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TUOTEVALIKOIMA

TÄHTÄÄMME ISOJEN ONGELMIEN RATKAISEMISEEN

HALUATKO  
LISÄTIETOA?

KOULUTUSPALVELUNEUVONTATEKNOLOGIA

Haluamme vastata kaikkiin haasteisiisi korkealaatuisten tuotteiden, tuen ja datan yhdistelmällä. Toimitamme sinulle tarvittavan 

teknologian, palvelun, koulutuksen ja informaation. 

Saadaksesi lisätietoa Mojave 

NG:stä tai muista suojauksen 

ja peittelyn tuotteistamme, 

mukaanlukien koulutus, kokeilut ja 

esittelyt, ole hyvä ja ota yhteyttä.

Halutessasi lisätietoa ole yhteydessä alueesi Onemed-edustajaan tai soita asiakaspalveluumme.

INNOVATIIVINEN  
RATKAISU  
LEIKKAUSSALIIN

Ecolabin Mojave NG kertakäyttöiset tasonsuojat 

tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden 

vähentää haavainfektioiden riskiä. 

Kertakäyttöisen Mojaven avulla poistatte 

epävarmuuden pyykinpesun tehokkuudesta. 

Käyttämällä Mojave NG -tuotteita kaikissa 

toimenpiteissä voitte tarjota jokaiselle 

potilaallenne samantasoisen hoitostandardin.

Mojave NG tarjoaa nyt myös kolme tärkeää 

ominaisuutta, joita ei ole  muissa tuotteissa:

PARANNETTU 
IMUKYKY

Mojave NG -tasonsuojat on kehitetty imemään 

nesteitä enemmän ja nopeammin kuin mikään 

muu markkinoilla oleva tuote. Superabsorboivat 

polymeerit imevät nesteet ja lukitsevat ne 

sisäänsä.

Koetulokset osoittavat, että käyttämällä Mojave 

NG:tä potilaan iho on kolme kertaa kuivempi 

kuin pestyllä puuvillalakanalla. Potilaan altistus 

nesteille vähenee ja riski ihorikoille ja hankaumille 

vähenee. Näin ollen ihon terveys paranee.

HENGITTÄVÄ JA 
LÄPÄISEMÄTÖN

Mojave NG:n ylempi kerros on hengittävä ja 

mukava potilaalle. Sen läpäisemätön tausta estää 

läpivuodot vähentäen ristikontaminaation riskiä, 

nopeuttaa salin valmistelua ja pidentää patjan 

käyttöikää.

KEHITTYNYT  
BIOLOGINEN  
HAJOAMISPROSESSI

Mojave NG:n läpäisemättömässä taustassa on 

käytetty Genesys-teknologiaa, joka parantaa 

sen kykyä hajota kaatopaikkajätteessä 

ympäristönsuojelun periaatteiden mukaisesti.

Tuotekoodi Tuotekuvaus
Pakkaus-
koko

NGATC4090N-EU
Ecolab Mojave NG Imevä tasonsuoja 
(101 cm x 228 cm) 

42/pkt

NGABTSLSCN-EU
Ecolab Mojave NG Imevä tasonsuoja  
(101 cm x 228 cm), siirtolakana sekä käsi- ja pääntukien suojat

24/pkt

NGABTSLSAN-EU
Ecolab Mojave NG Imevä tasonsuoja  
(101 cm x 228 cm) sekä siirtolakana ja käsitukien suojat

24/pkt

NGABTSLSN-EU
Ecolab Mojave NG Imevä tasonsuoja 
(101 cm x 228 cm) ja siirtolakana

30/pkt

LFTSH34N
Potilaan siirtolakana 
(86 cm x 168 cm)

50/pkt

LFTSH80N
Potilaan siirtolakana 
(102 cm x 203 cm)

50/pkt

AE5692N-CS-EU Pääntuen suoja 100/pkt

LABWS-01N-CS-EU Käsitukien suojat nauhalla 150/pkt

3055NS
Lattiaimumatto 
(81cm x 122cm)

25/pkt
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“Vaikuttavaa. Vaikka siihen on imeytynyt 
nestettä, se ei ole pinnaltaan märkä... 

...Se on potilaalle paljon mukavampi kuin 
kangaslakana.”

EORNA Focus Group, 
Leikkaussalin hoitajat ja hoitotyön esimiehet

MOJAVETM NEXT GENERATION (NG)  
KERTAKÄYTTÖISET TASONSUOJAT
Mojave NG teknologia tekee lakanoiden pesusta vanhanaikaista. Parannettu 

imukyky ja imeytymisen nopeus yhdistettynä läpäisemättömään taustaan 

suojaavat tehokkaasti leikkaussalin pöydät ja patjat.

Ehkäisee leikkauspöydän ja patjan  
kontaminaatiota, pienentää infektioriskiä ja edistää 
ihon hyvinvointia.

Ehkäisee potilaan märistä tai rypistyneistä liina-
vaatteista johtuvat ihokomplikaatiot.

Vähemmän nestekontaminaatiota pöydällä/ 
lattialla => lyhyempi leikkaussalin valmisteluaika 

Poistaa uudelleenkäytettävien materiaalien 
piilokustannukset, kuten pyykki- ja  
kuljetuskustannukset.

Läpäisemätön tausta pidentää leikkaussalin 
varusteiden käyttöikää. 

Vähentää liukastumisen, kompastumisen ja 
kaatumisen riskiä parannetun nesteiden hallinnan 
ansiosta.

VÄHENTÄÄ IINFEKTIORISKIÄ

LISÄÄ TEHOKKUUTTA

SUOJAA SAIRAALAN OMAISUUTTA

Kun käytät Ecolabin tuotteita, voit luottaa, että saat tarvitsemasi tiedon, osaamisen ja tuen, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn 

Ecolabin Infektion Ehkäisy -teknologiasta.

Ecolab OR -ohjelmassa keskitytään päivittäisiin haasteisiisi  ja etsitään oikea ratkaisu, joka vastaa tekniikan, tiedon, koulutuksen tai 

palvelun tarpeisiisi.

Missiomme on olla todellinen terveydenhuollon partneri, auttaa kirurgisia tiimejä taistelemaan haavainfektioita vastaan, parantaa salin 

puhtautta, lyhentää valmisteluaikaa ja optimoida potilaan kokemus hoidosta.

ECOLAB® OR -OHJELMA 
UUDET MOJAVE™ NG KERTAKÄYTTÖISET TASONSUOJATSuojaa  

potilaalle silloin, 
kun sitä   
tarvitaan  
eniten.

64%
...leikkaussalista kerätyistä 

viljellyistä näytteistä 

sisälsi patogeeneja 

tai ihon flooraa salin 

terminaalipuhdistuksen 

jälkeen.1

HAAVAINFEKTIOT: HAASTE SAIRAALOILLE

Leikkaussalihoitajien mukaan 

verta ja muita eritteitä imeytyy 

pestyjen tekstiilien läpi 1/3 

kaikista leikkauksista, altistaen 

patjan bakteerikontaminaatiolle, 

joka aiheuttaa riskin seuraaville 

potilaille.2

Leikkaussalihenkilökunta 

vahvistaa, että tekstiililakanat 

eivät ole aina puhtaita pyykin 

jälkeen, ja ne ovat usein tahraisia 

tai kontaminoituneita teipin 

jäännöksistä.2

On vaikea varmistaa, että 

leikkaussalin patjat ovat läpikotaisin 

puhtaita, vaikka 4 minuuttia salin 

26 minuutin valmisteluajasta 

käytetään patjan puhdistukseen.2
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