Uygulama Talimatı

Sipariş Bilgisi

Dale Abdominal Korseler çeşitli büyüklüklerde mevcuttur. Çok iri bir hasta için iki korse
birleştirilebilir.
1. Korseyi hastanın altına yerleştirin ve bir ucunu dışarı esnetin. Uygun esneme
gereken kompresyonu sağlar.
2. Korseyi hastanın midesi üzerinden esnetin ve bir elle tutun. Korse düz olarak veya
üst veya alt karın bölgesi üzerine ek basınç gerekiyorsa açılı yerleştirilebilir.
3. Diğer ucu istenen açıda esnetip getirin.
4. Korseyi esnetirken bastırıp kapatın.
Korseyi yeterince esnettiğinizden emin olun. Unutmayın ki sıkı bir uyum nefes almayı
kısıtlamayacaktır; esneme ve kompresyon aslında derin solunumu kolaylaştırır.

Dale Abdominal Korseler hastane/tıbbi malzeme satıcılarından, her pakette bir tane
olmak üzere temin edilebilir.
Büyüklüğü bulmak için kadınlarda kalçayı, erkeklerde beli ölçün.

Drenaj Tüplerinin Kullanımı
Dale Abdominal Korsede drenaj ve besleme amaçlı olanlar gibi bir tüpü yerleştirmek
için bir delik kesilebilir. Korseyi hastaya yerleştirip drenaj bölgesi üzerinde tek bir tabaka
olduğundan emin olun. Deliğin olması gereken yerde materyal üzerine bir X çizin,
materyali buruşturun ve elips şeklinde bir kesi yapın (bakınız şekil). Materyal esneyince
elips şeklinde kesi drenin geçebileceği yuvarlak bir delik haline gelir. Deliğin çapı kesinin
uzunluğuna eşit olacaktır.
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Dale Abdominal Korse
Dale Abdominal Korse abdominal kasları desteklerken hareketliliğe ve kasların yeniden
gelişmesine yardımcı olur.
Korse tamamen Dale’ın Özel Esneme Materyalinden yapılmıştır ve daha hassas ve
daha rahat bir uyum için her noktada Velcro® yoluyla kapanmaya izin verir. Eşit dağılmış
kompresyon öksürmeyi ve derin solunumu destekler. Hastalar daha rahat yürüyebilir ve
böylece atelektazi, pnömoni ve flebit gibi hareketsizliğe bağlı komplikasyonların olasılığı
azalır.

†EasyGrip™ Strip Uygulama
1.

EasyGrip Stripi Korseden kaldırın.

2. Drenaj haznesi kullanımı için EasyGrip™ Stripi drenaj
haznesi çıkıntısı içinden geçirin; tekrar korseye takın.
† Drenaj cihazları için en iyi uygulama standartlarını daima izleyin.

Uygulamalar
Dale Abdominal Korse aşağıdakiler gibi işlemler sonrasında destek ve rahatlık sağlar:

Kendi Kendine Uygulama

• Sezaryen

• Histerektomi

• Liposuction

• Gastroplasti

• Abdominoplasti

• Doğum

Temel Özellikler
• Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir. Hasta veya bakıcının latex aşırı duyarlılığı endişelerini ortadan
kaldırır.
• Yeni ve yenilikçi birleştirici dikiş. Açıklık bırakmayan dikiş daha fazla hasta rahatlığı sağlar.
• Eşit dağılmış kompresyon. Dale’ın Özel Esneme Materyali üst üste binme, halat haline gelme veya
sıkıştırma olmadan kompresyonu daha düzgün şekilde dağıtır.
• Daha uzun ürün ömrü. Materyal sınırsız kere birleştirilip ayrılabilir. Bir miktar tüylenme olabilir ama bu
aslında tutma gücünü daha da arttırır.
• Kanca ve halka kapakları. Korse yara ve pansuman incelemesi için kolayca açılır ve kapanır. Tam uyum
için çevresinin herhangi bir kısmında tutturulabilir.

1. Üst kenarı göbeğin
hemen altına koyun ve
yana doğru esnetin.

2. Çevreden sarın.

• EasyGrip Strip. Abdominal korse dışında dört adede kadar drenaj haznesi tutar.

3. Kapatmak için bastırın.

Tek hastada kullanılmak üzeredir.
Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.
Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.

Yıkama ve Bakım
Makinede SOĞUK suyla yıkayın

Veya elle yıkayın

Çamaşır suyu kullanmayın

Asarak kurutun

Dale®, ABD ve AB’de Dale Medical Products, Inc.’in tescilli bir ticari markasıdır.
EasyGrip™ ABD’deki Dale Medical Products, Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Hafif bir deterjanla ve soğuk suyla, makineyle veya elle yıkayın. Yıkamadan önce Velcro
yüzeylerin, Velcro lifleriyle etkileşime girip kilitlenme özelliklerini zayıflatabilecek lif
birikmesini önleyecek şekilde sağlamca kapatıldığından emin olun. Asarak kurutun.
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