ÜRÜN TANITIM KARTI

6FKW]HUPHG.ODVLN

6FKW]HUPHGMask

6FKW]HUPHGSticker

6FKW]HUPHGYota

Adı:
Schützermed
Tanımı:
Fototerapi Göz Koruma Bandı
Kullanıldığı alanlar:
Yeni Doğan bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Fototerapi tedavisine giren bebeklerin gözlerini fototerapi cihazından gelen UV
ışından korumak için kullanılırlar.
Fonksiyonu:
Bütün modellerde;Bant bebeğin gözünün üzerine gelerek bünyesindeki karbon
içerikli köpük* sayesinde UV ışının geçişini engelleyerek fototerapi tedavisinde
gözleri korur.
(Karbon içerikli köpük *Yapısında karbon taşıyan siyah renkte sünger) .

Teknik özellikleri:
Ürün 4 farklı modelde üretilmektedir (bkz. Model ve ölçüler başlığına).
Bandın parçaları 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.
Bantların 4 modelinde cilde temas eden en alt tabakası ise pamuklu
penyekumaştandır.
Ürünler tek kullanımlıktır ve Gama Işını ile sterilize edilmişlerdir.
(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)
(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
Uygulamada farklı alışkanlıkları olan kullanıcılar için 4 farklı model
Scützermed üretilmektedir.
Klasik üstten başbağlı model;

Erken doğan,yeni doğan ve iri bebeklerde kullanılması için;küçük,orta ,büyük
olmak üzere 3 farklı ebattadır.
Kodu :
PEB 301Küçük
PEB 302Orta
PEB 303Büyük
Sırası ile;25 cm,31 cm ve 33 cm uzunluklarında ve 0,4 cm
kalınlıklarındadırlar.Bandın bir ucunda sabitleme görevi yapan velkro kilit
bulunur.Diğer kısmında ise bebeğin başının üzerinden geçerek bandın kaymasını
önleyen başbağı şeridi vardır.

İki parçalı model;

Tek boydur.Başlık ve gözlük kısmı olmak üzere iki parçadan ibarettir. Başlık
kısmı her ebattaki bebek başına uyabilmesi için perfore* edilmiştir.
Kodu:
PEB TP
Ölçüleri:25 + 19cm boyunda ve 0,4 cm kalınlığındadır.
(Perfore etmek*Tekstil işlemi için kullanıldığında; bir malzeme üzerine delikler açmak veya kesiler
yapmak çizikler,yarıklar açmak) .

Yapışkan etiketli model;

Erken doğan,yeni doğan ve iri bebeklerde kullanılması için; küçük, orta, büyük
olmak üzere 3 farklı ebattadır.
Kodu:
PEB 301 STC Küçük
PEB 302 STC Orta
PEB 303 STC Büyük
Sırası ile;12 cm,17 cm ve 20 cm uzunluklarında ve 0,2 cm kalınlıklarındadırlar.
Bandın kendinden bağımsız 2 adet kendiliğinden yapışanvelkro etiketi
mevcuttur.Bu etiketler şakağa yapışarak üzerlerine iliştirilen bandı taşırlar ve
bandın sabitlenmesini sağlarlar.

Yota Modeli;

Erken doğan, yeni doğan ve iri bebeklerde kullanılması için; küçük, orta, büyük
olmak üzere 3 farklı ebattadır.
Kodu:
PEB 301 YT Küçük
PEB 302 YT Orta
PEB 303 YT Büyük
Sırası ile;24 cm,28 cm ve 33 cm uzunluklarında ve cm kalınlıklarındadırlar.
Krep** kumaş cinsi kumaştan imal edilmiştir bu yüzden esnek file şeklinde
yapıya sahiptir, bir şapka gibi başı sarar ve arka kısmında bulunan velkro kilit ile
çevresi daraltılarak başa sabitlenir.
(Krep kumaş** Kullanım öncesibüzülmüş,buruşmuşbir dokuya sahip olan ancakkullanım esnasında
esneyen ve file şeklinde gözenekleri açılarak hava ve ışık geçmesine izin veren özel dokuma tekniği
ile üretilmiş kumaş.

Kullanımı:
Klasik üstten başbağlı model;
Koruyucu gözlüğü bebeğin gözüne yerleştirin.Burun üzerine gelen kısım burun
deliklerini kapatıyor ise bu kısmı makas ile kısaltın.Gözlüğün iki ucunu başın
arkasına getirerek birbirine sabitleyin.Başbağını bebeğin başının üzerinden
getirerek gözlüğün üzerine sabitleyin Başbağının fazla gelen kısmını makasla
kesin.
İki parçalı model;
Başlık kısmını bebeğin başının arkasına yerleştirin ve iki ucunu öne doğru
getirin.Koruyucu gözlüğü bebeğin gözüne yerleştirin.Burun üzerine gelen kısım
burun deliklerini kapatıyor ise bu kısmı makas ile kısaltın.Gözlük kısmını her iki
ucundaki velkroları kullanarak başlık kısmının üzerine sabitleyin.
Yapışkan etiketli model;
Koruyucu gözlüğü bebeğin gözüne yerleştirin.Burun üzerine gelen kısım burun
deliklerini kapatıyor ise bu kısmı makas ile kısaltın.Arkası yapışkanlı velkro
etiketlerin kağıdını çıkarın ve bebeğin şakaklarına yerleştirin.Gözlüğün iki
ucunu velkro etiketlerin üzerine getirerek sabitleyin.

Yota modeli;
Bandın gözlük kısmını bebeğin gözleri üzerine hizalayarak yerleştirin.Bandın
uçlarını başın arkasına getirerek birbirine sabitleyin.Bandın alna gelen kısmını
bandın gözler hizasına gelen kısmı ile kontrol edin ve bandı bebeğin başından
kaymayacak şekilde ayarlayın.
Dikkat edilecek hususlar:
Tüm modellerin kullanımında ; bandın bebeğin göz hizasında olduğuna,gözleri
iyice örttüğüne,yerinden kaymayacak şekilde güvenle sabitlendiğine,bebeğin
başını sıkmadığına dikkat ediniz.
Ambalaj şekli:
Bir poşette bir ürün vardır , 25 adetlik kutular halinde satışa sunulmaktadır.

