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De OK is één van de meest 

kostenintensieve afdelingen van uw 

ziekenhuis.

Mölnlycke Health Care heeft onderzocht 

hoe op maat gemaakte ProcedurePak® 

trays kunnen bijdragen aan het 

vereenvoudigen van goederenstromen 

en het optimaliseren van processen in 

uw ziekenhuis. De combinatie van 

ProcedurePak trays en de onder-

steunende dienstverlening zijn hierdoor 

naadloos afgestemd op de werk-

zaamheden in de OK. Het doel: tijd en 

kosten besparen en efficiëntie verhogen. 

Zo kunt u zich richten op wat echt 

belangrijk is, namelijk de zorg voor uw 

patiënt.

Het beschikbare personaliseringsniveau

levert besparingen op in tal van

opzichten. ProcedurePak trays bevatten

de juiste producten voor iedere ingreep.

Omdat de trays snel aanpasbaar zijn aan

nieuwe procedures of product-

ontwikkelingen, kunt u sneller nieuwe 

werkwijzen toepassen en ter beschikking 

van de patiënten stellen. Gelet op de 

kwaliteit en het gebruiksvriendelijke 

karakter van de trays zal het personeel 

minder frustraties oplopen tijdens het 

voorbereiden van de operatie.

Elk afzonderlijk kunnen deze 

rendementsverhogingen al aanzienlijk 

zijn. Samengevoegd hebben zij een 

daadwerkelijke impact en helpen zij uw 

ziekenhuis om meer patiënten een 

efficiëntere behandeling te geven.

gemakkelijker af te stemmen op uw

exacte behoeften.

producenten van medische 

hulpmiddelen, zodat u toegang heeft tot 

betrouwbare componenten met een 

gunstige prijs-kwaliteitverhouding.

assortiment maken het gemakkelijker

om de trays aan te passen aan nieuwe

technieken en veranderingen. U voert

eenvoudig aanpassingen door naarmate

uw behoeften veranderen.

®

assortiment, het meest succesvolle merk

van chirurgisch afdekmateriaal en 

OK-kleding in Europa.

 

ProcedurePak® trays
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Bewezen rendementswinst met ProcedurePak®

De voorlopige resultaten van een 

Multicentre studie in vijf Europese 

ziekenhuizen duiden op aanzienlijke 

rendementsverhogingen, toe te schrijven 

aan het gebruik van ProcedurePak. In 

één van de ziekenhuizen werden 11 trays, 

gebruikt voor in totaal 2 785 ingrepen per 

jaar, bekeken. Dankzij de middelen die 

vrijkwamen door tijds- en kosten-

besparingen en door de optimalisering 

van processen, konden 500 ingrepen 

meer worden uitgevoerd dan het vorige 

jaar, dat is een stijging met 18%. In een 

ander ziekenhuis steeg het aantal 

operaties met 37,5% van 40 naar 55 per 

dag. Die resultaten waren toe te schrijven 

aan tijdsbesparingen, veranderingen in 

processen en het werk in twee parallelle 

OK’s, mogelijk dankzij ProcedurePak.

Enkele waargenomen effecten na de 

implementatie van ProcedurePak:

het sluiten van de wond

essentieel zijn voor de perioperatieve 

zorg

minder stress is en de pauzes  

daadwerkelijk worden genomen


