
 ÜRÜN TANITIM KARTI 

Adı: 

Traegermed 

Tanımı: 

Trakiyel Kanul Sabitleme Bandı 

Kullanıldığı alanlar: 

Yoğun Bakım bölümlerinde tedavi gören hastalarda  ve  ayrıca nekahat 

devresindeki ayaktaki hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Hastanın  gırtlağına  takılan trakiyel kanülün (tüpün) yerinden çıkmasını veya 

düşmesini önlemek ve  kanüle destek vermek için  kullanılır.  

Fonksiyonu: 

Bant trakiyel kanülün yanlarındaki kulakçıklardan geçerek kanülü kavrar  ve  

hastanın gırtlağında sabit tutar. 

Teknik özellikleri: 

Sünger destekli sabitleme bantları ve velür destekli sabitleme bantları 
olarak iki farklı yapıdadır.
Sünger destekli sabitleme bantlarında ; bandın orta katmanındaki sünger 
tabaka kullanıcıya esneklik ve yumuşaklık sağlar.



Velur Destekli Rijit Sabitleme Bantları esnemez ve kanülü ilk konumunda 
sabitler.
 Ürün tek parçalı ve iki parçalı olmak üzere iki tiptir (bkz. Model ve ölçüler 
başlığına). 
Şerit görünüşündeki her iki tip bandın da uçlarında bandı hastanın boynuna 
sabitlemeye yarayan velkro* ‘dan mamul sabitleme aksesuarı mevcuttur. 
Bant birbirine lamine** edilmiş 3 tabakadan meydana gelmiştir.
En üstteki tabaka şardonlanmış ***(tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur. 
Bu tüycükler velkro sabitleme parçacıklarının bandı güvenle sabitlemesini 
sağlarlar. 
Sünger destekli bantta :Orta kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger 
tabaka vardır ve bandın cilde temas eden en alt tabakası ise pamuklu penye 
kumaştandır
Velür destekli bantta: Orta kısımda banda yumuşaklık rijit yapı sağlayan 
dayanıklı kumaş alt ve üst kısımda ise şardonlanmış kumaş 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)  

Modeli / Kodu / Ölçüleri 
Tek parçalı ve iki parçalı olmak üzere 2 farklı modeldedir.

Tek parçalı model; 

Küçük ,orta ve büyük olmak üzere  3 farklı ebattadır. 

Kodu; 

TCHR 01Küçük 

TCHR 02 Orta 

TCHR 03Büyük 

Küçük boy  23 x 3,2 cm ,orta boy 44 x 3,5  cm büyük boy 56 x 3,5 cm 

ebatlarındadır,tümünün kalınlığı da cm dir.. 

  Rijit               Soft



Kodu; TCH TP 

Kısa ve uzun iki parçanın uzunlukları 36 ve 6 cm ,genişlikleri  2,5 cm 

kalınlıkları ise  cm dir. 

Kullanımı:  
Tek parçalı bant da; 

Kanul gırtlaktaki  deliğine yerleştirilir  

Band boynun arkasına yerleştirilerek her iki ucu öne doğru  getirilir 

Bandın velkro takılı olan her iki ucu  kanulün kulakçıklarından geçirilir ve 

cırtlar bandın üzerindeki tüylü yüzeye iliştirilerek sabitlenir.  

İki parçalı bant da; 

Kanul gırtlaktaki  deliğine yerleştirilir  

Bandın uzun parçası boyna yerleştirilerek  uçları öne doğru getirilir 

Uzun parçasının bir ucuna takılı bulunan velkro kilit trakiyel kanülün bir 

kulakçığından geçirilerek bandın üzerine sabitlenir. 

Kısa parçasının bir ucu da trakiyel kanulün diğer kulakçığından geçirilir ve yine 

uzun  parçanın üzerine sabitlenir 

Dikkat edilecek hususlar: 

Tek parçalı modelde bandın her iki ucunun birbirine iyice sabitlendiğine, keza 

iki parçalı modelde bandın kısa parçasının uzun parçasının üzerine iyice 

sabitlendiğine  dikkat edilmelidir. 

Bandın   kanulü iyice kavradığına  ve gevşek olmadığına dikkat edilmelidir.  

Ambalaj şekli: 

Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır. 

İki parçalı model; 

İki parçalı model ise tek boydur. 

        Rijit                 Soft




