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1. Genel Esaslar

1.1 Amaç
Bu kullaným kýlavuzu, hastane öncesi travma ilk yardýmýnda bulunan Kýt’a sýhhýye erlerine, Bölük, 
Takým komutanlarýna ve Tek Er’e hitap etmektedir. Kýlavuzun içindeki bilgiler, konuyla ilgili eðitim 
verecek olan görevlilerin ihtiyaçlarýný kapsamaktadýr. Kýlavuz, fotoðraflarla en temel kullanýmdan 
müdahale edilmesi en zor olan vücut bölgelerine uygulamayý anlatan þekilde hazýrlanmýþtýr.

1.2 Esaslar
Bu kýlavuz muharebe, çatýþma ve eðitim  alanlarýnda oluþabilecek travmatik yaralara en hýzlý ve etkin 
bir þekilde müdahale etmek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Kýlavuzda öðretilen tekniklerin ve kullaným 
þekillerinin hýzlý ve etkin kullanýlmasý için MED BAND’ýn düzenli olarak eðitim amacýyla 
kullanýlmasý gerekmektedir. Bu kýlavuzda anlatýlan sadece Med Band’ýn kullanýmýný kapsamaktadýr ve  
yara ve kýrýk için gerekli olan ilk yardým, müdahale ve tedavi konularýný kapsamamaktadýr.

1.3 Kapsam
Med Band kýlavuzu ilk yardým eðitimi alan ve acil müdahele yapacak personeli kapsamaktadýr.

2. Bandajlama

2.1 Genel
Yaralýnýn vücut fonksiyonlarýnýn düzeltilmesi ve kontrol altýna alýnmasý  için gerekli olan uygun 
bandajlamanýn yapýlmasý gereklidir. Düzgün yapýlmayan tampon ve bandajlamalar, yaralýnýn 
rahatsýzlýk duymasýna, yaranýn enfeksiyon kapmasýna, nakilinin zorlaþmasýna ve hatta hayati 
tehlikesine yol açar. Bu yüzden tüm personel, bandaj ve tampon kullanýmýný bilmeli ve 
uygulayabilmelidir. Aþaðýdaki bilgiler hem eðitilene  hem de eðitmene temel bilgiler sunmaktadýr. 
Temel bilgiler, sürekli yapýlan kullaným eðitimleri ve pratikleriyle birleþtiðinde hýzlý, etkin bandajlama 
yapýlýr.

2.2 Bandaj Kullanýmý
Med Band ile yapýlan bandajýn asýl amacý kullanýlan geniþ tamponun yara üzerinde sabit kalmasýný ve 
istenilen basýncýn istenilen noktaya steril bir þekilde  uygulanmasýný saðlamaktýr. 

2.3 Genel Bandajlama Prensipleri
Med Bandýn elastik bölümü direkt olarak yaranýn üzerine tek baþýna kullanýlmamalýdýr. Med Bandýn 
yaraya yapýþmayan ve yüksek emiþ özellikli medikal tamponu yaranýn üzerine yerleþtirildikten sonra 
elastik bandajýyla sabitlemek ve baský oluþturmak için sarýlmalýdýr. Sardýktan sonra sabitleme çubuðu 
ile bandaj sonlandýrýlmalýdýr. Yara üzerine gereðinden fazla sýký sarýlmasý, kan dolaþýmýný olumsuz 
etkileyebilir. Eðer bandaj iyi sonlandýrýlmaz ise sargý çözülerek yaranýn tekrar açýlmasýna, tekrar 
kanamasýna, enfeksiyon ve kýrýk kemiklerin daha fazla tahribat yapmasýna sebep verir. Bu nedenlerden 
dolayý bandaj çok etkin bir þekilde yara bölgesine uygulanmalý ve sabitlenmelidir.
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3. MED BAND Bireysel Ýlk Yardým Sargý Malzemesi 

3.1 Med Band nedir?
Vücudun her yerine rahatlýkla sarýlýp, kanamalarý durdurmayý ve yara bölgesini steril þekilde 
sabitlemeyi  amaçlayan, tamponunda mikron düzeyinde kan filtresi, elastik bandajý, basýnç kulakçýðý 
ve sabitleme çubuðu bulunan özel bir acil travma bandajýdýr. Anatomik olarak, bandaj sarýlmasý çok zor 
ve hatta mümkün olmayan her yerin: kafa, baþ, koltukaltý, göðüs, karýn, sýrt, apýþ arasý ve kopmuþ uzuv 
uç kýsýmlarýn sarýlmasýna imkan verir. Med Band ilk yardým sargýsý, yara bölgesinin sarýlarak 
sabitlenmesini, gerektiðinde turnike yapýlmasýný ve nokta basýnçla hafif, orta, þiddetli ve aðýr 
kanamalarý kontrol altýna alma,  yara bölgesinde steril ortam yaratma ve yara bölgesinin sabitlenmesini 
saðlamak amacýyla kullanýlýr. 

Med Bandýn Özellikleri: medikal pamuk ile dokunmuþ olan elastik bölümün %100 esneyebilmesi, 
yastýk bölümünün polietilen ve viskoz ile kaplanmýþ 30 mikron filtre ile kanýn içindeki sývýyý % 800’ü 
aþan oranda emiþ kapasitesi , kanýn içindeki organellerin yastýk yüzeyinde yoðunlaþmasýný saðlayarak 
doðal pýhtýlaþma mekanizmasýnýn etkinliðini arttýrmasý, yaraya yapýþmamasý, yara bölgesinin üzerine 
uygulanacak baskýnýn þiddetinin arttýrýlmasý ve sargýnýn yönünü deðiþtirmek için plastik bir aparatýn 
bulunmasý, gerektiðinde nokta basýsý yapmasý ve de turnike yapmaya olanak veren sabitleme aparatýnýn 
olmasýdýr. Ön sargý ve kompresyon ürünleri, tampon, turnike ve sabitleme aparatlarýnýn tek üründe 
toplandýðý bir  bandajdýr.

3.2 Etiket Detaylarý
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Pedi yaranýn üstüne yerleþtiriniz
ve elastik bandajla uzuvu/bölgeyi 
sarýnýz

Kullanma Þekli:

...geriye doðru çekin ve basýnç 
kulakçýðýný pede doðru bastýrýnýz..

Elastik bandajý basýnç aparatýnýn
içine sokunuz.

Elastik bandajý sýk bir þekilde 
çekiniz.

Elastik bandajý basýnç aparatýný
kapatacak ve sargýnýn her iki yan-
larýný kapsayacak þekilde sarýnýz

Sabitleme çubuðunun kancasýný
elastik bandajýn kenarlarýndan ge
çirip sabitleyiniz.

 Elastik bandajý açmak için sabitleme çubuðunun kancalarýný  kenarlardan kurtarýnýz .
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Normal
Bireysel Ýlk Yardým Sargýsý

Kanamayý Kontrol Eden  Tampon ve Bandaj

Ýçindekiler
Yaraya Yapýþmayan Tampon 
Basýnç Kulakçýðý
Ýkincil Steril Ambalaj
Sabitleme Çubuðu

Gama Sterilizasyon - CE 0482
Ambaj açýlmamýþ yada zarar görmemiþse 
garantili bir þekilde sterildir.

10x18cm

Part No FCP 01-TR01
Patent No 5,628,723
U.S. NSN:     6510-01-460-0849
NATO Ref:     6510-13-116-2452
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Model Numarasý ve Ýsmi

 Ürün bilgileri

Kod # FCP 01
Lot  # 1881
Steril. Tarihi: 27/01/2007
Son Kullanma Tarihi:
27/01/2012

 Ürün resmi kurum bilgileri

 Ürün Türkiye Ýthalatcýsý

 Ürün Markasý

 Ürün Amacý

Ürünün içindekiler

AB onay damgasý
Sterilizasyon onay numarasý
Tek Kullanýmlýk
Üretim Lot numarasý
Ürün Ömrü
Sterilizasyon Methodu Gama Iþýný

Üretici Þirket

Açma Yeri

Açma Yeri

Açma Yeri
Açma Yeri

Açma Yeri

Açma Yeri

Açma Yeri

Açma Yeri

 Ürün Türkiye Temsilcisi
 Ürün Kullanma Talimatý

Ön Yüz

Arka Yüzü
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3.2 Med Bandý oluþturan parçalarýn detaylarý
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Ön Yüz Arka  Yüz

Basýnç Kulakçýðý istenilen yöne çevirilebilirÝçinden elastik bandaj geçen Basýnç Kulakçýðý, 
yara üzerine nokta basýsý ve/veya sargý yön
deðiþtirme iþlevlerine yarar.

Sabitleme Çubuðunun her iki ucunda týrnaklý
kanca vardýr. Bu kancalarla, sarýlý bandaj 
kolayca sabitlenir.

Sabitleme çubuðunun yanlarý özel olarak destek
lenmiþtir. Turnike yaparken kýrýlmaz.

Yaraya yapýþmayan, steril ve yüksek emme
kapasiteli özel medikal tampon

Bandajýn ön yüzü. Kulakçýk ve uyarý yazýsý
En uç bölge özel halka þeklinde dikilmiþ elas
tik tutma yeri

Özel Halka Elastik
Tutma Yeri

Özel Halka Elastik
Tutma Yeri
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3.4 Med Band Çeþitleri

FCP01 Normal
Paket:
Çift steril paket
Bandaj:
Bandaj esneme oraný %100, esnemiþ 
uzunluðu 4,5m. geniþliði 10cm.
Tampon:
10cmx17cm, emme oraný %800, 
yaraya yapýþmaz
Basýnç Kulakçýðý
Sabitleme Çubuðu

FCP02 Geniþ
Paket:
Çift steril paket
Bandaj:
Bandaj esneme oraný %100, esnemiþ 
uzunluðu 4,5m. geniþliði 15cm.
Tampon:
14cmx18cm, emme oraný %800, 
yaraya yapýþmaz
Basýnç Kulakçýðý
Sabitleme Çubuðu

FCP05 Mermi
Paket:
Çift steril paket
Bandaj:
Bandaj esneme oraný %100, esnemiþ 
uzunluðu 4,5m. geniþliði 15cm.
Çift Tampon (sabit ve hareketli)
14cmx18cm sabit ,  14cmx15cm 
hareketli, emme oraný %800, yaraya 
yapýþmaz
Basýnç Kulakçýðý
Sabitleme Çubuðu

FCP09 Gövde
Paket:
Çift steril paket
Bandaj:
Bandaj esneme oraný %100, esnemiþ 
uzunluðu 3m. geniþliði 20cm.
Tampon:
30cmx30cm, emme oraný %800, 
yaraya yapýþmaz
Basýnç Kulakçýðý
Sabitleme Çubuðu

Normal FCP01

Geniþ FCP02

Mermi FCP01 FCP05

Gövde FCP01 FCP09

Kullaným Yaralarý
Küçük çaplý çýkýþý olmayan mermi, býçak, el, kol, ayak, küçük çaplý kafa-boyun yaralarý, küçük 
þarapnel, parmak amputasyonlarý, atel sarma vs

Kullaným Yaralarý
Orta çaplý çýkýþý olmayan mermi, býçak, el, kol, ayak, büyük çaplý kafa-boyun yaralarý, büyük 
þarapnel, el ve ayak  amputasyonlarý, atel sarma vs

Kullaným Yaralarý
Büyük çaplý giriþ çýkýþlý olan mermi, býçak, el, kol, ayak, büyük çaplý kafa-boyun yaralarý, büyük 
þarapnel, kol ve bacak  amputasyonlarý, atel sarma vs

Kullaným Yaralarý
Karýn, göðüs ve sýrt yaralanmalarý. Özel durumlarda uzuv kopmalarýnda etkin kullanýlýr.
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3.5 Med Band kullanýrken dikkat edilecekler ve tavsiyeler

Steril tampona dokunmadan çekme ucundan tutarak çekip, uygulanacak bölgeye yerleþtiriniz.

Tamponu, yaranýn odak noktasý Basýnç Kulakçýðý ve Beyaz Etiket arasýnda kalacak þekilde 
yerleþtiriniz.

Bandajýn rulo þeklinde sarýlmýþ ucunu kýsa tutarak çalýþýnýz.

Basýnç Kulakçýðýný sadece basýnç için deðil ayný zamanda bandajlama sýrasýnda yön 
deðiþtirmek içinde kullanabilirsiniz.

Tamponu yerleþtirip elastik bandajý sararken Basýnç Kulakçýðýnýn içinden geçirmeyi 
hatýrlayýnýz.

Yara bölgesine uygulanacak basýncý, doktor ya da sýhhiye görevlisi, kan dolaþýmýný 
engelleyecek kadar sýkmadan yapmalýdýr.

Bandajý sararken çapraz burgu yaparak Basýnç Kulakçýðýnýn üzerine nokta olarak sararsanýz 
çok daha fazla baský gücü elde edersiniz.

Tamponu yerleþtirip bandajla ilk turu attýðýnýzda,  2nci ve 3ncü turlarda bandaj ilk sarýlan 
bölgenin üzerinde elastik bandajýn geniþliðinin yarýsý  yanlara gelecek þekilde  sarýnýz.

Sabitleme Çubuðunu nokta burgu turnike olarak kullanabilirsiniz (sadece basýnç kulakçýðýnýn 
üzerinde uygulanýr).

Bacak sabitlemede yaralýnýn tüfeðini atel olarak kullanýrken namludaki mermiyi boþaltýnýz ve 
emniyet mandalýný güvenli hale getiriniz.

Bandajlar tek kullanýmlýktýr.

FCP05 çift tamponlu modelini ayný zamanda çok geniþ yara bölgesinde de kullanabilirsiniz.
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Paketi tek el yardýmýyla diþlerinizle 
açabilirsiniz. Ýstenilen sonucu 
alamazsanýz, paketin herbir köþesinde 
açmak için özel çentikli bölümler 
vardýr.

Paketi iki elinizle tutarak açabilirsiniz. 
Ýstenilen sonucu alamazsanýz, paketin 
herbir köþesinde açmak için özel 
çentikli bölümler vardýr.

Paketin özel çentikli bölümleri 
naylonun kolayca yýrtýlmasýna imkan 
verir.

Paketin içi steril ve vakumludur. 
Ýkinci steril naylon torbayý çýkartýnýz.

Paketi iki elinizle tutarak açabilirsiniz. 
Paketin tam orta noktasýnda rahatlýkla 
yýrtýlmasý için özel çentik açýlmýþtýr.

Paketin özel çentikli bölümünü 
gerekirse tek el ve diþlerinizle tutarak  
kolayca yýrtabilirsiniz.

Paketi açtýktan sonra rahatlýkla Med 
Bandý çýkartabilirsiniz

Açýlan paketin içindeki bandajýn 
tampon bölgesi hala steril konumunu 
korur þekilde sarýlmýþtýr.

Paketin içinden çýkan ikinci paket de 
sterildir.

4. Kullaným Þekilleri:
4.1 Paket Açma

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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4.2 Ön Kol yarasýnda kullaným (standart)

Paketi açtýktan sonra yara bölgesini 
kapatacak þekilde özel elastik halka 
tutma yerinden sýkýca tutarak çekiniz 
ve yara üzerine yerleþtiriniz. Steril 
tampona dokunmayýnýz.

Tamponu yerleþtirirken dikkat 
edilmesi gereken: yaranýn odak 
noktasý beyaz kare ve basýnç 
kulakçýðýnýn arasýnda kalacak þekilde  
yerleþtirilmesidir.

Özel elastik halkayý çekerek tamponu 
yara üzerine sýkýca yerleþtiriniz.  Sabit 
tutarak, kalýn rulo halinde elastik 
bandajý tutan elinizle çekerek sarýnýz.

Sarmaya baþlayýnýz. Ýlk turdan sonra 
basýnç kulakçýðýna geleceksiniz. 
Buraya kadar geçen bölüm baskýnýn 
ve tamponun yara üzerinde kalmasý 
anlamýnda önemlidir.

Basýnç Kulakçýðýna yaklaþýrken 
hafifçe elastik bandaja saða veya sola 
doðru bir açý verecek þekilde 
çeviriniz.

Elastik bandajý basýnç kulakçýðýndan 
geçirdikten sonra istenilen basý 
derecesinde elastik bandajý çekiniz.

Elastik bandajý basýnç kulakçýðýndan 
geçirdikten sonra istenilen basý 
derecesine ulaþmak için elastik 
bandajý tam ters istikamete doðru 
çekerek sarmaya baþlayýnýz. Bu 
hareketle basýnç kulakçýðýnýn tabaný 
ters dönerek yaranýn odak noktasýna 
g e l e c e k  þ e k i l d e  b a s ý n ç  
uygulayacaktýr.

Ýlk turu atýnca basýnç kulakçýðýnýn tam 
üstüne gelecek þekilde elastik bandajý 
çekerek sarýnýnýz.

Ýlk turun tamamlanmasý için, elastik 
bandajýn geniþliðinin yarýsý basýnç 
kulakçýðýný kapatacak þekilde sarýnýz.
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Ýlk turu tamamladýktan sonra ikinci 
turda amaç basýnç kulakçýðýnýn açýk 
kalan ikinci yarýsýný sarmaktýr.

Basýnç Kulakçýðýnýn ikinci bölümüne 
sardýktan sonra geri kalan elastik 
bandajý sarmaya devam ediniz.

Elastik bandajý sarmaya devam ediniz.

Üçüncü turda bandaja bir burgu 
harekti yapýp basýnç kulakçýðýnýn tam 
üzerine burgu noktasý gelecek þekilde 
sararsanýz yara üzerinde çok daha 
etkin nokta basýncý elde edersiniz.

Elastik bandaj kýsýmý bitene kadar 
sarmaya devam ediniz.

Elastik bandaj kýsýmý bitene kadar 
sarmaya devam ediniz.

Sarma iþlemi bittikten sonra sabitleme 
çubuðuyla  bandaj  sab i t len i r.  
Sabitleme çubuðunun uç kýsýmlarý 
týrtýklý kanca þeklindedir. Bir kere 
takýlýnca açýlmasý oldukça  zordur.

Ýlk etapta önemli olan tamamen 
sabitlemek deðildir. Tek bir ucu takýlýr 
eðer kanama devam ederse tek uç 
çýkartýlarak biraz daha sýký sarýla bilir.

Sabitleme çubuðu yerinden çýkartýlýr. 
Diðer sarýlmýþ olan elastik bandaj 
katlarýndan bir  ya da birkaç sarýlmýþ 
elastik bandaj katmaný altýnda çapraz 
kalacak þekilde  yerleþtirilir.

Eðer kanama devam 
ediyorsa 

Noktasal Turnike 
Uygulamasý Yapýlýr
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Burada dikkat edilmesi gereken 
Basýnç Kulakçýðýnýn tam üstüne 
gelecek þekilde sabitleme çubuðu 
geçirilmelidir.

Basýnç Kulakçýðýnýn tam üstünde 
kalacak þekilde sokulan sabitleme 
çubuðu saat eksininde ya da tersinde 
çevrilerek turnike yapýlýr.

Burada yapýlan yaranýn tam odak 
noktasýnýn üzerinde bulunan basýnç 
kulakçýðýný vida gibi sýkarak o nokta 
üzerinde baskýsýný artýrmaktýr. Ayný 
zamanda bandajýn sardýðý bölgede de 
etkisi görülür.

Basýnç Kulakçýðýnýn tam üstünde 
bulunan sabitleme çubuðuyla yapýlan 
burgu turnikenin yarattýðý basýncýn 
tüm kan dolaþýmýný  olumsuz 
etkilemeyecek düzeyde olmasý 
gereklidir.

Yapýlan bu turnike ile istenilen sonuç: 
kanama kontrol altýna alýnýr.

Tüm iþlem bittikten sonra sabitleme 
çubuðu ile yapýlan sargý sabitlenir.
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4.3 Kol sabitlemeleri

Kola yapýlan sargýdan sonra her iki 
kolu ya da yaralý kolu sabitlemek 
istediðimizde vücudu bandajýn bir 
kýsmý ile sarmamýz gereklidir.

Gövde üzerinde bir kez bandaj 
sarýldýktan sonra sabitleme çubuðunun 
her iki kancasýnýn takýlmasýyla 
yaralýnýn kolu/kollarý sabitlenir.

Eðer yaralýnýn kolunu üçgen sargý ile 
boynuna asar gibi sabitlemek 
isterseniz, bir miktar elastik bandaj ile 
boyuna aský yapýlmasý gereklidir.

Boyuna yapýlan askýnýn sabitlenmesi 
için sabitleme çubuðunun her iki 
ucundaki kancalarýn elastik bandaja 
tutturulmasý gereklidir.

Sabitleme çubuðu takýldýktan sonra 
boyundan aský sistemi tamamlanýr.

Eðer yaralýnýn kolu açýk kanamalý 
kýrýk ise ayný þekilde normal tampon 
ve bandaj ile sabitlenir.

Kanama kontrol altýna alýndýktan 
sonra kýrýk bölgesinin sabitlenmesi 
için atel hazýrlanýr ve bölgeye 
uygulanýr.

Tamamen sardýktan sonra elastik 
bandaj ve atelle kýrýk tamamen kontrol 
altýna alýnmýþtýr.

Elastik bandajla atelin tamamen 
sarýlma iþlemi bittikten sonra 
sabi t leme çubuðuyla  bandaja  
sabitleriz.
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4.4 Özel Ön Kol bandajlama yöntemi

Paketi açtýktan sonra yara bölgesini 
kapatacak þekilde özel elastik halka 
tutma yerinden sýkýca tutarak çekiniz 
ve tamponu  yara üzerine gelecek 
þekilde ayarlayýnýz. Steril tampona 
dokunmay ýn ý z .Tamponu  ya ra  
bölgesine yerleþtirirken dikkat 
edilmesi gereken: yaranýn odak 
noktasý beyaz kare ve basýnç 
kulakçýðýnýn arasýnda olmasýdýr.

Tampon yerleþtirildikten sonra elastik 
bandajý aþaðýdan sarma iþlemini 
yaparken ilk önce basýnç kulakçýðýnýn 
yanýndan elastik bandajýn yarýsý 
tamponu saracak þekilde uygulanmasý 
gereklidir.

Ýlk tur tamponun yarýsýný kapsayacak 
þekilde yapýldýktan sonra ikinci turda 
ayný þekilde tamponun diðer yarýsý 
sarýlýr.

Basýnç Kulakçýðýna yaklaþýrken 
hafifce elastik bandaja saða veya sola 
doðru bir açý verecek þekilde 
çeviriniz.

Elastik bandajý basýnç kulakçýðýndan 
geçirdikten sonra istenilen basý 
derecesine elastik bandajý tam ters 
istikamete doðru çekerek sarmaya 
baþlayýnýz. Bu hareketle basýnç 
kulakçýðýnýn tabaný ters dönerek 
yaranýn odak noktasýna gelecek 
þekilde basýnç uygulayacaktýr.

Bir sonraki sarýmda  bandaja bir burgu 
harekti yapýp basýnç kulakçýðýnýn tam 
üzerine burgu noktasý gelecek þekilde 
sararsanýz yara üzerinde çok daha 
etkin nokta basýncý elde edersiniz.

Elastik bandaj kýsmý bitene kadar 
sarmaya devam ediniz.

Sarma iþlemi bittikten sonra sabitleme 
çubuðuyla  bandaj  sab i t len i r.  
Sabitleme çubuðunun uç kýsýmlarý 
týrtýklý kanca þeklindedir. Bir kere 
takýlýnca açýlmasý oldukça  zordur.

Ýlk etapta önemli olan tamamen 
sabitlemek deðildir. Tek bir ucu takýlýr 
eðer kanama devam ederse tek uç 
çýkartýlarak biraz daha sýký sarýlabilir.
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4.5 Kendi kendine uygulama yöntemi

Ýlk yöntem: Özel Halka Elastik 
Tutma yeri þekilde görüldüðü gibi iki 
ucu açýk silindir þeklindedir. Burada 
ilk yapýlmasý gereken bu silindirin bir 
ucunu açmaktýr.

Daha sonra Özel Halka Elastik Tutma 
yerinin içinden yaralý kolun eli  
þekilde görüldüðü gibi iki ucu açýk 
silindirin içinden geçirilir.

Yaralý bu uygulamayý kendi kendine 
yapmak zorunda kaldýðý için elastik 
bandajýn tampondan önce yarayla 
temasa geçmesinde bir sakýnca yoktur 
Bu yapýldýktan sonra bandajýn 
uygulanmasýna devam edilir.

Ýkinci yöntem: Özel Halka Elastik 
Tutma yeri þekilde görüldüðü tutulur.

 Daha sonra elastik bandajla tampon 
çevresinde bir tur atýlýr ve basýnç 
kulakcýðýnýn içinden geçirilir.

Ýçinden geçirildikten sonra tam bir 
halka oluþturacak þekilde bandaj 
hazýrlanýr.

Halka þeklinde hazýrlanan bandaj ve 
tampon yara bölgesine doðru 
çekilerek yerleþtirilir.

Bandaj ve tampon yara üstüne 
yerleþtirildikten sonra normal sargý 
uygulama yöntemi kullanýlýr.
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4.6 Kafa yaralanmalarýnda uygulama (yan)

Paketi açtýktan sonra yara bölgesini 
kapatacak þekilde özel elastik halka 
tutma yerinden sýkýca tutarak çekiniz 
ve yara üzerine ayarlayýnýz. Steril 
tampona dokunmayýnýz.

T a m p o n u  y a r a  b ö l g e s i n e  
yerleþtirirken dikkat edilmesi 
gereken: yaranýn odak noktasý beyaz 
kare ve basýnç kulakçýðýnýn arasýnda 
k a l a c a k  þ e k i l d e  t a m p o n u n  
yerleþtirilmesidir.

Sarmaya baþlayýnýz. Ýlk turdan sonra 
basýnç kulakçýðýna geleceksiniz. 
Buraya kadar geçen bölüm baskýnýn 
ve tamponun yara üzerinde kalmasý 
anlamýnda önemlidir.

Elastik bandajý basýnç kulakçýðýndan 
geçirdikten sonra istenilen basý 
derecesine elastik bandajý tam ters 
istikamete doðru çekerek sarmaya 
baþlayýnýz. Bu hareketle basýnç 
kulakçýðýnýn tabaný ters dönerek 
yaranýn odak noktasýna gelecek 
þekilde basýnç uygulayacaktýr.

Ýlk turu tamamladýktan sonra ikinci 
turda amaç basýnç kulakçýðýný 
tamamen sarmaktýr.

Basýnç kulakçýðýný ayný zamanda yön 
d e ð i þ t i r m e k  a m a c ý  i l e  
kullanabilirsiniz. Bu þekilde tamamen 
bandajlama iþleminde en geniþ sarma 
yön ve þekline sahip olursunuz.

Basýnç kulakçýðýný ayný zamanda yön 
deðiþtirmek amacý ile kullanarak 
kafanýn geri kalan kýsmý da sarýlarak 
tampon yerinden çýkmayacak þekilde 
sabitlenir.

Normal olarak bandaj ve tampon 
uygulamasý bittikten sonra sabitleme 
çubuðuyla sabitlememiz gereklidir.

Her iki ucu kanca þeklinde olan 
sabitleme çubuðunu en uygun 
pozisyona getirerek bandaj sabitlenir.
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4.7 Kafa yaralanmalarýnda uygulama (üst)

Paketi açtýktan sonra yara bölgesini 
kapatacak þekilde özel elastik halka 
tutma yerinden sýkýca tutarak çekiniz 
ve yara üzerine ayarlayýnýz. Steril 
tampona dokunmayýnýz.

T a m p o n u  y a r a  b ö l g e s i n e  
yerleþtirirken dikkat edilmesi 
gereken: yaranýn odak noktasý beyaz 
kare ve basýnç kulakçýðýnýn arasýnda 
k a l a c a k  þ e k i l d e  t a m p o n u n  
yerleþtirilmesidir.

Sarmaya baþlayýnýz. Ýlk turdan sonra 
basýnç kulakçýðýna geleceksiniz. 
Buraya kadar geçen bölüm baskýnýn 
ve tamponun yara üzerinde kalmasý 
anlamýnda önemlidir.

Elastik bandajý basýnç kulakçýðýndan 
geçirdikten sonra istenilen basý 
derecesine elastik bandajý tam ters 
istikamete doðru çekerek sarmaya 
baþlayýnýz. Bu hareketle basýnç 
kulakçýðýnýn tabaný ters dönerek 
yaranýn odak noktasýna gelecek 
þekilde basýnç uygulayacaktýr.

Ýlk turu tamamladýktan sonra ikinci 
turda amaç basýnç kulakçýðýný 
tamamen sarmaktýr.
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Basýnç kulakçýðýný ayný zamanda yön 
d e ð i þ t i r m e k  a m a c ý  i l e  
kullanabilirsiniz. Bu þekilde tamamen 
bandajlama iþleminde en geniþ sarma 
yön ve þekline sahip olursunuz.

Basýnç kulakçýðýný ayný zamanda yön 
deðiþtirmek amacý ile kullanarak 
kafanýn geri kalan kýsmý da sarýlarak 
tampon yerinden çýkmayacak þekilde 
sabitlenir.

Normal olarak bandaj ve tampon 
uygulamasý bittikten sonra sabitleme 
çubuðuyla sabitlememiz gereklidir.

Her iki ucu kanca þeklinde olan 
sabitleme çubuðunu en uygun 
pozisyona getirerek bandaj sabitlenir.
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4.8 Boyun yaralanmasýnda uygulama

Boyun yaralarýnda yaranýn tam karþý 
tarafýnda bulunan kol yukarýdaki gibi 
kývrýlarak kaldýrýlýr. Bu hareket 
önemlidir.

T a m p o n u  y a r a  b ö l g e s i n e  
yerleþtirirken dikkat edilmesi 
gereken: yaranýn odak noktasý beyaz 
kare ve basýnç kulakçýðýnýn arasýnda 
kalacak þekilde yerleþtirilmesidir.

1nci yöntem Tamponu yerleþtirdikten 
sonra karþý taraftaki kolun koltuk 
altýndan geçirilerek sarma iþleminin 
yapýlmasý gereklidir.

2nci  yöntem Tampon yerleþtiril 
dikten sonra boyun sadece bir kez 
sarýlýr.

2nci  yöntem Sarýlan bandaj daha 
sonra basýnç kulakçýðýndan geçirilir 
ve ters istikamete doðru gerilir.

Her iki yöntemde de yapýlmasý 
gereken karþý istikamette bulunan 
koltuk altýndan sarýlmaya devam 
edilir. Amaç burada nefes almayý 
engellemeden sýký sarmaktýr.

Bandajýn tamamen sarýlmasý bittikten 
sonra sabitleme çubuðuyla bandajýn 
elastik bölgesine sabitlenir.

Sabitleme iþlemi bittikten sonra 
yaralýnýn kolu aþaðýya indirilir.

Kol aþaðýya indirildiðinde yaralýnýn 
boðazýnda olan kanama kontrol altýna 
doðal basýnç ile alýnýr. Bu tamponlama 
ve bandajlama tekniðinin en önemli 
avantajý yaralýnýn nefes almasýný 
engellememesidir.
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4.9 Karýn  yaralanmasýnda uygulama

Karýn yaralarýnda, karýn bölgesindeki 
iç organlar dýþarý çýkmýþ olabilir.

Ýç organlar dýþarý çýkmýþ ise ya da 
deliðe yakýn duruyorsa bir þiþe su ile 
mut laka  tamponu ýs la tmamýz 
gereklidir. 

Islatýlmýþ tamponu bütün yara 
b ö l g e s i n i  k a p a t a c a k  þ e k i l d e  
yerleþtirmek gerekir.

Tamponu iyice yerleþtirdikten sonra 
elastik bandajý yaralýnýn vücudun 
etrafýnda sarýlmalýdýr.

Bas ýnç  Kulakç ýð ýn ýn  iç inden  
geçirdikten sonra sarmaya devam 
etmemiz ve ters istikamette hareket 
etmememiz gerekir. Bu tür yaralarda 
basýnç uygulanmamalýdýr.

Tamponu iyice sabitlemek için ikinci 
turda elastik bandajý iyice yaymalýyýz.

Bu tür yaralanmalarda elastik bandajý 
sarmaya devam ederken basýnç 
kulakçýðý yön deðiþtirmek amacýyla 
kullanýlýr.

Tekrar vücut altýndan geçirerek 
sarmaya devam edilir.

Sarýlacak bandaj kalmadýðýnda 
sabitleme çubuðu kullanýlarak tampon 
ve bandaj sabitlenir.

Bandajýn arkadan görünüþü.
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4.10  Özel Uygulama: yaranýn Med Band steril paketi ile su geçirmez yapýlmasý

Paketi açtýktan sonra yara bölgesini 
kapatacak þekilde özel elastik halka 
tutma yerinden sýkýca tutarak çekiniz 
ve yara üzerine ayarlayýnýz. Steril 
tampona dokunmayýnýz.

T a m p o n u  y a r a  b ö l g e s i n e  
yerleþtirirken dikkat edilmesi 
gereken: yaranýn odak noktasý beyaz 
kare ve basýnç kulakçýðýnýn arasýnda 
k a l a c a k  þ e k i l d e  t a m p o n u n  
yerleþtirilmesidir.

Özel elastik halkayý çekerek tamponu 
yara üzerine yerleþtiriniz. Sýkýca 
yerleþtiriniz ve sabit tutarak kalýn rulo 
halinde elastik bandajý tutan elinizle 
çekerek sarýnýz.

Üçüncü turda bandaja bir burgu 
hareketi yapýp basýnç kulakçýðýnýn 
tam üzerine burgu noktasý gelecek 
þekilde sararsanýz yara üzerinde çok 
daha etkin nokta basýncý elde 
edersiniz.

Elastik bandajý burgudan sonra bir tur 
atýnýz.

Med Band paketinin iç kýsmý sterildir. 
Paketi yýrtarak geniþ bir plastik elde 
edilir. Bu plastik yaranýn üstüne 
koyarak sarýlýrsa yaraya dýþarýdan sývý 
ve nem geçmesi engellenir.

Plastiðin üzerini sarmaya devam 
ediniz.

Plastiðin üzerini sarmaya devam 
ediniz.

Plastiðin üzerini sarmaya devam 
ediniz.

Sarma iþlemi bitince sabitleme 
çubuðuyla sabitleyiniz. 
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4.11  Özel Uygulama: Mermi / parça giriþ çýkýþ yara uygulamasý

M e r m i  /  p a r ç a  g i r i þ  ç ý k ý þ  
y a r a l a n m a l a r ý n d a  k u l l a n ý l a n  
bandajlama tamamen yaratýcýlýða 
kalmýþtýr.

Giriþ yarasýna tampon konulur. Çýkýþ yarasýna tampon konulur.

Çapraz sardýktan sonra basýnç 
kulakçýðýnýn içinden geçirilir.

Bas ýnç  ku lakç ýð ýn ýn  i ç inden  
geçirdikten sonra çapraz sarmaya 
devam edilir.

Çapraz sarmaya devam ederken basýnç 
ku lakç ýð ýn ýn  kenar la r ýn ý  yön  
deðiþtirme  amacýyla kullabilir.

Sabitledikten sonraki görünüm. Sabitledikten sonraki görünüm. Baþka bir method: mermi giriþ bölgesi 
tamponlanýr.

Mermi çýkýþ  bölgesi tamponlanýr. Sardýktan sonra basýnç kulakçýðýndan 
geçiriniz. Ters istikamette sarýnýz.

Sardýktan sonra sabitleme çubuðuyla 
sabitleyiniz.
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4.12  Kopmuþ/parçalanmýþ uzuv yarasýnda  uygulamasý

El, kol, ayak ve bacak parçalanma ve 
kopmalarýnda kullanýlacak uygulama 
tekniði.

Kanayan ve kopan bölge üzerine 
tampon uygulanýr.

Kesinlikle yara bölgesine basýnç 
uygulanmaz.

Amacýmýz kopma/parçalanma olan 
bölgeyi steril bir þekilde sararak izole 
etmektir.

Sarma iþlemimiz tamamlanýnca 
geriye kalan elastik bandaj serbest 
býrakýlarak sicim haline gelecek 
þekilde burkulur.

Ýp haline getirdiðimiz elastik 
bandajý sýkýca sadece ve sadece 
sarýlmýþ olan bölgenin 5-7 cm 
uzaklýðýndan bandaj üstüne sararýz. 

Sarma iþlemini yaparken dikkat 
edilmesi gereken bandajýn ten üzerine 
sarýlmamasýdýr.

Eðer kanama durmamýþsa muhakkak 
turnike iþlemi yapýlmalýdýr. Basýnç 
bölgesi damarlarýn olduðu bölge 
olmalýdýr.

Tamamen sýkýlmadan uygun baskýda 
turnike iþlemi býrakýlmalýdýr.

Turnike iþlemi bitince sabitleme 
çubuðunun kanca bölümünü elastik 
b a n d a j a  t a k a r a k  t a m p o n  v e  
bandajlamayý sabitleriz.
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4.13  Koltuk Altý yaralanmasýnda uygulama

T a m p o n u  y a r a  b ö l g e s i n e  
yerleþtirirken dikkat edilmesi 
gereken: yaranýn odak noktasý beyaz 
kare ve basýnç kulakçýðýnýn arasýnda 
kalacak þekilde yerleþtirilmesidir.

Tamponu yerleþtirdikten sonra kolun 
koltuk altýndan geçirilerek sýkýca 
sarma iþleminin yapýlmasý gereklidir.

Ýkinci turda basýnç kulakçýðýnýn 
içinden geçirilen elastik bandaj bir ip 
gibi tutularak geriye doðru çekilir. 
Basýnç kulakçýðý pozisyon deðiþtirir 
ve ip kulakçýðýn uç noktasýnda 
toplanýr.

Basýnç kulakçýðýna ilk önce önden 
sonra arkadan geçirilen bandaj son 
hareke t in  aks i  i s t ikamet inde  
sarýlmaya devam edilir. Bu þekilde 
tampon ve basýnç kulakçýðý yaranýn 
tam üstünde kalarak basýnç uygular.

Bir önceki karede yapýlan iþlem devam 
edilir ve bandaj ters istikamette 
sarýlarak basýnç kulakçýðýnýn hizasýna 
gelir. Tekrar elastik bandajý ip þeklinde 
kulakçýktan geçirerek tam ters 
istikamette geriye doðru sarýlmasý 
gerekir.

Bandajýn elastik kýsmýnýn sarýlmasý 
devam ettikçe uygulanan basýnç 
arttýrýlýr ve gerekirse burgu sarma 
yöntemi kullanýlýr.

Koltuk altýna güçlü bir basýnç 
uygulayarak sarýlan tampon ve basýnç 
kulakçýðýnýn üzerindeki baský 
gerekirse turnike hareketi olarakda 
arttýrýlabilir. 

Uygulanan kol sabitlenmek istenirse 
muhakkak bir miktar elastik bandaj 
saklanmalýdýr .

Gerekli miktardaki elastik bandaj ile 
koltuk altý tamponlanan yaralýnýn kolu  
vücuda sarýlarak sabitlenir.
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4.14  Kasýk / Apýþ arasýndaki  yaraya  uygulama

T a m p o n u  y a r a  b ö l g e s i n e  
yerleþtirirken dikkat edilmesi 
gereken: yaranýn odak noktasý beyaz 
kare ve basýnç kulakçýðýnýn arasýnda 
kalacak þekilde yerleþtirilmesidir.

Tamponu yerleþtirdikten sonra bacaða 
sýkýca sararak  apýþ arasýnda ilk etapda 
tamponu sabitlemeliyiz.

Ýkinci turda basýnç kulakçýðýnýn 
içinden geçirilen elastik bandaj bir ip 
gibi tutularak geriye doðru çekilir. 
Basýnç kulakçýðý pozisyon deðiþtirir 
ve ip kulakçýðýn uç noktasýnda 
toplanýr.

Bir önceki karede yapýlan iþlem devam 
edilir ve bandaj ters istikamette 
sarýlarak basýnç kulakçýðýnýn hizasýna 
gelir. Tekrar elastik bandajý ip þeklinde 
kulakçýktan geçirerek tam ters 
istikamette geriye doðru sarýlmasý 
gerekir.

Basýnç kulakçýðýna ilk önce önden 
sonra arkadan geçirilen bandaj son 
hareke t in  aks i  i s t ikamet inde  
sarýlmaya devam edilir. Bu þekilde 
tampon ve basýnç kulakçýðý yaranýn 
tam üstünde kalarak basýnç uygular.

Bandajýn elastik kýsmýnýn sarýlmasý 
devam ettikçe uygulanan basýnç 
arttýrýlýr ve gerekirse burgu sarma 
yöntemi kullanýlýr.

Apýþ arasýna güçlü bir basýnç 
uygulayarak sarýlan tampon ve basýnç 
kulakçýðýn üzerindeki baský gerekirse 
turnike hareketi olarak da yapýlabilir. 

Gerekli miktardaki elastik bandaj ile 
apýþ arasý tamponlanan yaralýnýn 
sargýsý sabitleme çubuðu ile sabitlenir
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4.15  Baldýrdaki  yaraya  uygulama

Paketi açtýktan sonra yara bölgesini 
kapatacak þekilde özel elastik halka 
tutma yerinden sýkýca tutarak çekiniz 
ve yara üzerine ayarlayýnýz. Steril 
tampona dokunmayýnýz.Tamponu 
yara bölgesine yerleþtirirken dikkat 
edilmesi gereken: yaranýn odak 
noktasý beyaz kare ve basýnç 
kulakçýðýnýn arasýnda kalacak þekilde 
tamponun yerleþtirilmesidir.

Tampon yerleþtirildikten sonra elastik 
bandajý aþaðýdan sarma iþlemini 
yaparken ilk önce basýnç kulakçýðýnýn 
yanýndan elastik bandajýn yarýsý 
tamponu saracak þekilde uygulanmasý 
gereklidir.

Ýlk tur tamponun yarýsýný kapsayacak 
þekilde yapýldýktan sonra ikinci turda 
ayný þekilde tamponun diðer yarýsý 
sarýlýr.

Basýnç Kulakçýðýna yaklaþýrken 
hafifce elastik bandaja saða veya sola 
doðru bir açý verecek þekilde 
çeviriniz.

Elastik bandajý basýnç kulakçýðýndan 
geçirdikten sonra istenilen basý 
derecesine elastik bandajý tam ters 
istikamete doðru çekerek sarmaya 
baþlayýnýz. Bu hareketle basýnç 
kulakçýðýnýn tabaný ters dönerek 
yaranýn odak noktasýna gelecek 
þekilde basýnç uygulayacaktýr.

Bir sonraki sarýmda  bandaja bir burgu 
harekti yapýp basýnç kulakçýðýnýn tam 
üzerine burgu noktasý gelecek þekilde 
sararsanýz yara üzerinde çok daha 
etkin nokta basýncý elde edersiniz.

Elastik bandajý tam ters istikame 
doðru çekerek sarýnýz.

Sarma iþlemi bittikten sonra sabitleme 
çubuðuyla  bandaj  sab i t len i r.  
Sabitleme çubuðunun uç kýsýmlarý 
týrtýklý kanca þeklindedir. Bir kere 
takýlýnca açýlmasý oldukca zordur.

Eðer istenirse en son turda her iki 
bacak birbirine sarýlarak sabitlenir.
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4.16  Kýrýk ve kanamalý bacak  yarasýna  uygulama

Kullanýlan malzeme Sam Splint özel 
ateldir. Eðer elinizde bu tür muharebe 
odaklý atel yok ise mevcut tüfek, aðaç, 
karton, aðaç dalý gibi malzemeleri 
kullanabilirsiniz.

Tamamen bandaj lama bi t ince  
sabitleme çubuðuyla sabitleyiniz.

Yara bölgesine tamponu uygulayýnýz. Normal Med Band uygulama iþlemini 
yapýnýz.

Normal Med Band uygulama iþlemini 
yapýnýz.

Normal Med Band uygulama iþlemini 
yapýnýz.

Ýkinci sargý turundan sonra ateli 
bacaða yerleþtiriniz.

Bütün bacaðý saracak þekilde sarmaya 
d e v a m  e d i n i z .  M e v c u t  a t e l  
a lüminyumdan yapý ldýðý  iç in  
kývrýldýkca direnç kazanýr. Tamamen 
sargýlama iþlemi bitince hem kanama 
hem de kýrýk kontrol altýna alýnmýþtýr.
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AVANTAJLARI

Kendi kendine kullanýmý kolay
Birçok ürünü tek parçada toplamasý:
-     Önsargý
-     Baský uygulama ürünleri 
-     Ýkincil sargý 
-     Kapatma, sabitleme çubuðu
Belirgin maliyet ve zaman kazancý

NATO NUMARASI: 651031162452 

0482

NSN NUMARASI 
6510-01-460-0849
6510-01-492-2275
6510-01-515-7528
6510-01-532-6656

Sterile  R  5 yýl

Travmatik kanamalý yaralanmalarý durdurma amaçlý yeni bir ilk yardým 
ürünü olan Med Band Bireysel Ýlk Yardým Sargýsý sýnýfýnda son 50 yýlýn en 
son yeniliðidir.

Med Band Bireysel Ýlk Yardým Sargýsý, her bir saniyenin önemli olduðu acil 
müdahaleler için ideal bir çözümdür.

Ürün birçok ilk yardým malzemesinin iþini yapar. Bunlar: ön sargý, 
kompresyon ürünleri, ikincil sargý ve turnikedir.

Med Band Bireysel Ýlk Yardým Sargýsý, profesyonel olan/olmayan tüm 
yardým ekipleri için bulundurmasý ve uygulamasý kolay bir üründür.

Med Band Bireysel Ýlk Yardým Sargýsý en zor þartlar düþünülerek 
geliþtirilmiþtir. Olasý her türlü kanamalý yaraya müdahale etme amacýyla 
hazýrlanmýþ olup, steril tampon ve elastik bandaj ile istenen her bölgeye 
basýnç uygulayabilir, kolaylýkla sarýlabilir ve tutturulabilir ciddi kanama 
durumlarýnda turnike olarak da kullanýlabilinir. Ürün kullanýmý o derece 
kolaydýr ki, yaralý bir kiþi bile tek elle bandajlama yapabilir.

KULLANIM ALANLARI

 Askeri Kullaným
Tek Er, Sýhhiye              
 Ev ilk yardým kiti 
 Ticari ve Sanayi Bölgeler
 Ýlk müdahale ekipleri 
 Acil Medikal Sistemler 
 Araç ilk yardým kiti 

Mevcut Ebatlar:
FCP 01: 10cm x 4,5mt   Tek Pedli (
FCP 02: 15cm x 4,5mt   Tek Pedli 
FCP 05: 15cm x 4,5mt + 2 Pedli  (Mermi Çýkýþ Pedli)
FCP 09: 25cm x 4,5mt Gövde yaralanmalarý için Özel Pedli 

10cm x 18cm)
(15cm x 18cm)

(15cm x 18cm)
(50cm x 50cm)

UYGULAMA

21

3 4

5 6

Bireysel Ýlk Yardým Sargýsý

Kanamayý Kontrol Eden Tampon ve Bandaj

Med Band

5. Özet
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