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TEKNiK şARTNAME
İnce Emici Özellikli Epidermolizis Bülloza Yara Örtüsü

o Epidermolizis Bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
o T.C. Sağhk Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanmış EB Tedavi Algoritmasında

referans gösterildiği şekilde DEBRA UK taraflndan "Epidermolizis Büllozada Deri Ve Yara
Bakımında En İyi Uygulama Rehberl Uluslararas| Aynı Görüş" raporundaki ürünlerden olmalıdır.

. Üründe fazla ıs|nma, ısıya bağlı vezikül oluşumu, doğrudan yara yatağına uyguland|ğında
yapışma ve silikon duyarlılığı oluşturma riski olmamalıdır.

. Ürün sağlam deriye yapışma/tutunma ve yaraya yap|şma özelliğinde otmamalıdır. sargının soft
silikon yara temas yüzeyi hidrofobik yapIslyla yara yatağına kesinlikle yapışmamalı böylece örtü
değişimlerinde yarada ve sağlıklı ciltte travma oluşturmamalıdır.

o ince Emici özelliği, poliüretan köpük ped olmalldır.
o Ürünün yara ile temas eden tabakası soft silikon olmalıdır,
. sarglnln yara dışına bakan yüzeyi poliüretan bir film tabakayla kaplı olmalı, bu film tabaka

bakteriVe virüslere karşı koruma sağlarken yaranın nem ve buhar alışverişini engellememelidir.
. pansuman, eksüda emme özelliğine sahip olmalıdır.
. pansuman değişimlerinde harici bir sprey ile kaldırıcıya ihtiyaç duyulmamalı ve pansuman yaraya

yapışmadan kalkmalıdır.
ı yara sınırındaki ciltte maserasyona neden olmamalıdır.
ı Bandaj baskısı altında çalışbilmelidir.
. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
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TEKNiK şARTNAME
iki Yönlü Esneyebilen Elastan Epidermolizis Bülloza Giysileri ve Bandajları

rün, vizkoz, polyamide ve elastandan imal edilmiş olmalı, latex ve navlon içermemelidir.
Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde irritasyonu engellenmesine
yardım etmek üzere dizayn edilmiş giysiolmalıdır,
Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilen, cildi serin tutan ve 8erekli hava ahşverişini
yapabilen ö2ellikte olmahdlr.
Ürün, İğne ve bant gerektirmeden kullanılmalı ve varsa birleşme/dikiş bölgeleritahriş
yaratmayacak özelyapıda olmalı ve geniş hareket özgürlüğü sağlamalıdır.
Ürün çok yönlü esneyebilen elastan yapısıyla vücut hatlarına uyum sağlamall.
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Kendl Üstüne Yapışan Bandaj
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Ürün %zt0 pamuk,%3O viskoz ve %30 poliyamid veya yakın oranlardaki özelliklerden yapllmış
olmall. Latex içermemeli
Özel dokuma tekniği ile yüksek esneklğe sahip olmalı.
Uzun süre kullanı|dıktan sonra dahi esnekliği bozulmamalı.
Yüksei.8erdiırne.özelliğj bandaj diioii$eriıi *olaylaş+rmah. H€, {riiriışt€ €n faı{a tiçe bh
oranında a|ttaki bandaj|a örtüşmeli.
Kaymayan ve kendine tutanan özel|ikte olmah.
açık gözenekli dokuma yapısı ile hava geçirgen ve cilt dostu olmall.
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