Plastry ochronno- uszczelniające

Neo-Guard
Gwarantowane uszczelnienie kaniul do CPAP
wraz z ich stabilnym mocowaniem.

WŁAŚCIWOŚCI


Silikonoway materiał o właściwościach adhezyjnych zastosowany w plastrach Neo-Guard jest
hypoalergiczny, delikatny dla skóry, bez domieszki kleju.



Plastry Neo-Guard zapobiegają bezpośredniemu kontaktowi kaniul z nosem dziecka, co chroni
przed uszkodzeniem przegrody nosowej i podrażnieniu błon śluzowych nosa.



Neo-Guard pomaga w osiągnięciu stałego ciśnienia CPAP



Szeroka gama wielkości plastrów Neo-Guard (pięć rozmiarów) zapewnia możliwość zastosowania
ze wszystkimi kaniulami nosowymi dostępnymi na rynku medycznym na całym świecie.



Plastry Neo-Guard dedykowane są dla noworodków z masą urodzeniową
<700g do masy > 3000g, umożliwiają zastosowanie ich u małych pacjentów w każdym okresie
rozwoju.

Instrukcja użycia Neo-Guard
(plastry ochronno-uszczelniające)

Korzystając z przewodnika rozmiarów Neo-Guard, wybierz
rozmiar najbardziej odpowiedni dla Twojego pacjenta.

Waga noworodka
(przybliżona)
<700 g
700g do 1250g
1250g do 2000g
2000g do3000g
>3000g

Rozmiar
Neo-Guard
0
1
2
3
4

1. Upewnij się, że obszar nosa dziecka jest całkowicie czysty i suchy przez delikatne umycie wodą.
Pomoże to w przyleganiu Neo-Guard.
2.

3.
Delikatnie usuń Neo-Guard z
opakowania, starając się nie
napinać podkładu silikonowego.

4.
Umieść Neo-Guard na nosie
dziecka, upewniając się, że
otwory wyrównują się z
nozdrzami.

6.

Owiń bawełnianą tasiemką rurkę
NCPAP, aby zapewnić
przyczepność do Neo-Guard.

Przyłóż górną i dolną część
plastra Neo-Guard i upewnij się,
że rozmiar został dobrze
wybrany.

5.

7.

Delikatnie wygładź płatki NeoGuard po obu stronach nosa,
upewniając się, że nie ma
zagnieceń ani guzków, które
mogą powodować ucisk.

Delikatnie umieść końcówki
NCPAP w otworach
znajdujących się w Neo-Guard.

Uwaga: Rozmiar otworu w Neo-Guard może wydawać się mniejszy niż kaniule donosowe. Otwory mają nacięcia, które umożliwiają
utrzymanie prawidłowej pozycji kaniul NCPAP na właściwym miejscu. Zapewnia to utrzymanie prawidłowego ciśnienia
i minimalizuje przecieki.
Pomocne wskazówki:
Dwa paski z rzepami dołączone do zestawu Neo-Guard zapewniają prawidłowe i stabilne mocowanie kaniul donosowych.

WAŻNE! Przed użyciem rozgrzej Neo-Guard (pozostaw w inkubatorze na krótki okres).
Nie próbuj rozciągać Neo-Guard ! Hydrokoloid zawsze będzie wracał do oryginalnego kształtu i długości, co może
powodować odciąganie materiału od skóry noworodka albo będzie powodowało marszczenie skóry noworodka.

KONTAKT:
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tel.: 607151979, Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl,www.warda-warda.pl

