Bezklejowe mocowania ochronne

Neo-Strip
Dla bezpiecznego podłączenia kaniul (HFNC)

Zastosowanie mocowania Neo-Strip umożliwia bezpieczne umieszczenie kaniul nosowych bez
narażenia małego pacjenta na uszkodzenie wrażliwej skóry.



Mocowanie Neo-Strip jest wykonane z materiału silikonowego o właściwościach adhezyjnych,
dzięki czemu delikatnie przylega do wrażliwej na bodźce zewnętrzne skóry dziecka.
Mocowanie Neo-Strip nie powoduje uszkodzeń skóry noworodka.

Neo-Strip jest zestawem na który
składa się delikatny rzep na
podkładzie silikonowym, który po
umieszczeniu na skórze noworodka
(pod noskiem) delikatnie do niej
przylega.

Opis
Neo-Strip

Do każdego Neo–Strip dołączono
tasiemkę bawełnianą, którą należy
owinąć wokół kaniuli.

Nr katalogowy
NS001

Tak przygotowaną kaniulę
należy przyczepić do
delikatnego rzepa.

Ilość w opakowaniu [szt.]
50

WŁAŚCIWOŚCI
 Neo Strip został opracowany w celu zastąpienia przylepców, które mogą podrażniać delikatna
skórę noworodka.
 System Neo-Strip oferuje repozycjonowanie za pomocą zestawu na który składa się miękki pasek
rzepowy na bazie warstwy silikonowej oraz tasiemki bawełnianej;
 Tasiemkę należy użyć celem owinięcia drenu i następnie przymocować do delikatnego paska
rzepowego, umieszczonego pod noskiem pacjenta;
 Materiał silikonowy użyty w Neo-Strip jest hypoalergiczny i delikatny dla skóry małego
pacjenta.

Instrukcja użycia Neo-Strip
Mocowanie Neo-Strip składa się z dwóch elementów, tj.:
- tasiemki bawełnianej
- delikatnego paska rzepowego z warstwą silikonu.

Przed zamocowaniem Neo-Strip upewnij się, że obszar nosa dziecka jest całkowicie czysty przez delikatne
umycie wodą. Czynności te zapewnią właściwe umieszczenie Neo-Strip.

1.Otwórz opakowanie i delikatnie
wyjmij elementy składowe
mocowania Neo-Strip, starając się
nie rozciągać materiału
silikonowego.

4. Owiń bawełnianą tasiemkę wokół
kaniuli.

2. Ostrożnie zdejmij pasek z
powierzchni silikonowej. Unikaj
dotykania bezpośredniego warstwy
silikonowej.

3. Umieść Neo-Strip poziomo
między nosem a górną wargą
i wygładź naklejoną powierznię
z każdej strony nosa, usuwając
wszelkie zagniecenia i grudki.

5. Delikatnie, ale zdecydowanie
umieść owiniętą kaniulę na pasku
silikonowym Neo-Strip

6. Właściwie umieszczony
Neo-Strip.

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

KONTAKT:
WARDA Sp. z o.o.
ul. Korzenna 5, Przyłęki, 86-005 Białe Błota
tel.: 607151979, Fax: 52 5610863
e-mail: biuro@warda-warda.pl,www.warda-warda.pl

