ÜRÜN TANITIM KARTI

Adı:
Nasomed
Tanımı:
Nasal Kanul Sabitleme Bandı
Kullanıldığı alanlar:
Yoğun Bakım bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Hastanın burnuna takılan nasal kanülün burundan düşmesini önlemek ve
kanüle destek vermek için kullanılır.
Fonksiyonu:
Bebek modelinde;
Bant bebeğin başını arka kısmından nazikçe sararak destek alır ve öne gelen her
iki ucu nasal kanulün deliklerinden geçerek kanulü burna sabitler.
Çocuk modelinde;
Bandın her iki parçasının ucundaki elastik halkalar çocuğun kulaklarına takılır
ve uçları da nasal kanulün deliklerinden geçerek kanulü burna sabitler.
Yetişkin modelinde;
Bant orta kısmındaki velkro kilit sayesinde nazal kanulü hastanın burnunda sabit
tutar.

Teknik özellikleri:
Ürün; bebek ,çocuk ve yetişkin hasta kullanımı için 3 farklı tipte üretilmektedir
(bkz. Model ve ölçüler başlığına).
Bandın parçaları birbirine lamine* edilmiş3 tabakadan meydana gelmiştir.
En üstteki tabaka şardonlanmış **(tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur. Bu
tüycükler velkro ***sabitleme parçacıklarının bandı güvenle sabitlemesini
sağlarlar.
Orta kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger tabaka vardır.
Bandın cilde temas eden en alt tabakası ise pamuklu penye kumaştandır.
Ürün tek kullanımlıktır ve Gama Işını ile sterilize edilmiştir.
(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)
(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).

Modeli / Kodu / Ölçüleri
Bebek ,çocuk ve yetişkin için 3 farklı modeli vardır.
Bebek modeli ;
Ürün tek parça tasarlanmıştır ve standart tek boydur.

43 cm uzunluğunda en geniş yeri 6 cm genişliğinde bir bant görünümündedir,
0,2 cm kalınlığındadır.
Kodu: NTH 5001
Bandın her iki ucunda nasal kanule takıldıktan sonra sabitleme görevi yapan
velkro ’dan mamul sabitleme parçacıkları (aksesuarları) vardır .

Çocuk modeli;
Ürün birbirinin aynı olan ,bant şeklinde iki parçadan meydana gelmiştir,tek
boydur.

Bantların birer ucunda kulağa geçirilmeye uygun lastik halkalar diğer uçlarında
ise nasal kanule takıldıktan sonra sabitleme görevi yapan velkro ‘dan mamul
sabitleme parçacıkları (aksesuarları) vardır .
Kodu:NTH 5001 TP
Her iki parça da 32 cm uzunluğunda ve 0,4cm kalınlığındadır.
Yetişkin modeli;
Ürün tek boydur,tek parçadan ibarettir.

Şerit görünüşünde ve X harfi şeklinde 4 adet sabitleme kolu olan , kolların
kesim noktasında- orta kısımda - kanulu burna sabitlemeye yarayan velkro* ‘dan
mamul sabitleme aksesuarı mevcut olan bir banttır.
Kodu: NTH 5002
Bandın eni 1,5 cm,boyu X şeklindeki ayağın bağlantı ayaklarının bir ucundan
diğerine 65 cm ve kalınlığı 0,3 cm dir.
Bandın X şeklindeki kollarının her bir ucunda , nasal kanule takıldıktan sonra
bandı başın arkasında sabitleme görevi yapan, yine velkro ‘dan mamul sabitleme
parçacıkları (aksesuarları) vardır .

Kullanımı:
Bebek modelinde;
Bandın geniş kısmı bebeğin başının arkasına getirilir,uçları yüzün her iki
yanından öne getirilerek burna takılı olan nazal kanulün halkalarından geçirilir
ve uçlardaki velkro cırtlar bandın üzerindeki tüylü kısma iliştirilerek işlem
tamamlanır.
Çocuk modelinde;
Bandın elastik halkaları kulaktan geçirilir,yüzün her iki yanından öne getirilerek
burna takılı olan nazal kanulün halkalarından geçirilir ve uçlardaki velkro cırtlar
bandın üzerindeki tüylü kısma iliştirilerek işlem tamamlanır.
Yetişkin modelinde;
Bandın velkro kilit bulunan orta bölümü hastanın dudağı üzerine yerleştirilir, X
şeklindeki sabitleme kolları yüzün her iki yanından geçirilerek başın arka
kısmına getirilerek velkro kilitler ile uçlarından birbirine sabitlenir.
Son olarak orta kısımdaki velkro kilit nazal kanule sarılır ve kanul burna
sabitlenir .
Dikkat edilecek hususlar:
Bebek modelinde;
Band nazal kanulün halkalarından geçirilip sabitlenmeden önce bandın
gerginliği dikkatlice ayarlanmalı,gevşek olmadığına ve kanulü yerine iyice
sabitlediğine dikkat edilmelidir.
Çocuk modelinde;
Band nazal kanulün halkalarından geçirilip sabitlenmeden önce bandın
gerginliği dikkatlice ayarlanmalı,gevşek olmadığına,kulağı rahatsız etmediğine
ve kanulü yerine iyice sabitlediğine dikkat edilmelidir.
Yetişkin modelinde;
X şeklindeki sabitleme kollarının arkada birbirine iyice sabitlendiğine, keza orta
kısımda bulunan ve kanulü sabitleyen velkro aksesuarın da kanulü iyice
kavradığına dikkat edilmelidir
Ambalaj şekli:
Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.

