
  ÜRÜN TANITIM KARTI 

Adı: 

Trapad 

Tanımı: 

Trakiyel Kanül Pedi 

Kullanıldığı alanlar: 

Yoğun bakım servisinde ve KBB servisinde kullanılmak üzere üretilmiştir. 

Hastanın gırtlağına takılan trakiyel kanulün altına yerleştirilerek tampon görevi 

yapmada kullanılır.  

Fonksiyonu: 

Pedler trakiyel kanüle tampon görevi yapar ,kanülün cidarlarından sızan sıvıyı 

emerek bölgeyi temiz tutarlar.  

İyonize gümüş içeren pedler ayrıca  enfeksiyonu önleyen etkileri ile  trake 

yarasının iyileşmesine katkıda bulunurlar. 

Teknik özellikleri: 
Pedler 4  farklı hammadden  (non woven* tarzda dokunmuş kumaştan  ve 

hidrofil süngerden** ) üretilmişlerdir. 

Trapad standart: 



Hidrofiber***  nonwoven yapıda ,mikro düzeyde lamine**** edilmiş pürüzsüz 

yüzeyli,her iki yüzeyinden de sıvı emebilen ped .

Trapad blocker; 

Hidrofiber  nonwoven yapıda ,mikro düzeyde lamine edilmiş pürüzsüz 

yüzeyli,bir yüzeyinden sıvı emebilen diğer yüzeyinden geçirmeyen ped .

Trapad hf : 

Hidrofil köpük yapıda,bir yüzeyi film ile lamine edilmiş bir yüzeyinden sıvı 

emebilen diğer yüzeyinden geçirmeyen ped .       

Trapad ag; 

Hidrofiber  nonwoven yapıda ,iyonize gümüş***** içerikli, cilde değen yüzü 

polietilen ağ ****** tabakası ile   mikro düzeyde lamine edilmiş ped .   



Medikal alanda sıvı  emilimi ve tampon görevi için üretilen nonwoven  kumaşlar 

normal dokunan kumaşlar  gibi çözülmez ve dağılmazlar,kolay liflenmez ve 

tiftiklenmezler. 

Özel hidrofiber yapıları sayesinde hızla ve çok yüksek miktarda sıvıyı emer ve 

bünyelerinde tutarlar. 

Keza hidrofil süngerler de hızla ve çok yüksek miktarda sıvıyı emer ve 

bünyelerinde tutarlar. 

Pedlerin hepsini üzerinde bulunan ve trakiyel kanulün geçtiği kanül delikleri 

her cins ve marka trakiyel kanül ile kullanıma olanak tanır. 

Pedler steril ve tek kullanımlıktır. 

 (Nonwoven kumaş*Dokusuz  yüzeyli kumaş; Normal dokuma teknolojisi ile üretilmemiş ( atkı ve 

çözgü ile örülmemiş, dokunmamış) dokuma ve örme olmayan, özel kullanımlar için kendine has 

üretim metotları ile üretilen  elyaf esaslı keçe görünümlü kumaş). 

 (Hidrofil sünger** Hidrofil sucul,nemcil demektir.Hidrofil sünger nemli gibi yumuşak, hızla ve çok 

yüksek kapasitede sıvı emen ,ilaç veya yağ sürmeye uygun sünger cinsidir). 

(Hidrofiber***Sıvı emen lif,Nonwoven teknolojisinde hızlı ve yüksek kapasitede sıvı emen lifli 

yapı). 

 (Lamine etmek****: (Laminasyon ) Farklı malzemelerin ısı altında  veya yapıştırıcı madde desteği 

ile özel yöntemler ve aparatlar kullanılarak  birbirine yapıştırılıp tek parça haline getirilme işlemi). 

(İyonize gümüş***** İyon halinde gümüş,metinde sıvı ile temas ettiğinde iyonize olan gümüş) 

(Polyetilen ağ ******:Polietilen Polimer (plastik türevi  ) malzemedir.Nonwoven teknolojisinde elyaf 

ve mikro düzeyde ağ haline getirilerek nonwoven kumaşın pürüzsüz nitelik kazanmasını sağlar). 

Modeli / Kodu / Ölçüleri  

4 Farklı hammaddenin de her birinin 4 ayrı modeli vardır. 

Düz yırtmaçlı  ve kanül deliği yukarıda 

Yırtmaçsız ve kanül deliği yukarıda 

Zig zag yırtmaçlı  ve kanül deliği  ortada 

Yırtmaçsız  ve kanül deliği ortada 

Yukarıdaki  4 ayrı modelin de  bebek,çocuk ve yetişkinler için;  6 x 6,5 cm  9 

x10 ve 10 x 14 cm ölçülerinde  değişik ebatları mevcuttur. 

Trapad ‘ların kodlarını görmek için lütfen web sayfasına bakınız. 



Kullanımı: 

Poşeti işaretli ucundan dikkatle açınız 

Pedi  içeriden çıkarınız ve trakiyel kanüle yerleştiriniz. 

Dikkat edilecek hususlar: 

Yırtık,delik ambalajlı ürünleri kullanmayınız. 

Miadı dolmuş ürünleri kullanmayınız 

Ambalaj şekli: 
Bir poşette 1adet  ürün vardır , 24 poşetlik  kutular halinde satışa sunulmaktadır. 




