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حوله دســت جراح
STDL – 40 x 40 کــد محصول : 

ویژگی ها :
میزان باالی جذب آب	 
ترکییب از ویسکوز و پنبه	 
هــا 	  بیمارســتان  نیــاز  بــه  بنــا  مختلــف  ســایزهای  در 

)انــدازه اســتاندارد 40×40 ســانیت متــر( در دســترس 
اســت.

قدرت جذب کنند  ٪700	 
ساخته شده با پرز بسیار کم	 
به صورت یکبار مصرف	 
مقرون به صرفه	 
تاریخ تولید و انقضاء روی هر بسته	 

شرایط نگهداری  :
ــت 	  ــراد ( و رطوب ــانیت گ ــه س ــای اتاق)10-38درج در دم

ــی  ــد عفون ــیدکننده، ض ــل اکس 10-70٪ و دور از عوام
ــود. ــداری ش ــات نگه ــایر  مایع ــده  وس کنن

دور از نور خورشید نگهداری شود.	 

تارخ انقضا  :
48 ماه بعد از تولید

ایران کد:  2132530986220001

GTIN: 8719992310593

IRC: 3018692090037995

IU035-VER.1
STDL – 40 x 40

جراحــان  دســت  کــه  اســت  مهــم  بســیار  جراحــی  عمــل  طــی  در 
ــت و  ــم اس ــیار مه ــل )OR( بس ــاق عم ــه در ات ــر ثانی ــد. ه ــک باش خش
اســتفاده از حولــه جــاذب آب بــا ســرعت جــذب بــاال یکــی از مســائل 

ــت. ــاب اس ــل اجتن ــر قاب غی
حولــه دســت جــراح  Sterdoc  بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت 
ــورد  ــرف م ــار مص ــه یکب ــک حول ــوان ی ــه عن ــی ب ــن جراح ــه در حی ک
اســتفاده گیــرد، بــا ایــن وجــود در بعــی از بیمارســتان هــا از ایــن بــه 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــز اس ــاذب آب Tray-Liner نی ــذ ج ــوان کاغ عن
کاغــذ هــای جــاذب آب یــا حولــه هــای یکبــار مصــرف عمــل جراحــی 
بایــد بــدون پــرز باشــند. پــرز مــی توانــد از حولــه بــه روی دســت جــراح 
منتقــل شــده، ســپس وارد بــدن بیمــار شــود. ایــن ذرات عــوارض 
زیــادی را بــرای بیمــاران بــه همــراه خواهنــد داشــت. میــزان باالیــی از 
جــذب آب وخــون ویژگــی مناســب یــک حولــه دســت جــراح عالــی، 

اســت.


