
SHIPPERT MEDİKAL TEKNOLOJİLER 

DENVER NAZAL SPLİNT® - 1500 SERİSİ 

6248 South Troy Circle 
Unit A 

Centannial, CO 80111 

 

Telefon: 1-800-888-8663 
                   303-754-0044 

      Faks: 1-800-284-0864 
 

 UYGULAMA TALİMATLARI (1500 Serisi) 
1)Kullanımda alışılmadık bir durum varsa, operasyon odası dışında normal bir 

obje üzerinde uygulama pratiği yapınız.  
2)Burun derisini temizleyiniz ve kurulayınız. 
3)Alkollü mendili uygulayınız ve tekrra kurulayınız.  

4)Ödeme elle basınç uygulayınız.  
5)Skin Prep® (cilt hazırlama mendilini) burun derisine uygulayınız ve 
kurumaya bırakınız.  

6)Ödeme tekrar elle basınç uygulayınız.  

Bu paketin içeriği:  
 

*1 adet Yapışkan Velcro Splint/alt 
parça 

*1 adet Metal Splint/üst parça 
*Kağıt, yapışkan bant (Protecto® 
bant) 

 

 

*1adet “Skin Prep®”Cilt 
hazırlama mendili 

*1 adet Alkollü mendil 
*1 adet dorsal şerit 

 

7)Burun üzerini kağıt bantlarla kaplayınız. 
 

 
 
8)Dorsal pedi burun sırtına dikey olarak uygulayınız. 

 
 
9)Yapışkan Velcro Splint’in yapışkanlı kısmındaki kağıtları 

çıkararak bantların üzerine gelecek şekilde uygulayınız. SPLİNTİ 
CİLDE DOKUNMAYACAK ŞEKİLDE UYGULAYINIZ. Nazofrontal 

bölgeye doğru splinti daraltarak yapıştırınız.  
 
10)Metal splinte (üst parça) şekil vererek alttaki splinti velcro 

yüzeyine yapıştırınız.  
 
11)Splinti kanatlarını yüze doğru bükerek velcro ile tam 

temasını sağlayınız. Fazla kıstırmayınız. Splinti cilde temas 
ettirmeyiniz. 

NAZAL CERRAHİ VEYA TRAVMA SONRASI UYGULAMADA NAZAL SPLİNT 
AŞAĞIDA BELİRTİLENLERİ SAĞLAR: 
1)Ödemi azaltan yumuşak bir basınç 
2)Kırık kemik parçaları için eksternal sabitleme 

3)Eksternal travmaya karşı koruma 
4)Su geçirmezlik: Hasta duş alabilir veya buz pedleri uygulayabilir. Ancak, 

direk su akışı veya uzun süreli buhardan kaçınmalıdır. 
5)Küçük olduğundan maske gibi bir etki bırakır. 
 

UYARI: Federal (USA) yasalar bu cihazın kullanımını ve satışını hekim 
siparişiyle sınırlandırmıştır. 
 

MÜŞTERİ için ÖNEMLİ NOT: Satıcı ve üretici yalnızca kusurlu olduğu 
belirlenen ürünü değiştirebilir. Hasar verilmiş, kaybedilmiş, zarar verilmiş 

veya kullanım amacı dışında kullanımından kaynaklı bozulmalarda satıcı ya 
da üretici direk ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Kullanmadan önce, 
kullanıcı ürünün kullanacağı amaca uygun olup olmadığını kontrol etmelidir 

ve konuyla ilgili tüm risklerin farkında olmalıdır.  

12)Splinti 7-8 gün içinde çıkarınız. Çıkartma işlemi en iyi keskin olmayan 
bayonet forseps ile sağlanabilir. Deriyi kaldırmayınız. 3-4 günde bir bant 
değişimi yapılabilir.  

*Mevcut boylar: Büyük, Küçük/Orta, Küçük&Mini 
Patent #4,153,051, 4,213,452 

“Skin Prep®” Cilt hazırlama mendili United Div., Howmedica, Inc. Largo, Florida ‘ya ait 

bir patenttir.  

 

SHIPPERT MEDİKAL TEKNOLOJİLER 

DENVER NAZAL SPLİNT® - 4000 SERİSİ AQUPLAST® 

6248 South Troy Circle 
Unit A 
Centannial, CO 80111 

 

Telefon: 1-800-888-8663 
                   303-754-0044 

      Faks: 1-800-284-0864 

 UYGULAMA TALİMATLARI (4000 Serisi) 
Kullanımda alışılmadık bir durum varsa, operasyon odası dışında normal bir 
obje üzerinde uygulama pratiği yapınız.  

1)Isıtma ünitesini veya suyu 71°C’ye kadar ısıtınız. 
2)Burun derisini temizleyiniz ve kurulayınız. 
3)Alkollü mendili uygulayınız ve tekrra kurulayınız.  

4)Ödeme elle basınç uygulayınız.  
5)Skin Prep® (cilt hazırlama mendilini) burun derisine uygulayınız ve 

kurumaya bırakınız.  
6)Ödeme tekrar elle basınç uygulayınız.  

Bu paketin içeriği:  
 
*1 adet 400 Seri Aquaplast Splint 

*1 adet dorsal şerit 

*Kağıt, yapışkan bant (Protecto® 
bant) 

 

 

 
*1adet “Skin Prep®”Cilt 

hazırlama mendili 
*1 adet Alkollü mendil 

 

 

 

7)Burun üzerini kağıt bantlarla kaplayınız. 
 
 

 
8)Dorsal pedi burun sırtına dikey olarak uygulayınız. Cilde 
değdirmeyiniz.  

NAZAL CERRAHİ VEYA TRAVMA SONRASI UYGULAMADA NAZAL SPLİNT 
AŞAĞIDA BELİRTİLENLERİ SAĞLAR: 
1)Ödemi azaltan yumuşak bir basınç 
2)Kırık kemik parçaları için eksternal sabitleme 
3)Eksternal travmaya karşı koruma 

4)Su geçirmezlik: Hasta duş alabilir veya buz pedleri uygulayabilir. Ancak, 
direk su akışı veya uzun süreli buhardan kaçınmalıdır. 
5)Küçük olduğundan maske gibi bir etki bırakır. 

 
UYARI: Federal (USA) yasalar bu cihazın kullanımını ve satışını hekim 

siparişiyle sınırlandırmıştır. 
 
MÜŞTERİ için ÖNEMLİ NOT: Satıcı ve üretici yalnızca kusurlu olduğu 

belirlenen ürünü değiştirebilir. Hasar verilmiş, kaybedilmiş, zarar verilmiş 
veya kullanım amacı dışında kullanımından kaynaklı bozulmalarda satıcı ya 

da üretici direk ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Kullanmadan önce, 
kullanıcı ürünün kullanacağı amaca uygun olup olmadığını kontrol etmelidir 
ve konuyla ilgili tüm risklerin farkında olmalıdır.  

9)Uygulayacağınız alana tam basacak şekilde splinti keserek düzeltiniz.  
10)30-60 saniye arasında 71°C’de splinti yumuşatınız.  

11)Splinti sudan alarak havlu üzerinde kurutunuz.  
12) Burun üzerine kıvırarak splinti uygulayınız. 

13)Yerine tam yerleştiğinde splint alttaki kağıt bantlara değmeli ve cilde 
temas etmemelidir.  
14) Çıkarmak için keskin olmayan veya Q tip bayonet kullanınız, cilt ile 

bantlar arasında hafifçe girerek kaldırınız. 

 

 *Mevcut boylar: Büyük, Küçük 

“Skin Prep®” Cilt hazırlama mendili United Div., Howmedica, Inc. Largo, Florida ‘ya ait 

bir patenttir.  
AQUAPLAST, Aquaplast Corp., Ramsay, NJ’e ait bir patenttir. 

 


