
 ÜRÜN TANITIM KARTI 

Adı: 

Passpop ve Passband 

Tanımı: 

Hasta Kimlik Tanıtım Bandı 

Kullanıldığı alanlar: 

Hastanelerde,otellerde,tatil köylerinde,gezilerde,konserlerde,miting, spor 

müsabakası, hac ziyareti benzeri toplu katılımlarda kullanılmak  için 

geliştirilmiştir. 

Kullanan kişinin  bileğine takılarak kimlik bilgilerinin ve gerekli diğer 

verilerinin kaydedilmesi ve görülebilmesi amacı ile kullanılır. 

Fonksiyonu: 

Bant  üzerine yapıştırılan bilgi etiketi vasıtası ile kullanıcı hakkında ihtiyaç 

duyulan verileri taşır ve gösterir ve  ayrıca bu etiketi dış etkenlerden korur. 

Teknik özellikleri: 

Ürünün iki farlı modeli vardır (Bkz.Model ve ölçüler bölümüne) 

Tıbbi ürün malzemesi şartlarına ve standartlarına uygun BOPP* malzemeden 

üretilmiştir. 

Hammaddenin teknik özelliğinden dolayı antikansorejen, antifungus(anti 

mantar),anti bakteriyel ve anti alerjik vasıflara sahiptir. 

178 N** kopma mukavemeti ve %9 esneme payı ile kullanıcının bileğinde 

güvenle kullanılır. 

Passpop Passband



Ürünler tek kullanımlıktır ve non sterildirler. 

 (BOPP*: Film halindeki polimer (plastik türevi) malzemedir.Medikokim’in imalatında kullanılan tür;  

anti kansorejen,antifungus,antibakteriyel ve anti alerjik yapıdaki özel türdür). 

 Newton**: SI birim sisteminde kuvvet birimi olup simgesi N'dir. Terim, fizik bilimine yaptığı 

katkılar nedeni ile İngiliz bilim adamı Isaac Newton'un adı ile anılır.Kütlesi 1 kg olan bir cismin 

hızını, saniyede 1 m/s arttırmak için o cisme uygulanması gereken kuvvet miktarı olarak 

tanımlanır.  1N= 1kilogram x metre  / saniye kare’dir. 

Modeli / Kodu / Ölçüleri  

Çıtçıtlı Kilit Sistemli  Band (Passpop) ve Yapışkan Bantlı Kilit Sistemli Band 

(Passband)  olmak üzere  2 farklı  modeli vardır. 

I-Çıtçıtlı Kilit Sistemli Band (Passpop) modeli ; 

Bandın bir ucunda,  bant bileğe dolandıktan sonra sabitleme görevi yapacak olan 

çıtçıt ‘dan (kör çıtçıt, kapandıktan sonra açılamayan çıt çıt) kilidi vardır. 

Bandın çıtçıt ‘ın bulunduğu ucunda,   geniş enli bölümünde, kullanan kişinin 

muhtelif  bilgilerinin yazılı olduğu  barkod etiketinin  yapıştırılacağı  bir etiket 

bölümü vardır. 

Etiket bölümünün üzerinde , etiketin yapıştırılmasından sonra  etiketi su,nem ve 

fiziksel tahrifatlardan koruyacak  olan, kendinden yapışkanlı,şeffaf güvenlik 

bandajı  vardır. 

Bandın üzerindeki delikler  bandın her kalınlıktaki bilekte kullanımına izin verir.

Bandın hastanede kullanımı için değişik anlamlar ifade eden muhtelif renkleri 

mevcuttur; 

Beyaz: Nötr durumu ifade eder,hastaneye gelen tüm hastalar beyaz renkte bant 

kullanır. 

Sarı: Bulaşıcı hastalığı olan hastalara takılır. 

Kırmızı:Herhangi bir alerjisi olan hastalara takılır. 

Lacivert:Aynı  klinikte veya koğuşta veya odada  yatan aynı isim ve soyadı 

taşıyan hastalara takılır. 

Pembe: Yeni doğan servisinde kız bebeklere ve annesine takılır. 

Mavi: yeni doğan servisinde erkek bebeklere ve annesine takılır. 

Kodları: 

Bandın renklerine göre kodlarını görmek için lütfen Passpop broşürünü bakınız. 

Ölçüleri ; 

Yetişkin;30 x 3,2 cm 

http://tr.wikipedia.org/wiki/SI
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuvvet
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiliz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton


Çocuk; 24,2  x 2,5 cm 

Anne/Bebek; 28 x 3,2 x  / 18 x 3,2 3 cm dir. 

II- Yapışkan Bantlı Kilit Sistemli (Passband)  modeli ve ölçüleri; 

Bandın bir ucunda ve bileğin içine bakan (cilde değen)  yüzünde, bandın bileğe 

bağlanırken  sabitlenmesi görevini yapan, kendinden yapışkan özellikli bir 

kilitleme bandajı  vardır. 

Bandın aynı ucun  tam tersinde yani dış bölümünde ise   kullanan kişinin 

muhtelif  bilgilerinin yazılı olduğu bir barkod etiketinin yapıştırılacağı etiket 

bölümü vardır. 

Etiket bölümünün üzerinde  etiket  yapıştırıldıktan sonra etiketi su,nem ve 

fiziksel tahrifatlardan koruyacak  olan, kendinden yapışkanlı,şeffaf güvenlik 

bandajı vardır. 

Bandın etiket  bölümünün ucunda  ise  bant bileğe dolanıp kilitlendikten sonra 

(sabitlendikten sonra)  bandın iki ucunun üst üste gelmesi ile oluşan  bindirme 

yeri çizgisini örten ‘’emniyet şeridi bandajı’’ vardır. 

Passband’ında tıpkı Passpop gibi değişik amaçlar için kullanılan farklı renkleri 

mevcuttur. 

Kodları: 

Bandın renklerine göre kodlarını görmek için lütfen Passband  broşürünü 

bakınız. 

Ölçüleri  

Yetişkin; 27,5 x 2,5 cm 

Çocuk;17,5 x 2,2 cm 

Anne/Bebek; 27,5 x 2,5 / 17,5 x 2,2 cm dir. 

Kullanımı:  
I-Çıtçıtlı (Passpop) modeli  ; 

Bandın barkot etiketini etiket bölümüne yapıştırın. 

Kendinden yapışkanlı şeffaf koruyucu örtünün kağıdını sökün ve etiketin üzerini 

kapatacak şekilde hava boşluğu bırakmadan yapıştırın. 

Bandı kullanıcının koluna getirin ve çıt çıt kilidi uygun delikten geçirerek 

kilitleyin. 

II-Yapışkan bantlı kilit sistemli (Passband)  modeli ; 

Bandın barkot etiketini etiket bölümüne yapıştırın. 

Kendinden yapışkanlı şeffaf koruyucu örtünün kağıdını sökün ve etiketin üzerini 

kapatacak şekilde hava boşluğu bırakmadan yapıştırın. 

Bandı kullanıcının koluna getirin,  cilde temas eden yüzünde bulunan  

kendinden yapışkanlı etiketin kağıdını kaldırın ve bandı bu etiket üzerine 

yapıştırarak kilitleyin. 



Bandın kapatılma işleminden sonra  emniyet şeridinin kağıdını sökün  ve üst 

üste gelen ek yerinin üzerine kapatın. 

Dikkat edilecek hususlar: 

Sabitleme işlemi yapılırken bandın kan dolaşımını engellemeyecek sıkılıkta 

olmasına dikkat edilmelidir. 

Ambalaj şekli: 
Yetişkin ve çocukta 250 şer adetlik anne/bebek de 125 şer adetlik  kutular 
halinde satışa sunulmaktadır. .
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