
  

 

  
Mocowania ochronne 

Neo-Velum 
 

Bezpieczeństwo w zastosowaniu drenów medycznych.  
 

 
 

Opis Ilość / rozmiar Nr kat. Ilość szt.                     

w pudełku 
Przeznaczenie 

Neo-Velum Singlet 1szt./op.  

(5 x3,5 cm) 

NV-SINGLET 50  Noworodki do lat 2 – 

mocowanie drenów  

Neo-Velub Doublet 2szt./op. 

(3 x3 cm) 

NV-DOUBLET 50  Noworodki do lat 2 -

mocowanie drenów 

tlenowych oraz kaniul CPAP  

Neo-Velub Doublet 

MINI 

2szt./op. 
(2,5 x 2,5cm) 

NV-DOUBLET 

MINI 
50  WCZEŚNIAKI i noworodki 

do lat 2 -mocowanie drenów 

tlenowych oraz kaniul CPAP  

Ne-Velum Mono 1szt./op. 

(3 x3 cm) 

NV-MONO 50  Dzieci (od 2 do8 lat) - 

mocowanie drenów 

 

 WŁAŚCIWOŚCI 
 Neo-Velum jest owalnym mocowaniem na bazie warstwy silikonowej, o charakterze 

sandwiczowym (kanapkowym) z przezroczystą, zabezpieczającą osłoną zewnętrzną. 

 Dzięki wyjątkowej konstrukcji mocowania Neo-Velum dren/cewnik umieszczony pomiędzy 

silikonowym podkładem a przezroczystą osłoną jest bezpieczny i stabilnie umocowany. 

 Powierzchnia silikonowa Neo-Velum przylega łagodnie do skóry pacjenta (wrażenie kleistości), 

zachowując przyleganie nawet na mokrej, spoconej skórze. 

 Neo-Velum jest dedykowany do każdego rodzaju dostępnych na rynku drenów/cewników. 

 Neo-Velum jest prostym i skutecznym sposobem mocowania. 

 Neo-Velum jest hypoalergiczny, nie zawiera lateksu ani kleju. 

 

  

  

  



IInnssttrruukkccjjaa  uużżyycciiaa  NNeeoo--VVeelluumm  
    

 

1. Upewnij się, że obszar mocowania Neo-Velum jest całkowicie czysty i suchy przez delikatne umycie 

wodą i wysuszenie.  

       Uwaga: Nie należy nakładać kremów i maści na okolicę stosowania Neo-Velum, ponieważ wpłynie 

                     to na przyczepność. 

 

  
2. Otwórz Neo-Velum oddzielając przezroczystą 

folię zabezpieczającą. 

3. Delikatnie wyjmij Neo-Velum z opakowania, 

starając się nie rozciągać materiału silikonowego. 

 
 

3. Umieść Neo-Velum na skórze i wygładź 

wszelkie zagniecenia lub pęcherzyki. 

4. Zdejmij biały podkład z przezroczystego, 

samoprzylepnego listka. 

 

 
 

6. Umieść dren/ cewnik między klejącym listkiem a 

silikonem. Następnie zamknij listek nad 

drenem/cewnikiem. Wygładź powierzchnię listka 

klejącego. 

7. Usuń przezroczystą plastikową warstwę, tak jak 

wskazują niebieskie strzałki (Fig. 1). 

8. Dren jest teraz bezpiecznie przymocowany do pacjenta.                    

 

 

 

 
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 

http://www.warda-warda.pl/

