
 

 

 

 پانسمانباند 

 : معرفی اجمالی

این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ایی طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان 

 ها به خوبی شکل عضو را گرفته و اجازه حرکت آزاد به آن ها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید.

 نقد و بررسی :

معرفی محصول

این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ایی طراحی شده که در باند پیچی ها و جهت نگهداری پانسمان 

ها به خوبی شکل عضو را گرفته و اجازه حرکت آزاد به آن ها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید. 

این نوع باندها به خصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بد لغزش نگهداشتن پانسمان استفاده می گردند و نباید 

سانتی متر تولید شده  و  ، ، ، کاوه با عرض های  باند پانسمان شکل پذیر کنار بافتهبرای اعمال فشار به کار برده شوند

جاع مناسب جهت پانسمان مطمئن و کم حجم می باشد که حرکت آسان را امکان پذیر می سازد. باند است. دارای قابلیت ارت

پانسمان کاوه یک پانسمان پد استریل یا فشاری است برای زخم اعمال شده برای ترویج بهبودی و محافظت از زخم از آسیب 

شده است، که متشکل از باند است که اغلب برای نگهداری بیشتر، همچنین باند پانسمان کاوه برای تماس مستقیم با زخم طراحی 

 پانسمان در محل استفاده می شود

ویژگی های محصول

سانتی متر( یارد )طول  باند 

سانتی متر عرض باند 

کنار بافت با قابلیت شکل پذیری

دارای قابلیت ارتجاع مناسب جهت پانسمان محل زخم و جراحت

با زخمقابلیت تماس مستقیم 
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درصد پلی استرتهیه شده از 

دارای تاییدیه

توسط ماشین آالت با برخورداری از فناوری باال و با استفاده از نخ پنبه مناسب برای مصارف پزشکی با کناره های بافته شده، تولید 

شده است

ایمن، حداقل فشار را ایجاد کرده و به عضو آسیب دیده اجازه حرکت می دهد با حالت ارتجاعی مناسب و گیرایی

بطور ویژه برای امور بانداژ کاربرد داشته و بدون لغزش بر روی پوست در حین تثبیت و فشردگی، تنفس پوستی را هم امکان پذیر 

می نماید

ددارای انعطاف ایده آل برای پوشاندن آسان حاالت مختلف بدن می باش

سانتی متر و هر سایز دیگر بسته به نیاز مشتری موجود می باشد سانت و با طول  و  ، ، ، در عرض های متنوع 

روش استفاده

محل آسیب دیدگی را با بتادین شستشو و استریل کنید. درصورت نیاز روی محل آسیب دیدگی، دارو یا کرم را بمالید، سپس باند 

را روی محل مورد نظر بپیچانید و با چسب مخصوص باند محکم کنیدپانسمان تمیز 

هشدار مصرف

محل آسیب دیده را خیلی سفت و یا خیلی شل پانسمان نکنید، باند را بیشتر از میزان قابلیت کشیده شدن، نکشید. هر باند 

پانسمان، یکبار مصرف هستند
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