
 

 

 

 پد چشمی 

 معرفی اجمالی :

پد چشمی چسبنده پزشکی از یک پانسمان غیر بافته شده االستیک با پد جاذب ساخته شده است که به طور مناسبی روی چشم قرار 

 می گیرد

 اسب است. هم چنین بعد از عمل جراحی چشمی هم مناسب استاین محصول برای نواحی زخم اطراف چشم من

 نقد و بررسی :

میلیون نفر در سراسر  52همه ما با علم به اینکه بینایی چشم تا چه حد اهمیت دارد، به این مسأله بی توجهی می کنیم. حدود 

میلیون نفر نیز دچار اختالل بینایی هستند.غیر از بیماری ها، آسیب های محیطی نیز  08جهان بینایی خود را از دست داده و حدود 

نایی اثر مخرب داشته باشد. در مشاغل خطرناک باید از عینک ایمنی استفاده کرد. غیر از آن، استفاده می تواند روی چشم ها و بی

استفاده از ماشین چمن زنی و وسایلی که سنگریزه و گرد و غبار شدید به  -1از عینک محافظ در موارد زیر نیز توصیه می گردد:

کار با مواد شیمیایی )به  -3آالتی که مواد اسیدی و از این قبیل دارند. کار بر روی خودرو و ماشین  -5اطراف پرتاب می کنند. 

کار با ماشین آالتی که تراشه های فلز و چوب به اطراف پرتاب می  -4عنوان مثال کار روی پروژه های شیمی در دانشگاه(. 

 (کنند )مانند ماشین آالت نجاری و آهنگری

پد چشمی چسبنده پزشکی از یک پانسمان غیر بافته شده االستیک با پد جاذب ساخته شده است که به طور مناسبی روی چشم قرار 

 می گیرد

ویژگی ها

قابل استفاده برای درمان نواحی زخم در اطراف چشم / پس از عمل های جراحی چشمی و واکنش های آلرژیک چشم

مناسب برای محافظت چشم در برابر گرد و غبار/ دوده / افتاب شدید/ نور/ آب و دیگر عوامل منفی و مظر محیطی

حساس مناسب برای افراد و بیماران با پوست

 

 شرکت راد طب درمان االبرز

     22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 



 

 

 

دارای چسب و با پد مخصوص غیر چسبنده

استریل و خود چسب

ضد حساسیت

دارای حامل غیر بافته سفید

دارای قدرت چسبندگی مناسب و طوالنی

کامال بهداشتی بطوریکه هر پد به طور مجزا در بسته بندی استریل قرار گرفته است

قابلیت نفوذپذیری هوا جهت تعریق پوست

 فیکبار مصر

انواع پد چشمی استریل

در خصوص پدهای چشمی استریل عمدتا به دو گروه مورد استفاده کودکان و بزرگساالن طبقه میشوند، در مورد ذکر شده تفاوت 
نحوی که برای کودکان با اندازه های کوچکتر و محسوسی وجود نداشته و صرفا اندازه و نوع چسب دار آن تفاوت ایجاد میکند به 

ظاهری رنگی و بعضا کارتونی و برای بزرگساالن به صورتی با ابعاد بزرگتر و معموال به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و دیده شدن 

 آلودگی به رنگ سفید ساخته و استفاده میشود

استریل چشمی پد موارد مصرف

 شمدرمان نواحی زخم در اطراف چ

 مناسب پس از عمل های جراحی چشمی

 واکنش های آلرژیک چشم

 مناسب برای محافظت چشم در برابر گرد و غبار

  جهت رفع تنبلی چشم : این مورد در خصوص استفاده در کودکان شایعتر بوده و در سالهای اخیر با توجه به حساسیت موضوع و

ماندگاری این مشکل در کودکان در صورت عدم رسیدگی به شکل وسیعی پیگیری و تا حد بسیار خوبی رسیدگی میشود هر چند 

ری این موضوع کامال مشهود استافزایش سطح آگاهی خانواده ها در مورد پیگی
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 مشخصات محصول  

 تی جی مد  مارک 

 سانتی متر  8*6  ابعاد

عدد در بسته  05عدد در بسته بندی تکی ،  1  نحوه بسته بندی 

 عدد در کارتن  0555بندی میانی ، 

 ضد حساسیت  ایجاد حساسیت 

  استریل هست و ضد چسب  استریل

 قابلیت تنفس عالی بر روی پوست  سایر ویژگی ها 
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