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A SALESIANER MIETTEX MED – műtős csapatokkal tartós együttműködésben – kifejlesztette a többször használatos műtéti textíliák rendszerét, amely azon túl, hogy maximális védelmet és kényelmet biztosít a
műtőben, a rendelkezésre álló erőforrásokkal is takarékosan bánik.
Alapelvünk, hogy kizárólag azokat a legújabb termékeket használjuk,
amelyek teljes élettartamuk alatt a lehető legkedvezőbb hatást gyakorolják a környezetünkre. Speciális rétegelt és mikroszálas textíliáink teljes
védelmet nyújtanak a betegeknek és a műtős csapatoknak egyaránt. A
tökéletes logisztika és az egyénre szabott műtős szettek kellő rugalmasságot garantálnak.
A műtéti textília kézikönyv a műtős csapat védelmét szolgálja. Segítséget nyújt a rendszer professzionális, az orvostechnikai eszközökről szóló
törvény szerinti használatához.

utasítások
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A műtéti textília kézikönyv a műtős szettek tartalmát, illetve pontos felhasználását szövegesen és ábrákkal mutatja be. Ezenkívül ismerteti orvostechnikai eszközeink jogi hátterét és jellemzőit.

Használati utasítások

7

A rendszerünk javítására irányuló javaslatokat örömmel fogadjuk.

Figyelmeztetések és tárolási

Szettek szöveges és képes
ismertetése

8

		

Beöltözés a műtős köpenybe 8
Univerzális szett

9

Ortopédiai szett

10

Nőgyógyászati szett

11

Vaginális szett

12

Kéz izoláló szett

13

Fül-orr-gégészeti szett

14

Gyermek szett

15

Higiénia és fenntarthatóság 16

SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42–44.
office@salesianer.hu
salesianer.hu
+36 1 463 71 00
2

Sok sikert kíván a
SALESIANER MIETTEX MED

Jogi háttér és minőségbiztosítás
Jogi háttér
A SALESIANER MIETTEX MED (izoláló
lepedőt és köpenyt tartalmazó) steril
műtős szettjei első osztályú orvostechnikai eszközök, amelyek megfelelnek a
93/42/EGK irányelvnek és a 4/2009.
(III.17.) EüM az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletnek. Ennek megfelelően az orvostechnikai eszközök rendeltetésszerű használata nem jelent
veszélyt a beteg és/vagy a felhasználó
számára.
A SALESIANER MIETTEX MED a legkorszerűbb anyagok, valamint tanúsított minőségirányítási rendszer által
jóváhagyott előkészítő és sterilizációs
folyamatok révén garantálja a biztonságot. A SALESIANER MIETTEX MED
steril műtős szett a 93/42/EGK irányelv V. melléklete értelmében a bejelentett szervezet által jóváhagyott CE-jelöléssel rendelkezik.
Az EN 13795 európai szabvány rendelkezik a páciensek, a klinikai személyzet
és a készülékek számára kifejlesztett,
orvostechnikai eszközként használt
izoláló lepedőkről, köpenyekről és tisztatéri öltözékekről.
A szabvány segít megelőzni a fertőző
kórokozók átkerülését a páciensről a
klinikai személyzetre invazív sebészeti
beavatkozások során, továbbá kiter-

jed a kötelező adatszolgáltatásra, az
előállításra és az előkészítésre vonatkozó előírásokra, valamint az általános
rendelkezésekre. Ezenfelül ismerteti a
vizsgálati módszereket, illetve a termékekkel kapcsolatos határértékeket.
A SALESIANER MIETTEX MED munkatársai mind a nemzeti, mind az európai szabványügyi szervezetekben aktív
szerepet vállalnak az orvostechnikai
eszközökre vonatkozó szabványok továbbfejlesztésében.
A SALESIANE MIETTEX MED steril
műtéti szettjei maradéktalanul megfelelnek az említett szabványoknak.

Minőségbiztosítás
A SALESIANER MIETTEX MED az ISO
13485, ISO 9001 és ISO 14001 szabványsorozat szerint tanúsított irányítási rendszereket alkalmaz. A SALESIANER MIETTEX MED valamennyi
termékét korszerű, tanúsított előkészítő és sterilizációs folyamatokban dolgozza fel, ezzel maximális biztonságot
nyújt a páciens és a műtős személyzet
számára. Ennek megfelelően a tanúsítás során fizikai, kémiai és biológiai
adatokat vizsgálunk meg. Az így megállapított irányadó értékek képezik az
adott folyamat aktuális minőségbiztosítási alapját.

A steril szolgáltatás termékei kivétel
nélkül kiváló minőségű anyagból, például rétegelt vagy mikroszálas szövetből készülnek. Termékeink anyaga
– az optimalizált és tanúsított előkészítő és sterilizációs folyamatoknak
köszönhetően – a termék teljes életciklusa alatt megőrzi a szabvány előírásainak megfelelő tulajdonságait.
Minőségbiztosítási intézkedéseinknek
köszönhetően a feldolgozás valamennyi fázisa (átvétel, tisztítás, fertőtlenítés, szárítás, funkcióellenőrzés,
csomagolás, sterilizálás, komissiózás)
eleget tesz a tanúsított eljárás követelményeinek.
Az elektronikusan feldolgozható vonalkódrendszer
minőségirányítási
rendszerünk állandó részét képezi.
Lehetővé teszi a steril műtős szett valamennyi alkotóelemének teljes körű
nyomon követését a steril centrumban történő előállítástól az ügyfélig,
és vissza. A vonalkódrendszer további
előnye, hogy a műtős szett tartalma
ellenőrizhető. Ez biztosítja, hogy a
megfelelő árucikkek a megfelelő helyre kerülnek a szetten belül.
A SALESIANER MIETTEX MED steril
műtős szettjei – a folyamatos ellenőrzésnek és az aktív minőségirányításnak köszönhetően – korszerű műszaki
színvonalon segítik az Ön felelősségteljes munkáját.

Az integrált rendszerszolgáltatás
• Maximális biztonság
• Környezetvédelem
• Rugalmasság
• Gazdaságosság
• Teljes körű szolgáltatás
• Nagyfokú kényelem

Csúcstechnológiával
előállított, minőségi
anyagokból készült,
műtőben használatos
steril izoláló lepedőket
és védőruházatokat
kínálunk

ÖKOLÓGIA

Sterilszolgáltatás
szolgáltatás

rugalmasság

gazdaságosság

A textíliák ökológiai kezelése védi a környezetet és
lehetővé teszi az erőforrások takarékos használatát.
A tökéletes logisztika és az egyénre szabott műtős
szettek kellő rugalmasságot garantálnak.
Rendszerünk folyamatoptimalizálást és gazdaságosságot biztosít Önnek.

BIztonság
kényelem

A speciális fejlesztésű, rétegelt és mikroszálas textíliák teljes védelmet nyújtanak a műtős csapatnak és
a betegnek egyaránt.

Széleskörű szolgáltatásokkal, képzésekkel és az ügyfelek tájékoztatásával támogatjuk a rendszert.
Átgondolt konfekció és válogatott anyagok garantálják a lehető legkényelmesebb viseletet és a célszerűséget.
Integrált irányítási rendszerünket az ISO 13485, ISO
9001, valamint ISO 14001 szabványok szerint alakítottuk ki.
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Folyamataink eredménye: biztonság
Előtérben a kommunikáció Elektronikusan
támogatott
A vevőkkel és a végfelhasználókkal történő folyamatos, személyes kapcsolat- szettösszeállítás
tartás optimalizálási, illetve minőségirányítási folyamataink lényegi részét
képezi.
Orvostechnikai eszközökre szakosodott tanácsadóink mindig készséggel
állnak rendelkezésére.

Számítógéppel támogatott csomagolás és adatrögzítés. A rendszer lehetővé teszi a termékek típusának, men�nyiségének és sorrendjének megfelelő
szettösszeállítást.

A szettek öntapadó, három részes címke alsó részének a mellékelt megrendelőlapra történő felragasztásával rendelhetőek meg.
A Salesianer vállalatcsoport modern,
integrált textilnyilvántartási informatikai rendszerrel rendelkezik.

Szállítás

Minőségellenőrzés

A steril szetteket tárolószekrényekben
szállítjuk a műtő bejáratáig.

A gyártási tételek mindenre kiterjedő
ellenőrzése garantálja termékeink minőségét.

A használt műtéti textíliákat csomagolásukkal együtt a kiürített tárolószekrényekben szállítjuk el.

Tisztaterek esetén minden műtős köpenyt és izoláló lepedőt alulról megvilágított asztalon ellenőrzünk, mielőtt
rendeltetésüknek megfelelően összehajtogatjuk őket.

Sterilizálás és címkézés
A sterilizáló berendezéseket, valamint
a minőségbiztosítási folyamatokat
minden évben tanúsított szerv hagyja
jóvá.
Valamennyi műtős szett tartalmazza a
sterilizálás dátumát, a gyártási tételek
ellenőrzési számát és a lejárat dátumát. Minden szett – az orvostechnikai
eszközökről szóló 93/42/EGK irányelvvel és az orvostechnikai eszközökről
szóló törvény szerint – CE-jelöléssel
rendelkezik.
• Rendszeres monitoring
• Számítógépes adatrögzítés
• Jóváhagyott eljárások

Egyszerű rendelés
A szettekhez – a dokumentációt és a
rendelést megkönnyítendő – három
részes címke tartozik. A számítógéppel támogatott rendszer lehetővé teszi
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valamennyi szett teljes körű nyomon
követését.

Felelősségteljes munka a legjobb anyagokkal
A SALESIANER MIETTEX által előkészített steril műtéti szettek felbontás után egyszeri felhasználásra alkalmasak. A textíliák tisztítását és feldolgozását kizárólag a SALESIANER MIETTEX végezheti. Minden műtéti
szett latex- és nikkelmentes.

A beteg és a műtős
csapat védelme

• Maximális kényelem

Különböző anyagrendszereink optimális védelmet nyújtanak valamennyi műtéti beavatkozáshoz.

Praktikus
méretmegjelölés

• Célszerűség

nyekhez igazítottan applikált ragasztószalagok nagyban segítik a felhasználást.

Tekintve, hogy a sebészeti beavatkozások a műtéti textíliákkal szemben
különböző követelményeket támasztanak, a vonatkozó EN 13795 szabványban - a kitettség idejéhez, a mechanikai megterhelés mértékéhez és a
keletkező folyadékok mennyiségéhez
igazodva - két teljesítmény szint került
megállapításra.

Csúcsteljesítmény
A hosszan tartó, nagy fizikai megterhelést
jelentő és sok folyadék felszabadulásával
járó műtétekhez a három rétegű laminátumból készült izoláló lepedőket és műtős
köpenyeket ajánljuk.

Optimális teljesítmény
Kevésbé intenzív, rövid idejű, vagy kisebb mechanikus terheléssel járó műtétekhez a mikroszálból készülő izoláló
lepedők és műtéti köpenyek ajánlottak.

Kényelmes viselet –
innovatív dizájn
Ergonomikus szabású textíliáink hos�szú műtétek során is kényelmet biztosítanak.
A különböző köpenyméretek az eltérő
színű gallérokról azonnal felismerhetőek.
A mandzsetta a csukló részen pontosan illeszkedik és megkönnyíti a kesztyű felvételét.
• Hatékony védelem

Méret

Szín

XL

rózsaszín

L

kék

M

zöld

S

sárga

Funkcionalitás az
optimális kezelés
érdekében
A laminátumok kritikus beavatkozásokhoz, míg a mikroszálas textíliák a
nem kritikus beavatkozásokhoz a legalkalmasabbak. Az izoláló lepedők és
műtős köpenyek a speciális követelményeknek megfelelően konfekcionáltak.
Hajtogatásuk módja és az ügyféligé-

A ragasztószalagok hátulja a vis�szahajtott részükön egy mozdulattal
eltávolítható a műtéti lepedőről. A ragasztófelületek megkönnyítik a pontos
alakíthatóságot a műtéti területen. A
jelölések és nyilak segítségével a lepedő helyesen felhelyezhető.

Az anyagok leírása és felhasználási területe
Csúcsteljesítményű
textillaminátok
A három rétegű laminátból készült műtős köpenyek és izoláló lepedők, barrier tényezőként, az EN 13795 szabvány
minden, legmagasabb teljesítményre
vonatkozó kritériumát kielégítik.
A barrier hatás mind a kórokozók, mind

folyadékok ellen érvényesül, a textília
egyben hőszabályozó és antisztatikus.
A két külső réteg anyaga poliésztervelúr, a középső réteg (membrán) poliuretán anyagú. A felhasználás során
csúcsteljesítmény-igény esetén a műtéti köpeny frontján és ujjainál kiemelt
expozíció mutatkozik.

Mikroszálas textília
az optimális
teljesítménykategóriában
A mikroszálas szövetből készülő izoláló
lepedők és műtős köpenyek, barrier tényezőként, az EN 13795 szabvány minden, optimális teljesítménykategóriára
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vonatkozó követelményének megfelelnek, kellő biztonságot nyújtva.

Kiemelt követelmény a műtőbeli biztonság

Az izoláló hatás mind a kórokozók,
mind folyadékok ellen érvényesül, a
textília hőszabályozó, folyadéktaszító,
szöszmentes és antisztatikus.
A mikroszálas szövet 99%-ban végtelenített poliészterfilamentumból és
1%-ban karbonszálból áll.

Nagy felszívó hatású
mikroszál
A poliészter-filamentumból álló mikroszálas anyag belső struktúrájának
köszönhetően kiemelkedő felszívóképességgel rendelkezik. Emellett szöszmentes, hőszabályozó és antisztatikus is egyszerre.

• Izolálás
• Nedvszívás

Csúcsteljesítményű izoláló
lepedők

• Légáteresztés

Kórokozókkal és folyadékokkal szemben izoláló hatású, ugyanakkor nagy
nedvszívó képességű, hőszabályozó,
szöszmentes és antisztatikus.

• Dörzsállóság

A textillaminát magját a poliuretán
membrán adja, amelyet kétoldalról
mikroszál-velúr réteg zár közre.

• Alakíthatóság

A SALESIANER MIETTEX MED Steril szolgáltatás megfelel a műtéti textíliákra
vonatkozó legszigorúbb törvényi előírásoknak (az orvostechnikai eszközökről
szóló 93/42/EGK irányelv és az orvostechnikai eszközökről szóló törvény szerint).

Használati utasítások és figyelmeztetések
Ragasztószalagok

Eszközök

Tárolás

Kizárólag ép bőrfelületre helyezze fel a
ragasztószalagokat! A ragasztószalagokat semmilyen körülmények között
ne ragassza érzékeny bőrfelületre (pl.
nemi szervek környékére, nyálkahártyára).

A hegyes és éles eszközök károsíthatják
az izoláló lepedőket! Kizárólag a sértetlen, steril termékek nyújtanak teljes
körű védelmet!

Javasolt tárolás: „First in – first out!“
Ennek értelmében az elsőként szállított műtős szetteket használja fel
először, és ne lépje túl az ajánlott hat
hónapos felhasználási határidőt!

Ne távolítsa el és ne ragassza fel ismételten a ragasztószalagokat, mert veszítenek a tapadóképességükből!
A poliakrilát-allergiában szenvedő, illetve a ragasztószalagban lévő bármelyik anyagra túlérzékeny betegeknél
kerülje a ragasztó bőrrel történő érintkezését, mivel könnyen felületi irritációt okozhat.
A
ragasztószalag
felhelyezésekor
ügyeljen rá, hogy a fertőtlenített bőrfelület száraz legyen. A nedves, zsíros
vagy oldószeres felület gyengíti a ragasztószalag tapadóképességét.

A műtéti textíliák eltávolításakor
ügyeljen rá, hogy semmiféle idegen
tárgy (pl. ampullák, infúziós üvegek,
különféle eszközök vagy tűk) ne maradjanak véletlenül a szennyesben. Ezzel csökkentheti a dolgozók sérülésveszélyét.

Steril termékek
Felnyitás után azonnal használja fel!
Ha a csomagolás sérült, ne használja!
A SALESIANER MIETTEX MED által
szállított steril termékeket kizárólag a
SALESIANER MIETTEX MED dolgozhatja fel!
Kizárólag az előírt tárolási feltételek
mellett szavatolható a steril termékek
által nyújtott optimális védelem!
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A steril műtős szetteket szobahőmérsékleten, 18–25°C között tárolja!
A steril termékeket pormentes, száraz
és szennyeződéstől védett helyiségben
raktározza és tárolja. Az orvostechnikai eszközök lehetséges tárolási ideje a
tárolás típusától függ. Erősen ajánljuk,
hogy a termékeket szekrényben tárolja. A szekrények belső felülete legyen
sima, repedésmentes, könnyen tisztítható és fertőtleníthető.
A teljes mértékben higiénikus tárolás a
felhasználó felelőssége.

Használati utasítások
A ragasztószalagok
használata
A Salesianer Miettex izoláló rendszere – a ragasztószalagos rögzítésnek köszönhetően – kapcsok nélkül
állítható. Ez lehetővé teszi a pontos
alakíthatóságot a későbbi vágásvonal mentén. A visszahajtott, tapadás-

mentes szalag egy mozdulattal eltávolítható.
Helyezze az izoláló lepedőket a kívánt pozícióba, majd a ragasztószalag mentén gyűrődésmentesen, enyhe
nyomással rögzítse azokat.

Illesztési jelek
A ragasztószalagot biztonsági okokból ismételten nyomja végig a tapadófelületen.
Az izoláló lepedő eltávolítása és ismételt felhelyezése csökkenti a ragasztószalag tapadóképességét.

A legjobb tapadóhatást száraz, fertőtlenített bőrön érheti el. A vizes, zsíros vagy oldószeres anyagok csökkentik a tapadóképességet.
A ragasztószalagot lassan és egyenletesen távolítsa el!

Jelzőnyilak
Az izoláló lepedő közepét nyíl jelzi, ami
megkönnyíti a pontos izolálást. Az
izoláló lepedőket funkcionálisan hajtogatták össze, tehát a jelzőnyíl közvetlenül a lepedő használata előtt is
látható.

A lepedőt úgy kell elhelyezni, hogy a
nyíl a műtéti terület felé mutasson.
A letakarás iránya
Az egy lepedős izolálásnál, például a
végtagokra szánt lepedők esetében
ábrák (pl. „fej”, „láb”) jelzik a megfelelő irányt.

HIBÁS
HELYES
A szalag a lepedő
alsó felén található.

A páciens bőre

Szakszerűtlen kezelés esetén bőrirritáció léphet fel.

Forrás: Ajánlás Dr. Toonstra dermatológustól, járási kórház, Soest/Szakszerűtlen kezelés esetén bőrirritáció léphet fel. Baarn, NL/1999. okt. 4.
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A szettek szöveges és képes ismertetése
1.

A műtős szetteket úgy helyezze
el, hogy a címkék olvashatók legyenek.

5.

végül távolodó irányba.

2.

A kétrétegű papírcsomagolás
kibontása után először jobbra
hajtogassa ki az asztalterítőt,...

6.

Tegye a kezét a műszerelő asztal huzat hajtásának a belső két
végéhez.

4.

3.

majd balra,...

ezt követően maga felé,...

7.

Kezét ott tartva húzza rá a huzatot a műszerelő asztalra.

8.

Teljesen hajtogassa ki a műszerelő asztal huzatot.

9.

A műtős köpeny feladása
Plusz egy lepedő további védelmet és kényelmet biztosít.

1.

Minden steril műtős köpenyhez
kéztörlő is tartozik.

4.

Az elasztikus mandzsetták biztosítják a pontos illeszkedést.
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2.

A funkcionális hajtogatásnak
köszönhetően a köpeny gyorsan felvehető.

5.

A köpeny az utolsó kapoccsal
zárható.

3.

A nyak- és hátrésznél lévő kapcsok külső segítséggel zárhatóak.

6.

A négy különböző méret garantálja a kényelmes és pontosan
illeszkedő viseletet.

SALESIANER MIETTEX MED

Univerzális szett
1.

Az oldalsó izoláló lepedők felhelyezése előtt húzza le a ragasztószalag hátulját.

5.

Megfelelően helyezze fel a két
oldalsó izoláló lepedőt.

9.

2.

3.

Helyezze fel az oldalsó izoláló
lepedőket.

6.

A jobb tapadás érdekében többször nyomja le a ragasztószalagokat.

7.

A nyíl jelzi az izoláló lepedő közepét, és megkönnyíti a pontos
felhelyezést.

A láb felé hajtogatva helyezze
fel az izoláló lepedőt.

4.

A funkcionális hajtogatásnak
köszönhetően a lepedő egyetlen
mozdulattal kihajtogatható.

8.

A felsőtest és a „líra” letakarására a nagy izoláló lepedő szolgál.

Univerzális szett Standard
P725
1 db műszerelő asztal huzat
145 x 75 cm,
Felső oldal: Securo® III,
Alsó oldal: Securo® Cool

Négy öntapadós lepedőből álló,
pontos izoláló takarás.

M231
1 db kompressz,
70 x 90 cm, mikroszálas
P721K
2 db izoláló lepedő,
100 x 100 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal

Egyedi szett számos
kombinációban – darabszám, méret és egyes
cikkek szerint – összeállítható.
A SALESIANER MIETTEX orvostechnikai tanácsadójával folytatott
megbeszélést követően
egyedileg, igényei szerint összeállíthatja saját
szettjét.

P703K
1 db izoláló lepedő,
160 x 180 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P726
1 db izoláló lepedő
hurokkal ellátva
180 x 240 cm, öntapadós,
Securo® III
P767
1 db asztalterítő,
180 x 240 cm,
Mikroszálas
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SALESIANER MIETTEX MED

Ortopédiai szett
1.

Hajtásánál fogva csúsztassa az
izoláló lepedőt a páciens feneke
alá.

5.

Nyomja rá a sliccelt lepedőt a
páciens lábára, majd a szárait
igazítsa a láb köré.

9.

2.

3.

Takarja le a nem operálandó
végtagot.

6.

Izolálja a lábszárat.

Az izoláló lepedőt kihajtogatva
fedje le a teljes területet.

7.

Húzza le a ragasztószalagot az
izoláló lepedőről. A nyíl jelzi a lepedő közepét, ami megkönnyíti
a pontos felhelyezést.

4.

Helyezze a sliccelt lepedőt az
izoláló lepedőre, hajtogassa ki,
majd húzza le a ragasztószalagot.

8.

A fej irányába hajtogassa ki az
izoláló lepedőt.

Ortopédiai szett Standard
P725
1 db műszerelő asztal huzat,
145 x 75 cm,
Felső oldal: Securo® III,
Alsó oldal: Securo® Cool

Pontos takarás.

M231
1 db kompressz,
70 x 90 cm, mikroszálas
P873
1 db izoláló lepedő,
100 x 80 cm,
30 cm-es szegéllyel, Securo® III

Egyedi szett számos
kombinációban – darabszám, méret és egyes
cikkek szerint – összeállítható.
A SALESIANER MIETTEX orvostechnikai tanácsadójával folytatott
megbeszélést követően
egyedileg, igényei szerint összeállíthatja saját
szettjét.

M724K
1 db izoláló lepedő,
180 x 200 cm, öntapadós,
Mikroszálas
P734
1 db sliccelt lepedő
220 x 200 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P726
1 db izoláló lepedő
hurokkal ellátva
öntapadós, 180 x 240 cm,
Securo® III Securo® Cool-lal
P767
1 db asztalterítő,
180 x 240 cm,
Mikroszálas

10

SALESIANER MIETTEX MED

Nőgyógyászati szett
1.

Mindkét lábra húzzon egy-egy
huzatot (végtagzsákot).

5.

A két oldalsó izoláló lepedő és a
végtagzsák megfelelően felhelyezve.

9.

2.

3.

Fogja meg az összehajtogatott
izoláló lepedőt, majd a másik
kezével húzza le a ragasztószalagot.

6.

Az oldalsó izoláló lepedő ragasztószalagját alaposan nyomja rá
a száraz bőrfelületre.

7.

Fogja meg egy kézzel a hajtogatott izoláló lepedőt, húzza le a
ragasztószalagot, a másik kezével fogja meg a lepedő belső oldalát, majd a nyilak segítségével
helyezze a megfelelő pozícióba.

A műtéti terület méretét a lepedővel állíthatja be.

4.

Hajtogassa ki az oldalsó izoláló
lepedőt.

8.

Fogja meg egy kézzel az összehajtogatott izoláló lepedőt, húzza le a
ragasztószalagot, a másik kezével
fogja meg a lepedő belső oldalát,
majd a nyilak segítségével helyezze a
megfelelő pozícióba.

Nőgyógyászati szett Standard
P725
1 db műszerelő asztal huzat,
145 x 75 cm,
Felső oldal: Securo® III,
Alsó oldal: Securo® Cool

Teljes és pontos takarás.

M231
1 db kompressz,
70 x 90 cm, mikroszálas
PS725
2 db végtagzsák,
145 x 75 cm,
Mikroszálas

Egyedi szett számos
kombinációban – darabszám, méret és egyes
cikkek szerint – összeállítható.
A SALESIANER MIETTEX orvostechnikai tanácsadójával folytatott
megbeszélést követően
egyedileg, igényei szerint összeállíthatja saját
szettjét.

P721K
2 db izoláló lepedő,
100 x 100 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P703K
1 db izoláló lepedő,
160 x 180 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P726
1 db izoláló lepedő
hurokkal ellátva
180 x 240 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P767
1 db asztalterítő,
180 x 240 cm,
Mikroszálas
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SALESIANER MIETTEX MED

Vaginális szett
1.

2.

Hajtásánál fogva csúsztassa az
izoláló lepedőt a páciens feneke
alá.

5.

Fogja meg az összehajtogatott
izoláló lepedőt, majd a másik
kezével húzza le a ragasztószalagot. A nyilak segítségével helyezze a megfelelő pozícióba.

9.

3.

4.

Mindkét lábra húzzon egy-egy
huzatot (végtagzsákot).

6.

7.

A műtéti terület méretét a lepedővel állíthatja be.

8.

Fogja meg egy kézzel az összehajtogatott izoláló lepedőt, húzza le a
ragasztószalagot, a másik kezével
fogja meg a lepedő belső oldalát,
majd a nyilak segítségével helyezze a
megfelelő pozícióba.

Vaginális szett Standard
P725
1 db műszerelő asztal huzat,
145 x 75 cm,
Felső oldal: Securo® III,
Alsó oldal: Securo® Cool

Teljes és pontos takarás.

M231
1 db kompressz,
70 x 90 cm, mikroszálas
P873
1 db izoláló lepedő,
100 x 80 cm,
30 cm-es szegéllyel, Securo® III

Egyedi szett számos
kombinációban – darabszám, méret és egyes
cikkek szerint – összeállítható.
A SALESIANER MIETTEX orvostechnikai tanácsadójával folytatott
megbeszélést követően
egyedileg, igényei szerint összeállíthatja saját
szettjét.

PS725
2 db végtagzsák,
145 x 75 cm,
Mikroszálas
P769K
1 db nőgyógyászati lepedő gáti nyílással,
160 x 70 cm, öntapadós,
Securo® III
P726
1 db izoláló lepedő
hurokkal ellátva
180 x 240 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P767
1 db asztalterítő,
180 x 240 cm,
Mikroszálas
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SALESIANER MIETTEX MED

Kéz izoláló szett
1.

Takarja le a kézműtő-asztalt.
Húzza ki az izoláló lepedőket.

5.

Húzza le a ragasztószalagot a
sliccelt lepedőről.

9.

2.

3.

A nyíl jelzi az izoláló lepedő közepét, ami megkönnyíti a pontos
felhelyezést.

6.

A funkcionálisan hajtogatott
izoláló lepedő egyetlen mozdulattal a testre teríthető.

7.

Nyomja rá a sliccelt lepedőt a
páciens karjára, majd a szárait
igazítsa a kar köré.

A sliccelt lepedő második szárát
illessze a kar fölé, majd szorosan
nyomja le.

4.

Pontosan elhelyezett izoláló lepedő.

8.

A leterített izoláló lepedőt ismét
szorosan nyomja le.

Kéz izoláló szett Standard
P725
1 db műszerelő asztal huzat,
145 x 75 cm,
Felső oldal: Securo® III,
Alsó oldal: Securo® Cool

Teljes és pontos takarás.

M231
1 db kompressz,
70 x 90 cm, mikroszálas
P703
2 db izoláló lepedő,
160 x 180 cm,
Securo® III Securo® Cool-lal

Egyedi szett számos
kombinációban – darabszám, méret és egyes
cikkek szerint – összeállítható.
A SALESIANER MIETTEX orvostechnikai tanácsadójával folytatott
megbeszélést követően
egyedileg, igényei szerint összeállíthatja saját
szettjét.

P698
1 db sliccelt lepedő,
140 x 180 cm, öntapadós,
Securo® III
P727K
1 db izoláló lepedő
hurokkal ellátva
130 x 240 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P767
1 db asztalterítő,
180 x 240 cm,
Mikroszálas
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SALESIANER MIETTEX MED

Fül-orr-gégészeti szett
1.

2.

Terítse az izoláló lepedőt vállmagasságban a betegre, majd
oldalra, illetve a láb irányába
hajtogassa ki.

5.

3.

Terítse le a sliccelt lepedőt vállmagasságban, majd a láb irányába hajtogassa ki.

Húzza le a sliccelt lepedő mindkét szárát, majd a ragasztószalagot is.

4.

Szorosan rögzítse a sliccelt lepedőt a műtéti terület körül.

6.

Fogja meg egy kézzel a hajtogatott izoláló lepedőt, húzza le a
ragasztószalagot, a másik kezével fogja meg a lepedő belső oldalát, majd a nyilak segítségével
helyezze a megfelelő pozícióba.

Ez az izoláció valamennyi fül-orrgégészeti műtéthez alkalmas.

Fül-orr-gégészeti szett Standard
P725
1 db műszerelő asztal huzat,
145 x 75 cm,
Felső oldal: Securo® III,
Alsó oldal: Securo® Cool
M231
1 db kompressz,
70 x 90 cm, mikroszálas
P703
1 db izoláló lepedő,
160 x 180 cm,
Securo® III Securo® Cool-lal

Egyedi szett számos
kombinációban – darabszám, méret és egyes
cikkek szerint – összeállítható.
A SALESIANER MIETTEX orvostechnikai tanácsadójával folytatott
megbeszélést követően
egyedileg, igényei szerint összeállíthatja saját
szettjét.
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P770
1 db sliccelt lepedő,
280 x 180 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P727K
1 db izoláló lepedő
hurokkal ellátva
130 x 240 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P767
1 db asztalterítő,
180 x 240 cm,
Mikroszálas

SALESIANER MIETTEX MED

Gyermek szett
1.

Fogja meg az összehajtogatott
izoláló lepedőt, majd a másik
kezével húzza le a ragasztószalagot.

5.

Fogja meg egy kézzel a hajtogatott izoláló lepedőt, húzza le a
ragasztószalagot, a másik kezével fogja meg a lepedő belső oldalát, majd a nyilak segítségével
helyezze a megfelelő pozícióba.

9.

2.

3.

A ragasztószalagot alaposan
nyomja rá a száraz bőrfelületre.

6.

Hajtogassa ki az oldalsó izoláló
lepedőt.

7.

Az izoláló lepedőt először oldalra
hajtogassa ki, majd alaposan rögzítse.

Ezt követően a láb felé hajtogassa ki.

4.

Helyezze el a második oldalsó
izoláló lepedőt.

8.

Fogja meg egy kézzel az összehajtogatott izoláló lepedőt, húzza le a ragasztószalagot, a másik
kezével fogja meg a lepedő belső
oldalát, majd a nyilak segítségével
helyezze a megfelelő pozícióba.

Gyermek szett Standard
P725
1 db műszerelő asztal huzat,
145 x 75 cm,
Felső oldal: Securo® III,
Alsó oldal: Securo® Cool

A műtéti terület méretét a lepedővel állíthatja be.

M231
1 db kompressz,
70 x 90 cm, mikroszálas
P773
2 db izoláló lepedő,
75 x 50 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal

Egyedi szett számos
kombinációban – darabszám, méret és egyes
cikkek szerint – összeállítható.

P774
1 db izoláló lepedő,
160 x 160 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal

A SALESIANER MIETTEX orvostechnikai tanácsadójával folytatott
megbeszélést követően
egyedileg, igényei szerint összeállíthatja saját
szettjét.

P772
1 db izoláló lepedő
hurokkal ellátva
170 x 200 cm, öntapadós,
Securo® III Securo® Cool-lal
P767
1 db asztalterítő,
180 x 240 cm,
Mikroszálas
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HIGIÉNIA és FENNTARTHATÓSÁG
A SALESIANER MIETTEX által kiszállított
textíliák standardizált fertőtlenítő mosási
eljárásokkal kerülnek feldolgozásra. A
folyamatokat független higiéniai intézetek
rendszeresen ellenőrzik.
A SALESIANER MIETTEX által
alkalmazott eljárások megfelelnek
a legszigorúbb környezetvédelmi
elvárásoknak és a vállalat
fenntarthatósági politikájának
alapját képezik.

SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.
office@salesianer.hu
salesianer.hu
+36 1 463 71 00

Łódź

PL
Kralupy

Tychy

CZ
České Budějovice

SK

DE
Linz
Lenzing

München/
Ottobrunn

Inzing

Enns

Grödig
Kramsach

Leogang

St. Pölten

Bratislava

Wiener Neustadt
Mattersburg

A

Bad Hofgastein
Arnoldstein

Wien

Budapest
Szombathely

Graz

H

Oradea
Cluj

Klagenfurt
Rogaška Slatina
Ljubljana/Trzin

SLO

RO

Zagreb

HR

Brașov

Beograd

SRB

București

