
y ZKRÁCENÍ DOBY ÚKLIDU OPERAČNÍHO SÁLU MEZI JEDNOTLIVÝMI OPERACEMI

y ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PRO PACIENTY I PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

y OCHRANA OPERAČNÍHO STOLU PROTI ZATÉKÁNÍ TEKUTIN

CleanOp™ jednorázové
krytí operačního stolu



y optimalizace práce s tekutinami a dokonalejší ochrana operačního stolu zlepšuje
řízení rizik vzniku infekce

y zvýšení standardu péče o každého jednotlivého pacienta je zárukou vysoké
kvality komplexního řešení

y rychlejší, jednodušší a mnohem efektivnější zvládání úklidu na operačních sálech

y významně roste produktivita práce díky lepšímu využití operačního sálu,
energie a času specialistů

Originální technologie MojaveTM

CleanOp je jedinečný systém pro řízení rizik vzniku infekce. Přítomnost patentem chráněného 
materiálu s obsahem superabsorbčních polymerů zaručuje potřebné výsledky, konkrétně:

y jednorázové krytí operačního stolu typu Mojave dokáže absorbovat až 2,4 litru tekutin
y mimořádná savost materiálu usnadňuje úklid operačního sálu mezi jednotlivými operacemi
y použitím krytí je zajištěn nerušený průběh operace a ochrana podložky operačního stolu

Co nabízíme Vaše výhody

jednorázové použití
zvýšená jistota ochrany zdraví a eliminace 
rizika křížové kontaminace

systémové řešení  
s využitím krytí Ecolab

pomáhá zkrátit čas potřebný pro úklid a dezinfekci  
operačního stolu a sálu mezi jednotlivými operacemi

dokonalé krytí celého 
operačního stolu,
transportních lehátek, 
nosítek, atp.

zajištění čistoty operačního stolu a dalších přepravních pomůcek, 
ochrana podložek a snížení nákladů na jejich výměnu, kvalitnější
ochrana před nozokomiálními nákazami

LIFT SHEET - podložka
pro přesun pacienta

jednoduchá a přitom bezpečná manipulace 
s pacientem 

zvýšený komfort 
pacienta

svrchní vrstva je hladká, měkká a příjemná
na dotek, aby se pacient cítil v klidu, bezpečně a přitom pohodlně

Přehled výhod pro Vás

Další výrobky Ecolab

Systém pro
ohřev irigačních
roztoků:
IntraTemp

Naskenujte si kód
pro zhlédnutí videa
o krytí CleanOp

Krytí pro
C rameno
s nastavitelným
úchytem krytí

CleanOp - nabídka produktů

Ověřeno a oficiálně odzkoušeno
Unikátní jednorázové krytí CleanOp™ je součástí systémové řešení
řízení rizik vzniku infekce, které společnost Ecolab nabízí více než desítku let.
Tisíce uživatelů každodenním používáním krytí CleanOp opakovaně ověřuje
a prověřuje posun k vyšší kvalitě a efektivitě napříč procesy v nemocnicích:
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OZNAČENÍ ZBOŽÍ POPIS
POČET
KUSŮ V
KARTONU

ATC4090N
jednorázové krytí operačního stolu s absorbční technologií
Mojave, rozměry: 101 x 229 cm

50

ATC4030N
jednorázové krytí operačního stolu s absorbční technologií
Mojave, rozměry: 76 x 101 cm

50
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