ÜRÜN TANITIM KARTI

Adı:
Mittmed
Tanımı:
Parmak Kontrol ve Terapi Eldivenleri
Kullanıldığı alanlar:
Yoğun Bakım ve Yaşlı Bakım servisleri için geliştirilmişlerdir.
Eline takılı IV kanulü çıkarmaya çalışan veya kendi kendini yaralamaya meyilli
hastalar için tasarlanmıştır.
Fonksiyonu:
Eldivenler ele takıldıktan sonra güçlü yapıları sayesinde hastanın parmaklarını
birlikte kullanımına izin vermez ve hareketini kısıtlarlar.
Bu sayede kendisine takılı olan muhtelif sonda hortum vb. malzemeleri çıkarmasına
veya sökmesine izin vermezler.

Teknik Özellikleri
Parmaksız eldiven görünümündedirler.
İlk üç modelin darbeleri yumuşatan ve zorlamalara karşı direnç gösteren yastık
görünümlü gövdeleri içinde polietilen elyaf * dolgu maddesi vardır.
Terapi eldivenin içinde ise hastanın avuçlayarak dikkatinin yoğunlaşmasını
sağlayan strafor ** kürecikler vardır.
File modelde; Yastık şeklindeki gövdenin üzerinde dikili bulunan sentetik
filede ise her parmağın tek tek gireceği özel bölmeler vardır. Bu bölmeler
parmakların hareketini kısıtlar.
Eldivenlerin manşon (bilek) bölümünde elden çıkmasını önleyen ve toka ile
ayarlanabilen velkro*** kilit sistemi vardır.
İlk üç modelin kilit sisteminin bağlı olduğu manşon kısmının iç yüzü
sabitlenme sonrası bilekteki kan dolaşımının engellenmemesi ve hasta
konforunun sağlanması için yumuşak pelüş kumaş ile kaplanmıştır. Bilekteki
manşonlu velkro kilitler sayesinde hasta tarafından tek başına elden
çıkartılamazlar.
Uzun süre kullanımda alerji ve kızarıklığa sebebiyet vermezler.
Ürünler non sterildirler ve 30 derece suda elle veya çamaşır makinesinde ev tipi
çamaşır deterjanı ile yıkanıp tekrar kullanılabilirler. Ütü gerektirmezler.
(Polyester elyaf *: Polyester polimer (plastik türevi) malzemedir.Polyester elyaf kısa kısa kesilmiş
polyester liflerinin pamuksu yünsü görünümlü halidir.
Strafor**Beyaz ,hafif, tatlı sert polimer köpük malzeme.
(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).

Modeli / Kodu / Ölçüleri
4 Farklı modeli vardır.

Fileli Model MITTFC 101

Parmakları daima açık tutarak hastanın elini yumruk yapmasını engeller ve
kendine yapacağı bir darbeyi yumuşatarak zarar vermesini önlerler.
File dokusu sayesinde elde takılı haldeyken hastaya el üzerinden IV kanul
kullanımına izin verir
Her iki kol (sağ/sol) için tek modeldir.
Açık Model MITTOTW

Avuç içine yerleşmiş yuvarlak ve yumuşak tampon bölümü ile travmayı önler.
Gerektiğinde üst bölümü açılarak parmaklara ve elin üstüne müdehale
yapılabilir.
Her iki kol (sağ/sol) için tek modeldir.

Kapalı Model MITTCTW

Avuç içine yerleşmiş yuvarlak ve yumuşak tampon bölümü ile travmayı önler.
Her iki kol (sağ/sol) için tek modeldir.

MITTMED® MITTSRVTW

Hastanın eldiven içindeki kapalı bölmedeki mini kürecikleri kavraması ile
stresinin azalmasını sağlar.
Her iki kol (sağ/sol) için tek modeldir.
Kullanımı:
Eldivenler hastanın eline takılır. Manşon kapatılıp toka ile gerilerek velkro kilit
ile bileğe sabitlenir.
Fileli modelde ;Parmakların her biri bir bölüme sokulur. Manşon kapatılıp toka
ile gerilerek velkro kilit ile bileğe sabitlenir.
Terapi modelinde; Eldiven hastanın eline takılır velkro kilit ile bileğe sabitlenir.

Dikkat edilecek hususlar:
Sabitleme işlemi yapılırken manşonun bandın kan dolaşımını engellemeyecek
sıkılıkta olmasına dikkat edilmelidir.
Fileli modelde ;Parmakların her birinin bir bölmede olduğu kontrol edilmelidir.
Ambalaj şekli:
Bir poşette bir ürün vardır, 10 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.

