
  

  
Wave   Suction   Band   
CD130BM,   CD130BL,   CD130BS,   
CD130BX,   CD130BXX   Vektgrense   

  

Fabrikasjonsinstruksjoner   

:   265   lbs.   

2   års   garanti   mot   produsentfeil,   overdreven   slitasje   eller   brudd.   
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Deler   innkludert   

Wave   Suge   Band   

2   0z.   Silikonlim   

    

bølgesugebånd   

Delenummer   Størrelser   påStørrelse     Omkrets   Bredde   Tykkelse     

CD130BS   Small     16cm   -   25cm   7,62   cm   4mm   

CD130BM   Medium   25cm   -   37cm   7,62   cm   4mm   

CD130BL   Large     37cm   -   49cm   7,62   cm   4mm   

CD130BX   Extra   Large   49cm   -   64cm   7,62   cm   4mm   

CD130BXX   Extra   Extra   Large 64cm   -   77cm   7,62   cm   4mm   

  

1   Med   liner   på   pasientposisjonsbånd   på   ønsket   sted.   

  

2   Merk   båndplasseringen   på   distale   og   proksimale   sider   av   båndet.   



  

3   Merk   båndplasseringen   på   den   proksimale   siden.   

  

4   For   ukonvensjonell   båndposisjon,   merk   bånd   på   flere   steder.   

  

5   Pakk   inn   foringen   med   elektrisk   tape   eller   vinyltape   ved   siden   av   båndet   uten   å   overlappe   det.   



  

6   Tape   av   begge   ender   av   båndet.   

  

7   Fjern   båndet   

  

8   Legg   til   ekstra   tape   for   å   beskytte   et   større   område.   



  

9   Legg   til   beskyttende   kran   på   begge   sider.   

  

10   Sett   en   perle   med   silikonlim   rundt   foringen   på   omtrent   tykkelsen   av   en   blyant.   

  

11   Glatt   silikonet   ut   med   en   tungepresser.   Sørg   for   å   mette   materialet.   



  

12   Sjekk   kantene   for   områder   som   trenger   mer   silikonlim.   

  

13   Glatt   silikonet   ut.   

  

14   Plasser   tetningsbåndet   forsiktig   over   det   limte   området.   



  

15   Sentrer   båndet   med   tape   til   kantene.   

  

16   Skyv   luftboblene   ut   under   båndet   

  

17   Fjern   tapen   fra   foringen.   



  

18   Lag   en   tetningsbåndkant   med   silikonlim.   

  

19   Rull   tape   ved   siden   av   båndkanten   ca.   1/4   tomme   avstand   fra   båndet.   

  

20   Glatt   silikon   inn   i   stoff   og   bånd.   Å   lage   en   forseglet   kant.   



  

21   Fjern   tapen.   

  

22   Sjekk   arbeidet   ditt   og   la   silikonet   stå   i   minst   to   timer   før   du   legger   det   på   pasienten.   

Oppleggsinstruksjoner   er   nyttige   tips   om   hvordan   du   arbeider   med   låsen   og   koblingen.   Faktiske   
lay-ups   er   teknikerens   og/eller   utøverens   ansvar.   

  

  

  

  


