extra
komfort a měkkost, slušivý
design
a ergonomicky navržené
kapsy. Velký výběr velikostí od
XS do XXXXL se zvlášť
zabalenou halenou a
kalhotami pro individuální
výběr velikostí.

Vyrobené z pohodlného
netkaného materiálu v
provedení unisex.
K dispozici v šesti
velikostech od XS do XXL.
Halena má vpředu tři
praktické kapsy, z nichž
jedna je vybavená poutkem
na nůžky a pero.

Basic

Extra komfort

Operační oblečení Mölnlycke® BARRIER® je zdravotnickým prostředkem
s označením CE vyráběným z materiálu odolného vůči oděru a uvolňování
částic v kontrolovaném čistém prostředí? Náš bezpečný proces výroby
a balení zajišťuje vysokou kvalitu a spolehlivou ochranu – bez výjimky.
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Jasná volba

Cesta k větší jednoduchosti,
kvalitě a efektivitě
Operační oblečení je jednou z věcí, u kterých by mělo všechno jít hladce
a plynule – od řízení nákladů po včasné dodávky. Cíl je jen jeden: přispět
k bezpečnosti a efektivitě a usnadnit vám práci.

„V naší studii proveditelnosti získalo jednorázové operační
oblečení pozitivnější odezvu než oblečení k opakovanému
použití. Výsledky studie povzbudily vedení k tomu, aby rozhodlo
o zavedení jednorázového operačního oblečení.“
Nicole Söll,
dokumentaristka, Inselspital, Bern, Švýcarsko

VĚDĚLI
JSTE, ŽE:

Máte možnost udělat si lepší představu o tom, kolik
můžete s operačním oblečením Mölnlycke® BARRIER®
ušetřit, díky naší kalkulačce na molnlycke.com?
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Nákladová efektivita

Vysoká kvalita

Chytrá investice. Žádné nákladné praní, ať už přímo
na pracovišti nebo jinde. Žádné výdaje za výměnu
nebo opravy operačního oblečení. Stručně řečeno,
naprostá transparentnost bez skrytých nákladů.

Operační oblečení BARRIER® je zdravotnickým prostředkem
s označením CE vyráběným z materiálu odolného vůči oděru
a uvolňování částic v kontrolovaném čistém prostředí. Náš
bezpečný proces výroby a balení zajišťuje vysokou kvalitu a
spolehlivou ochranu – bez výjimky.

Včasné dodávky

Životní prostředí

Díky spolehlivým dodávkám bude mít váš
personál vždy v potřebném okamžiku to správné
operační oblečení. Vždy svěží a připravené
k použití. Včasné dodávky zjednodušují
skladování a zbavují vás závislosti na kapacitě
prádelny.

Analýza celého životního cyklu výrobku ukazuje, že
jednorázové operační oblečení BARRIER® je v porovnání
s oblečením k opakovanému použití šetrnější k životními
prostředí vzhledem k nižším emisím CO2 a menší míře
eutrofizace.15

Naším cílem je zbavit vás jednou provždy starostí s operačním
oblečením. Je to ambiciózní cíl, který ale vyjadřuje náš závazek vůči
vám a úsilí o vývoj skutečně přínosných řešení.
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Operační řešení na míru

Protože operačním
oblečením to teprve začíná

Oblečení pro personál BARRIER®
Široká nabídka ochranného oblečení
pro bezpečnost a pohodlí
zdravotnických pracovníků i pacientů.

S Mölnlycke® se můžete těšit na operační řešení na míru.
Vše, co potřebujete pro každý konkrétní zákrok, dostanete
v jediném praktickém a nákladově efektivním setu.
Chceme vám vaši práci maximálně usnadnit. Jako příklad
tady najdete naše doporučení pro laparoskopické
a ortopedické zákroky.

Naše portfolio
Naše široká nabídka zahrnuje vše od plášťů
až po chirurgické nástroje. Při vývoji každého
řešení klademe důraz na zlepšení efektivity,
abychom mohli klinickým pracovníkům
i pacientům na operačních sálech dát to, co
potřebují pro ty nejlepší výsledky.

Chirurgické rukavice Biogel®
Poskytují dokonalejší ochranu
díky indikaci proděravění, velice
dobře padnou, jsou příjemné na
dotyk a pohodlně se nosí.

Operační roušky BARRIER®
Řada roušek navržených
speciálně pro různé typy
chirurgických zákroků.

Operační sety Mölnlycke®
Všechny potřebné položky na
jedno použití pro konkrétní
chirurgický zákrok zabalené do
praktického sterilního setu –
kompletní řešení na míru pro
zdravotnické pracovníky.

Chirurgické nástroje Mölnlycke®
Široký sortiment nástrojů na jedno
použití včetně trokarů pro
minimálně invazivní chirurgii.

10

11

Pro hrdinu
všedního dne: pro vás
Stačí se s námi spojit a my pro vás a váš tým ihned
zajistíme vyzkoušení našich vzorků. Můžeme vám dokonce
pomoci zajistit hladký přechod z operačního oblečení
k opakovanému použití na jednorázové oblečení. Společně
to dokážeme.
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Abyste získali představu o tom, co pro vás a váš tým může operační
oblečení, oteplovací haleny a BARRIER® opravdu znamenat,
musíte je vyzkoušet! Zažijte vzhled a pocit z moderní svěžesti
a čistoty na vlastní kůži. Zjistěte, jak je naše oblečení v každém
směru navržené tak, aby vám pomohlo k co nejlepším výsledkům
a vy jste mohli být tím, kým jste: hrdinou všedního dne. Každý den.

Operační
oblečení
BARRIER®

PROSTĚ HO VYZKOUŠEJTE!
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Každý den vás znovu přesvědčíme
Společnost Mölnlycke nabízí inovativní řešení pro management
ran, vyšší bezpečnost a efektivitu chirurgických zákroků
a prevenci dekubitů. Naše řešení pomáhají k dosažení lepších
výsledků a jsou postavená na klinických a zdravotnickoekonomických důkazech.
Všechno, co děláme, má jediný cíl: pomoci zdravotnickým
pracovníkům k nejlepším možným výsledkům. A uděláme vše
pro to, abychom vás o tom každý den znovu přesvědčili.
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