คำ�แนะนำ�วิธีการใช้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

1. ใส่สารยึดเกาะไว้ใต้ซองกับวัสดุที่เป็นตะขอขึ้นและจุด V หันลงและยืดปลายด้านหนึ่ง
ออก ยืดเหมาะสมให้การบีบอัดที่จำ�เป็น

เพื่อหาขนาดวัดสะโพกหญิง, เอวชาย

Dale Abdominal Binders มีให้เลือกหลายขนาด สามารถเชื่อมประสานสองตัวเพื่อให้
พอดีกับผู้ป่วยที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ

Dale Abdominal Binders มีจำ�หน่ายที่โรงพยาบาล / ตัวแทนจำ�หน่ายทางการแพทย์
บรรจุกล่องละกล่อง

2. ยืดเครื่องผูกไปที่ท้องของผู้ป่วยและถือไว้ด้วยมือข้างเดียว สารยึดเกาะอาจวางตรง
หรืออยู่ที่มุมได้ถ้าต้องการความดันเพิ่มเติมที่บริเวณส่วนบนหรือล่าง
3. ยืดปลายอีกข้างหนึ่งที่มุมที่ต้องการ
4. กดเบ็ดอย่างแน่นหนาในขณะที่ยืดออกเพื่อปิดวัสดุ
ให้แน่ใจว่าได้ยืดตัวยึดเกาะให้แน่น โปรดจำ�ไว้ว่าพอดีกับความปลอดภัยจะไม่ จำ�กัด การ
หายใจ การยืดและการบีบอัดช่วยให้หายใจลึก ๆ

การใช้ท่อระบายน้ำ�

หลุมสามารถตัดใน Dale Abdominal Binder เพื่อรองรับหลอดเช่นการระบายน้ำ�และ
การให้อาหาร วางสารยึดเกาะไว้กับผู้ป่วยเพื่อให้มีความหนาเพียงส่วนเดียวกับพื้นที่
ระบายน้ำ� ทำ�เครื่องหมาย X บนผ้าที่ควรทำ�รูทำ�รอยพับผ้าและตัดรูปไข่ในวัสดุ (ดูภาพ
ประกอบ) เมื่อผ้าถูกยืดออกการตัดรูปไข่จะกลายเป็นรอบหลุมเพื่อรองรับท่อระบายน้ำ�
เส้นผ่าศูนย์กลางของรูจะเท่ากับความยาวของการตัด ดูปกหลังสำ�หรับ EasyGrip Strip
Applications

525

2 แผง

6” (15ซม) ให้พอดีกับ 28-50” 72-127 ซม

410

3 แผง

9” (23ซม) ให้พอดีกับ 30-45” 76-114 ซม

411

3 แผง

9” (23ซม) ให้พอดีกับ 46-62” 117-157 ซม

418

3 แผง

9” (23ซม) ให้พอดีกับ 60-75” 152-191 ซม

810

4 แผง

12” (30ซม) ให้พอดีกับ 30-45” 76-114 ซม

811

4 แผง

12” (30ซม) ให้พอดีกับ 46-62” 117-157 ซม

818

4 แผง

12” (30ซม) ให้พอดีกับ 60-75” 152-191 ซม

820

4 แผง

12” (30ซม) ให้พอดีกับ 72-94” 183-239 ซม

920

5 แผง

15” (38ซม) ให้พอดีกับ 72-94” 183-239 ซม

The Dale Abdominal Binder
Dale Abdominal Binder สนับสนุนกล้ามเนื้อหน้าท้องในขณะที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหว
และส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ
ตัวยึดทำ�จากวัสดุยืดพิเศษของ Dale ซึ่งช่วยให้สามารถปิดและปิดห่วงได้ทุกจุดเพื่อให้
พอดีกับการสวมใส่ที่แม่นยำ�และแม่นยำ�ยิ่งขึ้น การบีบอัดแบบกระจายสม่ำ�เสมอช่วยเพิ่ม
ไอและการหายใจลึก ๆ ผู้ป่วยสามารถเดินได้สบายมากขึ้นลดความเป็นไปได้ของโรค
แทรกซ้อนที่อยู่ประจำ�เช่น atelectasis, pneumonia และ phlebitis

†การใช้แถบ EasyGrip ™ Strip
1.

ยก EasyGrip ออกจาก Binder

การประยุกต์ใช้งาน

2. สำ�หรับการระบายน้ำ�ใช้หลอด EasyGrip Strip ผ่านแท็บ
หลอดระบายน้ำ�; ใส่กลับเข้าที่เครื่องผูก

Dale Abdominal Binder ให้การสนับสนุนและความสะดวกสบายตามขั้นตอนต่างๆ
เช่น:

† ควรปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดสำ�หรับอุปกรณ์
ระบายน้ำ�

การสมัครด้วยตนเอง

• แผนกผ่าตัดคลอด

• มดลูก

• การดูดไขมัน

• gastroplasty

• หน้าท้อง

• การคลอดบุตร

คุณสมบัติที่สำ�คัญ

• ไม่ท�ำ ด้วยน้�ำ ยางธรรมชาติ ขจัดความวิตกกังวลเกีย
่ วกับผูป
้ ว่ ยหรือผูท
้ ม
่ี อ
ี าการแพ้ในน้�ำ ยาง
• การเย็บปักถักใหม่แบบใหม่ การเย็บแบบไร้ชอ
่ งว่างทำ�ให้ผป
้ ู ว่ ยรูส
้ ก
ึ สบายขึน
้
• การบีบอัดแบบกระจายสม่�ำ เสมอ วัสดุยด
ื พิเศษของ Dale ช่วยกระจายแรงอัดทัว่ ร่างกายได้โดยไม่
ต้องขีย
่ ด
ั หรือหดตัว
• อายุการใช้งานทีน
่ านขึน
้ วัสดุสามารถทำ�งานและปลดออกได้ไม่ จำ�กัด จำ�นวนครัง้ ความเลือนบาง
อย่างอาจปรากฏขึน
้ แต่สง่ ิ นีจ
้ ะช่วยเพิม
่ พลังการถือครอง

1. ตำ�แหน่งขอบด้านบนด้าน
ล่างสะดือและยืดออก
ด้านข้าง

2. ห่อรอบ ๆ.

• ปิด Hook & Loop Binder เปิดและปิดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายสำ�หรับการตรวจสอบการแต่งกาย
และการตรวจสอบบาดแผล ติดตัง้ ได้ทก
ุ จุดบนเส้นรอบวงของเครือ
่ งผูกเพือ
่ ให้กระชับพอดี

3. กดปิดเพื่อความปลอดภัย

• แถบ EasyGrip ™ Strip สามารถเก็บหลอดระบายน้�ำ ได้ถงึ สีห
่ ลอดในบริเวณด้านนอกของเครือ
่ งผูก
ด้านใน
สำ�หรับผูป
้ ว่ ยใช้ครัง้ เดียว

การฟอกและดูแล

สำ�หรับวิดโี อแสดงวิธก
ี ารใช้ กรุณาไปที่ www.dalemed.com

เครือ
่ งซักผ้าเย็น

ล้างมือ

อย่าฟอกขาว

ตากแห้ง

ไม่ได้ท�ำ จากยางลาเท็กซ์ธรรมชาติ
Dale® เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์ของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
EasyGrip™เป็นเครือ
่ งหมายการค้าของ Dale Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เครื่องหรือล้างมือในน้ำ�เย็นและผงซักฟอกอ่อน ก่อนที่จะล้างให้แน่ใจว่าเบ็ดและพื้นผิว
ห่วงได้รับการยึดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการสะสมของผ้าลินินซึ่งสามารถแทรกแซง
เส้นใยและลดคุณสมบัติการล็อคได้ แขวนให้แห้ง
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