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Innehåll

Välkommen att skicka in din artikel eller insändare till Uppdukat!

Några tips när du skriver:

• Använd dator och skriv i Word.• Skriv rubrik, ingress, underrubrik och bildtexter i löpande text (använd ej tabbar eller gör egen layout). 
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OPITEK HIP FIX
STABIL POSITIONERING AV PATIENT

mediplast.com

Nya Opitek Hip Fix har individuella patientset för bättre hygien. 
Med trepunkts fixering kan patienten positioneras säkert under 
hela höftoperationen, samtidigt som operationsteamet får god 
åtkomst och ergonomi. Komplettera med Opiteks praktiska
arm- och benlyft för att undvika tunga lyft vid patienttvätt.

Om Mediplast
Mediplast är en helhetsleverantör inom medicinteknik, med 
ett brett sortiment för sjukvårdens alla behov. Med kunskap 
och ledande lösningar arbetar vi ständigt för att förbättra 
vårdkvaliteten för både vårdgivare och patient.

Mediplast - By your side in healthcare


