ÜRÜN TANITIM KARTI

Adı:
Asmed
Tanımı:
Kasık Destek Bandı
Kullanıldığı alanlar:
Kalp Damar Cerrahisi servisi için geliştirilmiştir.
Anjiyo operasyonundan sonra kasığın anjiyo yapılan noktasına destek vermek
için kullanılır.
Fonksiyonu:
Bant kasığa sarıldığında, anjiyo bölgesine fiziksel baskı yaparak şişmeyi ve
ağrıyı engeller.
Teknik özellikleri:
T şeklinde kuşak görünümündedir.
T ‘nin uzun kenarının ve kısa kenarlarından bir tanesinin ucunda bandın bele ve
kasığa dolanmasından sonra sabitlemesini sağlayan velkro* ‘dan mamul
sabitleme aksesuarı vardır .
Bant hava geçirgen, şardonlanmış **(tüylendirilmiş) elastik dokumadan
oluşmuştur. Bu tüycükler velkro sabitleme parçasının güvenle sabitlemesini
sağlarlar.
Yapısında lateks*** içermez.
Ciltte alerji ve iritasyon yapmaz (Raporu mevcuttur).
Ürün non sterildir ve 30 derece suda elle veya çamaşır makinesinde ev tipi
çamaşır deterjanı ile 4yıkanıp tekrar kullanılabilir.
Ütü gerektirmez.

(Velkro*: Çıt çıt veya düğme yerine kullanılan,üzerinde mikro düzeyde plastik kancacıklar olan ve bu
mikro kancalar ile tüylü yüzeylere yapışan özel kumaş -cırtlı kumaş).
(Şardonlamak** :Penye, pamuklu veya sentetik kumaşların yüzeylerinin özel bir metot ile
tüylendirme işlemi,şardonlanmış kumaş ise bir yüzeyi tüylendirilerek yumuşak ve kadifemsi veya
havlumsu hale getirilmiş kumaş)
(Lateks***.Doğada bulunan birçok bitkinin salgıladığı ve hava ile karşılaştığında katılaşan sütlü bir
bitki özütüdür.Ancak özel olarak belirtilmedikçe genel olarak kauçuk’dan elde edilen öz süte verilen
isimdir ve doğal kauçuk olarak tanımlanır.Lateks içeren ürünler temas ettiği deri yüzeyinde kızarıklık,
kaşıntı, sulanma ve kabuklanma şeklinde belirtiler veren bir alerji (lateks alerjisi) oluştururlar,bu alerji
zaman zaman hayati tehlikelere ulaşabilir).

Modeli /Kodu/ Ölçüleri

Sağ ve sol kasık da kullanılmak üzere farklı bağlantı yönleri olan iki tiptir , tek
modeldir .
Kodu:ASBR (sağ kasık için);ASBL (sol kasık için).
110 cm / 60 cm uzunluğunda ,en geniş yeri 14 cm genişliğindedir.
Kullanımı:
Bant uzun kenarından bir kuşak gibi bele sarılarak velkro bantlar sayesinde bele
sabitlenir.
Bandın aşağıya sarkan diğer ayağı arkadan öne doğru getirilerek kasığa
dayandırılır ve gerdirilerek göbek hizasından beldeki diğer ayağın üzerine
sabitlenir.
Dikkat edilecek hususlar:
Sabitleme işlemi yapılırken bandın kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta
olmasına dikkat edilmelidir.
Ambalaj şekli:
Bir poşette bir ürün vardır , 12 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.

