
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜRÜN TANITIM KARTI 
 
 
 

   Festermed Klasik                         Festermed Deluxe 
 
 
 

Festermed Metal Festermed QRB 
 
 
 

Ürün Adı: 
Festermed 

 
Tanımı: 
El / Ayak Bilek Sabitleme Bandı 

 
Kullanıldığı alanlar: 
Sırası ile ;Yoğun Bakım bölümlerinde tedavi gören hastalarda, kendisine zarar 
vermemesi için kontrol edilmesi gereken hastalarda, çok güçlü tepki veren sedye 
ve karyoladaki hastalarda kullanılmak üzere üretilmişlerdir. 
Uygulamada hastanın el ve ayak bileklerini karyola, sedye ve benzeri sağlam 
yerlere sabitlemek için kullanılırlar  
 
Fonksiyonu: 
Bantlar hastanın el ve ayaklarını sarar ve istenilen yere (noktaya) sabitler 
ve hareketini kısıtlar. 



 
Teknik özellikleri: 
Ürünler farklı kullanım yerleri için 4 farklı tipte tasarlanmıştır (bkz. Model 
ve ölçüler başlığına). 
Geniş enli ve sağlam görünüşlü sabitleme bantlarının hemen hepsinin bir 
ucunda bandı hastanın bileğine doladıktan sonra bileğe sabitlemeye yarayan 
velkro* kilitler mevcuttur. 
Hepsinin de bandın bileklere sarılmasından sonra bir yere 
sabitlenmesini  sağlayan bağlantı kurdelaları mevcuttur. 
QRB modeli hariç bantların hepsi de birbirine lamine** edilmiş 3 tabakadan 
meydana gelmiştir. QRB modeli kapitone yöntemi ile üretilmiştir. En üstteki 
tabaka şardonlanmış ***(tüylendirilmiş) kumaştan oluşmuştur. Bu tüycükler 
velkro sabitleme parçacıklarının bandı güvenle sabitlemesini sağlarlar. 
Orta kısımda banda yumuşaklık sağlayan sünger tabaka vardır. 
Bantların cilde temas eden en alt tabakaları ise pamuklu penye kumaş veya 
havlu kumaştandır. 
Ürünler ilk kullanım için Gama Işını ile sterilize edilerek tüketiciye sunulmuştur, 
ancak; 
Aralarında Klasik model ve QRB modeli tek kullanımlıktır ancak diğer 
modeller 30 derecede, çamaşır makinesinde , ev tipi deterjan kullanmak 
suretiyle yıkanıp ütülemeden tekrar kullanılabilirler. 

(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 
 
 
Ürün 4 farklı modeldedir. 
 
Karyola ve sedye için Festermed Klasik model kullanılır.  
 
Festermed Klasik  
 
Bu modelin el ayak ve bacak için 2 farklı ebadı vardır. 

 
 
 
 
  
 
 
 



El modeli                                                                    
 
El için olanı; Kodu:ALH 2001 
 
25 x 5 cm ebadında 0,5 cm kalınlığındadır.Ürün75 cm uzunluğunda 2 adet bağlantı 
kordelasına sahiptir. 
 
Ayak için olanı ;  

 
Kodu: ALH 2002 

 
40 x 5 cm ebadındadır 0,5 cm kalınlığındadır. 75 cm uzunluğunda 2 adet 
bağlantı kordelasına sahiptir. 

 
Festermed Metal   
Bu model  karyola ve sedyedeki güçlü tepki veren hastalar için kullanılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kodu: ALH 2011  
 

25 x 7 cm ebadında 0,4 cm kalınlığındadır .150 cm uzunluğunda bağlantı 
kordelası mevcuttur.Bu model güçlü hastaları sabitlemek için kullanılır. 
 

Festermed Delüks  

Bu model kuvvetli sabitleme gerektiren vakalar için kullanılır. 

Kodu:ALH 2006  
 
34 x 8 cm ebadında cm kalınlığındadır. Bağlantı kordelası 25 cm,bağlantı 
kordelasının ucuna dikili olan ve sabitlemeye yarayan sabitleme kordelasının 
boyu ise 32 cm , kalınlığı 0,8 cm dir. 



Festermed QRB Hayat kurtarıcı tedaviyi engelleme veya koparma, çekme, 
tırmalama ya da cildi soymayı daha da arttıran ,kendine zarar vermeye eğilimli 
veya yara yeri bütünlüğünü riske atma durumunda olan hastalarda kullanılır. 
Hızlı açma tokaları ve bağları ile hastayı yatağa sabitler 

 
 

Kullanımı: 
Festermed Klasik, Metal ve Delüks modellerinde bantlar hastanın 
bileğine sarılır. 
Uç kısımlarındaki velkro kilit aparatları bantların üzerine iliştirilerek bantlar 
bileğe sabitlenir ve son olarak sabitleme kordelaları bileğin hareketini kısıtlamak 
amacı ile sedye veya karyolanın uygun bölümüne bağlanır. 

 
QRB modelinde ise bant plastik toka kilit ile bileğe sabitlenir ve daha sonra  
sabitleme kordelaları bileğin hareketini kısıtlamak amacı ile sedye veya 
karyolanın uygun bölümüne bağlanır. 

Dikkat edilecek hususlar: 
Bantların bileklere güvenle sabitlendiğine , 
Bileklerde kan dolaşımına engel olmadığına, 
Bağlantı kordelalarının sabitleme noktalarına iyice bağlandığına dikkat 
edilmelidir. 

 
Ambalaj şekli: 
Her pakette 1 ürün vardır ,25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.
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