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CleanOp®

Komplet hygiejnisk beskyttende afdækningssystem

CleanOp, udviklet af Microtek, er et hygiejnisk beskyttende 

afdækningssystem til operationsborde, som ikke kun hjælper med til at 

beskytte patienter mod hospitals-erhvervet infektion, men også bidrager til 

at forlænge dyrt udstyr’s levetid. 

IDEELT TIL OPERATIONER MED MEGEN VÆSKE & PERFEKT TIL FØDEAFDELINGER

CleanOp afdækninger har en Mojave super-absorberende kerne til hurtig væske-

absorbering, op til 4 liter, som reducerer udskiftningstiden mellem operationer samt 

forbedrer rengøringsprocedurerne på op-stuen.

VÆSKETÆT BESKYTTELSE

En væsketæt og skridsikker underside og en overflade der forbliver tør og blød, betyder 

øget patientkomfort, samt holder operationsbordet rent og minimerer personalets kontakt 

med potentielt skadelige legemsvæsker. 

KOMPLET LEJEAFDÆKNING

Afdækninger der fuldstændigt dækker operationslejet og de nære omgivelser, 

beskytter mod blod og legemsvæsker og forlænger levetiden for dyrt udstyr og 

dyre madrasser. 

UDVIDET BESKYTTELSE

CleanOp sortimentet omfatter også absorberende gulvmåtter og CleanOp 

afdækningssæt der inkluderer afdækninger til armstøtter.

SIKKER OG EFFEKTIV

OPFYLDER STANDARD FOR 

HYGIEJNE OG SIKKERHED - 

EN13795

CleanOp’s patenterede 
teknologi sikrer at væsker 
hurtigt absorberes, hvilket, 
sammen med den væske-
tætte underside, resulterer 
i nedsat tid mellem opera-
tioner og nedsat risiko 
for hospitalserhvervet 
infektion. 
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Unik Mojave™ Teknologi HVOR OMKOSTNINGS-
EFFEKTIV ER DE NUVÆRENDE 
RENGØRINGSPROCEDURER 

PÅ OPERATIONSSTUEN?

Hvor mange lejemadrasser skal 
udskiftes hvert år?

Operationsleje madrasser kan rumme 

mange HAI bakterier, og den høje 

udskiftningspris kan udgøre en 

væsentlig byrde på op-afdelingens og 

hospitalets budgetter.

Introduktion af 
CleanOp som en fast 
del af proceduren på 
operationsstuen, vil 
spare personalet for tid 
under rengøringen efter 
en operation, forbedre 
kvaliteten i behandling af 
patienterne, samt forlænge 
det dyre udstyrs levetid. 

Hvor lang tid anvendes der på 
at dybde-rengøre efter væske-
tunge operationer?

Det kan tage op til 30 minutter at 

udføre en grundig rengøring mellem 

operationerne. I løbet af en hel dag kan 

dette betyde et betydeligt tidsforbrug 

for op-stuens personale.

BETYDELIGE BESPARELSER

Åndbart komfortabelt øvre patient-lag

Det patenterede Mojave lag, med dets super-absorberende 
polymerer, opsuger og omslutter legemsvæsker fra patienten

Væsketæt underside forhindrer gennemsivning af 
legemsvæsker til madras og leje 
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CLEANOP 
EGENSKABER
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BESKRIVELSE STK / ÆSKE BEST-NR.

CleanOp lejeafdækning large 101 x 228 cm 50 ATC4090N

CleanOp lejeafdækning medium 101 x 152 cm 50 ATC4060N

CleanOp lejeafdækning small 76 x 101 cm 50 ATC4030N

CleanOp afdækningssæt 
Inklusiv CleanOp lejeafdækning medium, stiklagen og armbeskyttere

25 AB4060LAN

CleanOp afdækningssæt  
Inklusiv CleanOp lejeafdækning large, stiklagen og armbeskyttere

20 ABTSLSCN

CleanOp løftestykke 86 x 168 cm 50 LFTSH34N

CleanOp løftestykke 101 x 203 cm 50 LFTSH80N
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Bestillingsoplysninger

Mere information kan findes på www.microtekmed.com/uk

KONTAKT KEBOMED A/S PÅ TELEFON 36 39 80 80 FOR YDERLIGERE INFORMATION ELLER 
FOR AT ARRANGERE EN DEMONSTRATION / AFPRØVNING PÅ OP-STUEN
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