
BARRIER® 
operasjonsfrakk – Fluid Protection Plus

•  Ermene i frakken er 
posisjonert fremover, 
dette gir en naturlig og 
behagelig arbeidsstilling

• Skulderlegg gir 
   bevegelsesfrihet for 
   overkroppen

• Lange ermer gir 
   bevegelsesfrihet og 
   reduserer risikoen for 
   at hanskene sklir ned

• Lett, pustende materiale gir god komfort 

• Mikroporer bekjemper svette, mens 
polyetylenfilm hindrer  
væskegjennomtrengning

• Ugjennomtrengelig for væske over  
det hele

• Ergonomisk passform som gir god 
komfort og bra bevegelsesfrihet 

• Passer for inngrep med høyt væskenivå

• Finnes i High Performance1



Frakkemateriale Bolen og ermene: Polyetylenfilm og polyester/polyetylen nonwoven.

Produktklasse High performance frakker: European Standard EN 13795:2011 High Performance og ANSI/AAMI PB70:2012 nivå 3. 1,2

Innpakning Enkelpakkede frakker i dobbelt bokssystem sikrer beskyttelse mot støv, fukt og skade under transport og lagring. Vakumpakking 
optimaliserer håndtering og lagringsplass. 

Miljø Mölnlycke Health Care streber etter så lav påvirkning på miljøet som mulig uten at det går ut over produktenes effektivitet og 
sikkerhet.

High Performance Art.nr Beskrivelse Str Lengde Vidde Eske/
Kartong

670102 Operasjonsfrakk HP) to håndklær, innpakket L                    121 cm 154 cm 32/64

670103 Operasjonsfrakk HP) to håndklær, innpakket L-L                131 cm 154 cm 30/60

670104 Operasjonsfrakk HP) to håndklær, innpakket XL 132 cm 174 cm 28/56

670105 Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket XL–L        145 cm 174 cm 28/56

670107 Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket XXL-L  148 cm 184 cm 26/52

670106 Operasjonsfrakk HP, to håndklær, innpakket XXL-XL           161 cm 184 cm 28/56

HP = High Performance

Mål for str L 

Vidde: 154 cm

Lengde: 121 cm

Finn ut mer på www.molnlycke.no
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Referanser
1. European Standard EN 13795:2011 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for 
patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test
methods, performance requirements and performance levels.  2. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance 
and classification of protective apparel and drapes for use in health care facilities. 


