ÜRÜN TANITIM KARTI

Adı:
Baramed
Tanımı:
İdrar Kontrol Bandı
Kullanıldığı alanlar:
Üroloji servisi için geliştirilmiştir.
Prostat rahatsızlığı nedeniyle idrarını kontrol edemeyen (istem dışı kaçıran veya
damlatan) hastaların idrarlarını kaçırmalarını engellemek için kullanılır.
Yetişkin erkek hastalar için tasarlanmıştır .
Fonksiyonu:
Bant penise sarıldığında, bandın cilde gelen (cilde değen) yüzünün orta
kısmında bulunan özel bölümdeki (‘’ bariyer ‘’bölümündeki ) silikondan
meydana gelmiş şeritler, idrar kanalının ( üretra’nın) üzerine gelerek üretra’ya
fiziksel olarak baskı yapar ve idrarın akışını (geçişini) engeller.
Teknik özellikleri:
Bant kısa bir şerit görünümündedir.
Bandın üzerinde , band penise dolandığında bandın penise sabitlemesini
sağlayan ve aynı zamanda da bu dolanma esnasında penisin altına gelen

‘’ bariyer ‘’ bloğuna baskı yapılmasını sağlayan, ucunda velkro* ‘dan sabitleme
aksesuarı dikili bulunan elastik bir şerit vardır .
Bant birbirine lamine** edilmiş3 tabakadan meydana gelmiştir.
En üstteki tabaka şardonlanmış ***(tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur. Bu
tüycükler velkro sabitleme aparatının bandın penise güvenle sabitlemesini
sağlarlar.
Orta kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger tabaka vardır.
Bandın cilde temas eden en alta tabakası ise alerji ve mantar yapmayan
Tyvek**** kumaştandır.
Bandın cilde temas eden Tyvek yüzeyinin ortasına gelen kısmında idrar akışına
karşı ‘’bariyer ‘’ görevi yapan, 4 sıra halinde,birbirine paralel halde yapıştırılmış
silikondan ***** mamul şeritler vardır.
Ürün tek kullanımlıktır ve Gama Işını ile sterilize edilmiştir.
(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).
(Lamine etmek**: (Laminasyon ) Farklı malzemelerin ısı altında veya yapıştırıcı madde desteği ile
özel yöntemler ve aparatlar kullanılarak birbirine yapıştırılıp tek parça haline getirilme işlemi).
(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)
(Tyvek kumaş:**** Du Pont firmasının keşfi olan ve patent ile ürettiği antistatik,anti bakteriyel,anti
mantar özellikli özel kumaşın adı)
(Silikon*****: Yapısında silisyum ve oksijen atomları taşıyan sıvı,reçine veya esnek yapıdaki polimer
(plastik türevi) malzeme . Medikokim imalatında kullanılan tür; başlangıçta akışkan özellikte olan ve
ısı ile katı ama esnek hale geçen anti kansorejen ve anti alerjik yapıdaki özel türüdür.).

Modeli / Kodu / Ölçüleri
Tek modeli vardır.
Kodu:UCB 6001
10 cm uzunluğunda 3cm genişliğinde 0.4 cm kalınlığındadır.
Kullanımı:
Bant gündelik yaşamda kısa zaman aralıklarında el ile veya başka bir araç ile
penise fiziki müdahalede bulunmadan idrar kanalına baskı yapmak için
kullanılır.
Bunun için bant erekte olmamış haldeki penis gövdesine ,bariyer kısmı alta, yani
üretra’nın üzerine gelecek şekilde tatlı sıkılıkta sarılır ve velkro ile sabitlenir.
Dikkat edilecek hususlar:
Sabitleme işlemi yapılırken bandın kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta
olmasına dikkat edilmelidir.
Bant uyurken kullanılmamalıdır.

Bant sürekli takılmamalı ve belli periyotlarda çıkarılarak idrar akışı
sağlanmalıdır.
Bant tek kullanımlıktır ve yıprandığında değiştirilmelidir.
Ambalaj şekli:
Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.

