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•  Dostatečná velikost zesílené části roušky s vysokou absorpcí udržuje pracovní oblast suchou.

•   Průhledná fólie na okraji roušky umožňuje dostatečný náhled na ovládací panel

•   Integrované elastické okraje umožňují bezpečné přichycení.

•   Komfortní vrstva na místech, která zajišťují pohodlí pacienta. 

 BARRIER ®  vám pomůže zajistit lepší péči pro více pacientů.
  Všechny výrobky BARRIER společnosti Mölnlycke Health Care jsou vyrobeny tak, aby 
poskytovaly optimální kombinaci ochrany, funkčnosti a pohodlí. Součástí našich inovačních 
řešení zaměřených na konkrétní výkony jsou logistické výhody, odborná školení a podpora. Tyto 
prvky společně vedou k řadě výhod - k úspoře času, práce a nákladů a díky tomu můžete zajistit 
lepší péči pro více pacientů. 

 Rouška na angiografii BARRIER ®  



 Pokyny k rouškování 

1 2 3

 Rozložte ji směrem k nohám pacienta.  Rozložte ji směrem k bokům.  Roušku uchopte ve směru vyznačeném 
pomocí piktogramu. Odstraňte 
snímatelný papír. Roušku umístěte 
doprostřed těla pacienta. 
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 Horní část rozložte přes 
anesteziologický rám. 
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 Chirurgické roušky BARRIER 

•  100% nepropustné materiály zajišťující optimální bezpečnost pacientů

•   Optimální poskládání roušky pro aseptické použití, snadné použití pro jednu osobu 

 Ref. č.  Popis  Bal/Kar. 

65210  Rouška na angiografii
  240x320 cm, zesílení 90x110 cm, otvory 6x9 cm 

 10/20 

65211  Rouška na angiografii
  240x370 cm, zesílení 90x220 cm, otvory 6x9 cm 

 10/20 

65213  Set na angiografii 
  1 rouška na angiografii 240x320 cm, zesílení 90x110 cm, otvory 6x9 cm
  1 návlek na stůl 150x190 cm, 75x190 cm absorpční

 8/16 

 Veškerý uvedený obsah setu je rovněž k dispozici pro treje ProcedurePak®. 
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