
MEDISOCKSMEDISOCKS

Caring is healing Caring is healing

Medisocks BV
A.A. Meerenburghstraat 1

3291 HE  Strijen
The Netherlands

T +31 78 674 79 53
E info@medisocks.nl
W www.medisocks.nl

    Sokken 
      voor patiënten
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MEDISOCKSMEDISOCKS

Medisocks zijn witte, disposable patientensokken. De sok is in drie maten 
verkrijgbaar: voor elke patiënt een passend paar. De sok zit prettig, doordat 
hij niet knelt en niet draait om de voet. Door de gladde structuur wordt de 
kans op decubitus verminderd. De sokken zijn latexvrij en door een extra 
wassing partikelarm. Bovendien zijn ze antibacterieel behandeld met 
Ultra-Fresh.  

 Warme voeten en hygiëne 
Het dragen van disposable sokken op de operatietafel geeft een 
comfortabel gevoel en helpt de patiënt bij het handhaven van de 
core-temperature. Comfortverbeterende maatregelen tijdens de operatie, 
zoals het dragen van sokken voor warme voeten,  bevorderen het herstel 
van de patiënt en verlagen het risico op complicaties. De sokken zorgen 
ook voor een verhoging van de hygiëne op de OK.

 Op SEH en OK
Medisocks zijn er niet alleen voor patiënten op de Operatie Kamer. 
De sokken kunnen om hygiënische redenen ook gedragen worden door 
patiënten op de Spoed Eisende Hulp (SEH) en door OK-personeel. 
OK-personeel kan voor de operatie de eigen sokken verwisselen door 
Medisocks. Op de SEH kunnen bij patiënten bij binnenkomst de eigen 
sokken worden vervangen door Medisocks.

 Handig in gebruik
Per 70 zijn de sokken verpakt in een handige doos ofwel dispenser. 
Ze zijn gemakkelijk uit de dispenser te pakken.  

 Levertijd
De sokken worden in Europa geproduceerd. De levertijd is daardoor kort. 

Voor wie?
• Voor patiënten op de OK 
• Voor patiënten op de SEH 
• Voor OK-personeel 

Comfort
• Verhogen het comfort van de patiënt 
•  Bevorderen daardoor het herstel van de patiënt en verlagen 

de kans op complicaties na operatie 
• Helpen de patiënt de core-temperature te handhaven
• Knellen niet en draaien niet om de voet 
•  Hebben een gladde structuur, waardoor de kans op decubitus 

wordt verlaagd

Hygiëne
• Bevorderen de hygiëne op OK en SEH
• Antibacterieel behandeld met Ultra-Fresh 
• Partikelarm door tweede wassing

Uitvoering en levertijd
• Witte medische sokken
• Disposable
• 80% katoen, 20% polyamide 
• Latexvrij
•  In maat 34-38, 39-45 en 46-50
•  In handige dispenser, 70 stuks in dispenser, 7 dispensers 

in grotere doos
• Europese productie en snelle levertijd
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