
 ÜRÜN TANITIM KARTI 

Adı:Deckelmed 

Tanımı: 

Kulak Destek  Bandı 

Kullanıldığı alanlar: 

Yoğun Bakım bölümlerinde yatan hastalarda ve ayrıca nekahat devresinde olan 

ayaktaki hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Tıbbi nedenlerle kulağın içinde bulunması gereken ped, tampon vb.gibi 

malzemelerin kulaktan düşmesini önlemek ve ameliyat sonrası kulağı dış 

etkenlerden korumak  ve destek vermek için  kullanılır.  

Fonksiyonu: 

Kulağın üzerine gelen üç boyutlu destek kısmı  kulağı bir kapak gibi örter ve dış 

etkenlerden korur,ayrıca kulağın içindeki ped ,tampon ve benzeri malzemelerin  

kulaktan düşmesine engel olur. 

Teknik özellikleri: 

Bir kulakta ( tek kulakta)  kullanılmak  üzere tasarlanmıştır. 

Kulağın üzerine gelerek kulağa koruyucu kapak görevi yapan  üç boyutlu destek 

bölümü  ve  bu bölümün her iki tarafında, başı sararak bandın sabitlenmesini 

sağlayan bağlantı kolları ile tek parçadan oluşmuştur. 

Sabitlenmeyi sağlayan bağlantı kollarının birer ucunda velkro’*dan mamul 

sabitleme parçacıkları mevcuttur. 



Kulağı koruyan destek bölümü perfore **edildiğinden kulağın  hava almasını ve 

sesleri duyabilmesini sağlar. 

Bant 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. 

(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). 

(Perfore etmek** Tekstil işlemi için kullanıldığında; bir malzeme üzerine delikler açmak veya kesiler 

yapmak çizikler,yarıklar açmak) . 

 (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 

Çocuk ve yetişkin için aynı modelde ancak 2 farklı boydadır. 

Çocuklar için kodu:EPH 7002 

Yetişkinler için kodu:EPH 7001 

Çocuklar için 54 cm yetişkinler için 64 cm boyunda  0,4 cm kalınlığındadır. 

Kullanımı:  
Bandın  üç boyutlu, oval biçimdeki destek bölümü kulağın üzerine getirilir ve 

kulak içinde kalacak şekilde yerleştirilir. 

Alta bulunan bağlantı kolu başın ense kısmından getirilerek diğer yönden 

yukarıya,  başın üstüne,  alın kısmına doğru yönlendirilir. 

Üstte bulunan bağlantı kolu da alından geçirilerek diğer  yönden gelen bağlantı 

koluna  uçlarından  velkro adaptörler ile sabitlenir.   



Sabitleme kollarının  birbirine iyice sabitlendiğine, bandın kafadan kayıp 

kaymadığına ,ayrıca destek bölümünün kulağı iyice örttüğüne dikkat edilmelidir. 

Ambalaj şekli: 

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

Dikkat edilecek hususlar: 


