ÜRÜN TANITIM KARTI

Adı:
Clampmed
Tanımı:
İdrar Kontrol Klempi
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:
Penise yerleştirildiğinde , penisin altına gelen bölümünün ortasında bulunan
yükselti şeklindeki formu ile idrar kanalının (üretra’nın) üzerine fiziksel olarak
baskı yapar ve idrarın akışını (geçişini) engeller.
Teknik özellikleri:
Klemp ana gövde ve bu gövde üzerine yapıştırılmış elastik şeritten meydana
gelmiştir.

Gövdenin üzerinde ayrıca klemp penise yerleştirildiğinde sabitlemesini
sağlayan velkro* ‘dan mamul sabitleme aksesuarı vardır .
Klemp hafif ve esnek polimer (VHPE) **den imal edilmiş üzerine ise
antibakteriyel***,anti fungus****,antialerjik***** özelliklere sahip polimer
köpük****** yapıştırılmıştır.
Ürün çok kullanımlıktır, ancak ilk kullanım aşamasında hastanın huzuru için
Gama Işını ile sterilize edilerek piyasaya sunulmuştur.
(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).
(VHPE** :Çok yüksek dansiteye sahip polietilen cinsidir.Polietilen bir polimer (plastik madde)
türevidir).
(Anti bakteriyel*** Üzerinde bakteri yaşamasına izin vermeyen ).
(Anti fungus****: Üzerinde mantar oluşmasına izin vermeyen ).
(Anti alerjk*****:Vücutta alerji yapmayan).
(Polimer köpük:****** Çok esnek,yumuşak ,kumaş gibi işlenebilen poliüretan malzeme.

Modeli / Kodu / Ölçüleri
Ürün tek modeldir.
Normal ve büyük olmak üzere 2 ebadı vardır.
Kodu: UCC 01 Normal boy, UCC 02 Büyük boy.
Kullanımı:
Klemp gündelik yaşamda el ile veya başka bir araç ile fiziki müdahalede
bulunmadan idrar kanalına baskı yapmak için kullanılır.
Bunun için bant erekte olmamış haldeki penis gövdesine ,yükseltisi olan kısmı
kısmı alta yani üretranın üzerine gelecek şekilde tatlı sıkılıkta sarılır ve velkro
ile sabitlenir.
*Klemp doktor kontrolünde kullanılmalıdır.Geniş bilgi için ‘’Clempmed
Dr.kullanım klavuzunu ve Clempmed detaylı kullanım klavuzunu okuyunuz).
Dikkat edilecek hususlar:
Sabitleme işlemi yapılırken kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta olmasına
dikkat edilmelidir.
Uyurken kullanılmamalıdır.
Sürekli takılmamalı ve belli peryotlarda çıkarılarak idrar akışı sağlanmalıdır.

Ambalaj şekli:
Özel küçük kutusunda bir adet ürün vardır , toptan olarak 25 adetlik büyük
kutular içinde satışa sunulmaktadır.

