
 
 

ÜRÜN TANITIM KARTI 
 

 

Ürün Adı: 
Fixelmed 

 
Tanımı: 
İdrar Torbası Taşıma Bandı 

 
Kullanıldığı alanlar: 
Üroloji servisi ve günlük yaşamlarında idrar torbası kullanan erkek hastalar için 
geliştirilmiştir. 

  Ayaktaki (Dolaşan) hastaların idrar torbalarını  bacağa       güvenle    
  sabitlemelerimde kullanılır. 

 
Fonksiyonu: 
İdrar torbasının hastanın bacağına sabitlenerek görünmeden taşınmasını sağlar. 

 
Teknik özellikleri: 
Biri dar diğeri geniş olmak üzere iki parça elastik , şardonlanmış *şeritten 
meydana gelmiştir. 

 
 



Fiziki yapısı (dokuma şekli ) itibarı ile cildin hava almasını sağlar 
Kalın olan şeridin cilde değen kısmında şeridin ağırlık ile bacaktan kaymasını 
önleyen silikondan ** destek takviyesi vardır. 
Şeritlerin üzerinde belli aralıklarla dikilmiş 2 şer adet düğme mevcuttur. 
Şeritlerin birer ucunda da bacağa sarıldıktan sonra sabitlenmesini sağlayan 
velkro***dan mamul sabitleme aksesuarı vardır . 

 
Yapısında lateks içermez.**** 

 
Ürün non sterildir ve 30 derece suda elle veya çamaşır makinesinde ev tipi 
çamaşır deterjanı ile yıkanıp tekrar kullanılabilir. Ütü gerektirmez. 

(ardonlamak* :Penye, pamuklu veya sentetik kumaşların yüzeylerinin özel bir metot ile tüylendirme 
işlemi,şardonlanmış dokuma ise bir yüzeyi tüylendirilerek yumuşak ve kadifemsi veya havlumsu hale 
getirilmiş dokuma üründür) 
Silikon**: Yapısında silisyum ve oksijen atomları taşıyan sıvı,reçine veya esnek yapıdaki polimer 

(plastik türevi) malzeme .Medikokim imalatında kullanılan tür; başlangıçta akışkan özellikte olan ve 
ısı ile katı ama esnek hale geçen anti kansorejen ve anti alerjik yapıdaki özel türüdü. 
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. 
Lateks****.Doğada bulunan birçok bitkinin salgıladığı ve hava ile karşılaştığında katılaşan sütlü bir 
bitki özütüdür.Ancak özel olarak belirtilmedikçe genel olarak kauçuk’dan elde edilen öz süte verilen 
isimdir ve doğal kauçuk olarak tanımlanır.Lateks içeren ürünler temas ettiği deri yüzeyinde kızarıklık, 
kaşıntı, sulanma ve kabuklanma şeklinde belirtiler veren bir alerji (lateks alerjisi) oluştururlar,bu alerji 
zaman zaman hayati tehlikelere ulaşabilir. 

 
Modeli / Kodu / Ölçüleri 
Tek modeli vardır. 
Kodu:UBH 1001 
60 cm uzunluğunda ince olanı 2 ve kalın olanı 3 cm genişliğindedir. 

 
Kullanımı: 
Bantlar teker teker ve geniş enli olanı üste dar enli olanı alta gelecek şekilde 
dikkatlice bacağa sarılır ve uçlarındaki velkro kilitler bandın diğer ucuna, 
şardonlanmış yüzeyine iliştirilmek sureti ile sabitlenir. 

 
Her iki şerit üzerinde bulunan 2 şer adet düğme - eni daha geniş olanı idrar 
torbasının üst kısmındaki eni daha dar olanı torbanın alt kısmındaki olmak 
üzere – iliklerden (deliklerden) geçirilir. 
Böylece torba asılarak bacağa sabitlenmiş olur. 

 
Dikkat edilecek hususlar: 
Sabitleme işlemi yapılırken bandın kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta 
olmasına dikkat edilmelidir. 

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