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MINTÁS ÜVEGSZÁLAS MŰANYAG GIPSZMINTÁS ÜVEGSZÁLAS MŰANYAG GIPSZ

Színesen és kényelmesen
a TOMATO mintás gipsszel!

könnyű, légáteresztő, vízálló, stabil, kényelmes, röntgensugár-áteresztő

Magyarországi forgalmazó:
Salus Gyógyászati Segédeszköz Kft.

1119 Budapest, Than Károly utca 20. • Tel.: 06 1 204 3846
www.salus.hu 

Gyártó:
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 Kódszám Méret  Db / doboz
       szélessége (cm)             hossza (m) 

 TRC-002 5  3,6 10
 TRC-003 7,5  3,6 10
 TRC-004 10  3,6 10
 TRC-005 12,5  3,6 10

SZÍNVÁLASZTÉK - színes és mintás gipszekSZÍNVÁLASZTÉK - színes és mintás gipszek

TERMÉK INFORMÁCIÓ - színes és mintás gipszekTERMÉK INFORMÁCIÓ - színes és mintás gipszek

ALKALMAZÁSALKALMAZÁS

TULAJDONSÁGAITULAJDONSÁGAI

TÁROLÁSTÁROLÁSSZÍNES ÉS MINTÁS MŰANYAG GIPSZSZÍNES ÉS MINTÁS MŰANYAG GIPSZ

a TOMATO GIPSZ nedvességálló, könnyű,  stabil, porózus, röntgensugár-áteresztő, tartós
könnyen eltávolítható
a TOMATO GIPSZ formálhatósága kiváló, rugalmas, réteges szerkezete a páciens kényelmét szolgálja
használata egyszerű és könnyű

Helyezzen csőkötszert két 
rétegben az érintett test-
részre!

A gipszeléshez
viseljen kesztyűt!

Egyszerre csak egy tekercs 
gipszet bontson ki!

Mártsa a gipsz tekercset szo-
bahőmérsékletű (20-24 Cº) 
vízbe kb. 3-5 percre, majd 3-4 
alkalommal nyomja össze, 
hogy a víz teljesen átjárja a 
tekercset. Ez az eljárás elő-
segíti a kötés erősségét és a
pólya könnyű letekerését. 

A gipsz pólyát ne tartsa túl
hosszan a vízben!

A gipszet spirál formában 
tekerje fel, vigyázva arra, hogy
ne legyen túl szoros! 
1 percen belül kell befejezni a 
feltekerést, és ne teljen el
10 percnél több a csomagolás
kinyitása után.

A gipsz felszínét finoman 
nyomja össze és simítsa át, 
hogy a rétegek jól tapad-
janak egymáshoz. 
A vízbe helyezés után 3-5 
perccel a TOMATO GIPSZ a 
további alakításhoz alkalmas
állapotban van. 

Eltávolítás:
A TOMATO GIPSZ a szokásos gipszvágó fűrésszel távolítható el. Óvja a beteget a sérüléstől, ha kis 
mennyiségű alápárnázót használt!
 

Felbontás nélkül száraz, hűvös helyen, szobahőmérsékleten (15-30°C) tárolandó. Ennél magasabb vagy 
alacsonyabb hőmérséklet befolyásolhatja a felhasználhatósági időt, mely a gyártás időpontjától számított 
három év. Kerülendő a tároló zacskó megszúrása, ütése, rongálása, mivel a zacskó megnyílásával
nedvesség kerül a zacskóba, és ez a termék idő előtti megkeményedését okozza.

FIGYELMEZTETÉSFIGYELMEZTETÉS
Felhasználás előtt minden egyes tekercset tartalmazó zacskót gyengéden össze kell nyomni annak
érdekében, hogy a zacskó zártságát, és ezzel a felhasználhatóságát ellenőrizze.
A bontatlan tekercsnek puhának és rugalmasnak kell lennie. Ne használjon fel olyan tekercset,
melyet keménynek érez.
A poliuretán gyanta erősen hozzátapadhat a nem megfelelően védett bőrhöz, hajhoz és ruházathoz, 
mely enyhe irritációt okozhat. Ezért mindig viseljen védőkesztyűt a felhelyezéshez, illetve ha mégis a 
személyzet bőréhez tapad a műanyag gipsz, az eltávolításhoz használjon alkoholt vagy acetont.
Túlzott vastagságban alkalmazott pólyázás, illetve 27 °C fölötti hőmérsékletű vízbe merítés a meg-
szilárdulás során kellemetlen hőmérséklet emelkedést okozhat.
A rögzítőkötés felhelyezését kizárólag orvos vagy szakképzett egészségügyi személyzet végezheti.
A terméket gyermekek elől elzárva kell tartani.
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