Hafif, tübüler yara örtüsü tutucusu
Yeni Tubifast 2-Way Stretch, dünyanın ilk ve tek dairesel ve boylamsal gerilen hafif elastik tübüler
bandajıdır.1 Bu eşsiz hareket özelliği, artırılan rahatlık seviyesiyle hastalara tam hareket özgürlüğü
sağlar. Yara örtüsü tutmak veya vücudun herhangi bir bölgesini kaplamak için idealdir. Aynı zamanda
yama sarmak için ve alçı altı sargısı olarak da kullanılabilir. Tubifast 2-Way Stretch, yara örtüsünü
bant, iğne veya ip gerekmeksizin güvenli bir biçimde yerinde tutar. Geleneksel tübüler bandajlara
oranla daha az yıpranma2 riski ile hızlı ve kolay bir kullanıma sahiptir.

Tubifast 2-Way Stretch, rahat
hissetmeniz için konstriksiyon
veya kompresyona sebep
olmadan yara örtüsünü güvenli bir
biçimde tutar.

Tübüler görüntü sunar.
İğne veya banda ihtiyaç yoktur

Çeşitli seçeneklere sahip
mevcut boylarıyla, israfı
en aza indirir ve maliyet
etkinliği sağlar.

5 renk koduyla mevcut Tubifast
2-Way Stretch, şekli ve boyutu
fark etmeksizin tüm uzuvlara
rahatça uyacak şekilde
tasarlanmıştır.

Kullanımı hızlı ve kolaydır:
boyuta göre kesin ve
kaymayacak veya sıkmayacak şekilde oturması için
yara örtüsü üzerinde gerin

Kullanımın hızlı ve kolay
olması, çapraz kontaminasyon riskinin azaltılması

Tubifast 2-Way Stretch sahip
olduğu hafif, dairesel ve
boylamsal esnekliği sayesinde,
daha fazla rahatlık sağlar ve
hastalara tam hareket
özgürlüğü verir.1

Daha az yıpranma olması,
yarada lif riskini azaltır2
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Her boyut, bandaja dikilmiş renkli bir çizgi ile tanımlanır.
Kullanımı hızlı ve kolaydır: boyuta göre kesin ve kaymayacak veya sıkmayacak şekilde oturması için yara örtüsü
üzerinde gerin.

Tubifast 2-Way Stretch'in çalışma şekli
Yeni Tubifast 2-Way Stretch, hafif esneklik sağlamak
üzere viskozdan üretilmiştir. Dairesel ve boylamsal olarak
son derece ince elastan iplikle kumaşa dikilmiştir.
Tubifast 2-Way Stretch konstriksiyon veya kompresyona
sebep olmadan yara örtüsünü güvenli bir biçimde tutar.
İğneye veya banda gerek yoktur. İki yönlü gerilme özelliği
hastalara tam hareket özgürlüğü ve daha fazla rahatlık
sağlar.
Tubifast 2-Way Stretch beş genişlik çeşidiyle mevcuttur
ve şekli ve boyutu fark etmeksizin tüm uzuvlara rahatça
uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım alanları
Tubifast 2-Way Stretch vücudun herhangi parçası için bir
yara örtüsü tutucusu ve deri koruması olarak kullanılabilir.
Aynı zamanda yama sarmak için ve alçı altı sargısı olarak
da kullanılabilir. Tübüler yapısı sayesinde Tubifast 2-Way
Stretch, özellikle ampüte hastaların ampüstasyon
güdükleri gibi zor alanlar üzerinde yara örtülerini tutmak
için uygundur.

Tubifast 2-Way Stretch'in kullanımı

1.Hızlı renk kodu referansından faydalanarak
doğru genişlikteki bandajı seçin ve istediğiniz
uzunluk kadar kesin

Tubifast 2-Way Stretch'in Faydaları
• Tubifast 2-Way Stretch konstriksiyon
veya kompresyona sebep olmadan
yara örtüsünü güvenli bir biçimde tutar
• Dairesel ve boylamsal olarak germesi,
daha fazla rahatlık ile hastalara tam
hareket özgürlüğü sağlar1
• İsrafı en aza indirerek maliyet
etkinliği yaratan çeşitli uzunlukları
mevcuttur
• Kullanımı hızlı ve kolaydır: kolayca
boyuta göre kesin ve kaymayacak veya
sıkmayacak şekilde oturması için yara
örtüsü üzerinde gerin
• Birçok hızlı başvuru kılavuzunda
mevcut olan ve küçük uzuvlardan
yetişkin gövdelerine kadar her
uygulamaya uygun renk kodlu boyutlar
• Daha az yıprandığından yarada lif
riskini azaltır2
Lifin içeriği
Viskoz, Elastan ve Poliamit

2. Tubifast 2-Way Stretch'i etkilenen alan
üzerinde gerin

3. Tubifast 2-Way Stretch'i yara örtüsünü
kaplayacak şekilde yerleştirin. Daha ileri
seviyedeki uygulamalar için örnekli, adım
adım talimatlar mevcuttur

Tubifast 2-Way Stretch Sipariş Bilgileri
Ürün

Genişlik x
Uzunluk

Uzuv

Madde
No.

PIP Kodu

NHS
Kodu

KIRMIZI ÇİZGİ

3.5cm x 1m

9-18 cm

2480

005-0088

–

Küçük uzuvlar

3.5cm x 10m

9-18 cm

2434

026-8698

EGP115

YEŞİL ÇİZGİ

5cm x 1m

14-24 cm

2481

005-0039

–

Küçük ve orta
uzuvlar

5cm x 3m

14-24 cm

2485

255-1885

–

5cm x 5m

14-24 cm

3555

255-5803

–

5cm x 10m

14-24 cm

2436

026-8680

EGP117

MAVİ ÇİZGİ

7.5cm x 1m

24-40 cm

2482

004-9924

–

Büyük uzuvlar

7.5cm x 3m

24-40 cm

2486

255-1877

–

7.5cm x 5m

24-40 cm

3556

255-5811

–

7.5cm x 10m

24-40 cm

2438

026-6924

EGP119

SARI ÇİZGİ

10.75cm x 1m

35-64 cm

2483

023-6539

–

Çok büyük uzuvlar,
kafa, çocuk

10.75cm x 3m

35-64 cm

2487

255-1869

–

MOR ÇİZGİ
Yetişkin gövdesi

10.75cm x 5m

35-64 cm

3557

255-5829

–

10.75cm x 10m

35-64 cm

2440

000-6221

EGP121

20cm x 1m

64-130 cm

2479

324-1452

–

20cm x 5m

64-130 cm

3558

324-1486

–

20cm x 10m

64-130 cm

2444

–

EGP107

Tubifast 2-Way Stretch tekli olarak paketlenir.

Yıkama talimatları

Doğal kauçuk lateks, Tubifast 2-Way Stretch'in veya ambalajının bileşeni değildir.
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Published data shows that Tubifast 2-Way Stretch exceeds the minimum requirement of longitudinal stretch for
the actions of sitting, bending and flexing. Physical testing of textiles, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.
Data on file – Fibre Survey carried out on behalf of Mölnlycke Health Care Limited, May 2009.
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