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Single & 5-Sheet Packs
8 in. x 12 in.
(20 cm x 30 cm)

Installation Instructions
1)	Clean application surface as necessary to
remove dirt and moisture.
2) 	Cut desired shape/size of ShearBan with
sharp scissors, ensuring the ShearBan
patch will extend beyond the area of
required coverage.
3)	Round all corners of the ShearBan patch to
prevent peeling after installation.
4)	Apply ShearBan directly to the footwear,
insole, orthosis or prosthesis – not against
the skin. Press firmly around entire patch
surface to ensure adhesion.

Rivet Cover Patches
¾ in. and 15/16 in. round
(2 cm. and 2.5 cm. round)

For more info, visit

www.ShearBan.com

© 2021 ShearBan is a registered trademark of Tamarack Habilitation Technologies, Inc. Patented US6362387, CA2335066, EP1087738 ISO 13485:2016 Registered QMS Rev. 01/21

User Notice:
Tamarack does not advocate ShearBan as a substitute for proper contouring of supportive devices and is not responsible for undesirable results due to improper friction management practices. ShearBan,
an interface material, reduces the friction and shear that can cause tissue trauma in orthotic and prosthetic applications. The self-adhesive back is to be applied to body support or containment surfaces,
not to the human skin. ShearBan’s low friction surface is comprised of a PTFE film which is intended to bear against an item of fabric clothing or directly against healthy, intact skin. It should not be used to
directly cover or be placed against open wounds or abraded skin without an additional wound care dressing between ShearBan and the skin. For best results, store unused ShearBan in the bag provided.
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Kurulum Talimatları
• Kiri ve nemi temizlemek için gerektiği şekilde uygulama
yüzeyini temizleyin.
• ShearBan yamasının gereken kaplama alanının dışına
uzamasını sağlayarak keskin bir makasla ShearBan’i istenilen
şekilde/boyutta kesin.
•	Kurulumdan sonra soyulmayı önlemek için ShearBan
yamasının tüm köşelerini yuvarlayın.
• ShearBan’i cilde değil doğrudan ayakkabıya, ayakkabı iç
tabanına, orteze veya proteze uygulayın. Yapışmasını sağlamak
için tüm yama yüzeyine sıkıca bastırın.
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Kullanıcı Bildirimi:
• Tamarack, ShearBan’i destekleyici cihazların uygun olarak yaptığı şekillendirme işleminin yerine geçeceği şekilde savunmaz ve
uygun olarak yapılmayan sürtünme yönetimi uygulamalarından kaynaklanan istenmeyen sonuçlardan sorumlu değildir.
• Bir arayüz malzemesi olan ShearBan, ortotik ve prostetik uygulamalarda doku travmasına neden olabilecek sürtünme ve kaymayı
azaltır. Kendinden yapışkanlı arka kısmı, insan derisine değil, vücut desteği veya tutunma yüzeylerine uygulanacaktır.
• ShearBan’in düşük sürtünmeli yüzeyi, bir kumaş giysiye veya doğrudan sağlıklı, sağlam cilde dayanması amaçlanan bir PTFE
filmden oluşur. ShearBan ile cilt arasında ilave bir yara bakım pansumanı olmadan ürün açık yaraları veya aşınmış cildi doğrudan
örtmek veya bunlara dayanarak yerleştirilmek için kullanılmamalıdır.
• En iyi sonuçlar için, kullanılmamış ShearBan’i birlikte verilen paketinde saklayın.

