
NeoShades® com Banda para a Cabeça
PARA OS OLHOS EM SESSÕES DE FOTOTERAPIA

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• Material de proteção ocular macio e 
acolchoado com um design bonito de óculos 
de sol

• Bolsos oculares criados para o conforto e 
segurança do paciente

• Tira de cabeça NeoFoam® patenteada e 
macia que mantém o NeoShades no lugar

• Tira de cabeça ajustável criada para 
minimizar deslizamentos e ajudar a reduzir a 
moldagem da cabeça

• Formato de cinta de cabeça exclusivo criado 
para garantir um ajuste ideal

• Não fabricado com látex de borracha natural 
ou plastificante DEHP

• Embalado individualmente

Fazendo a Diferença

Cat. #  Item Unidade de quantidade

N727  Micro  50/caixa

N728 Small  50/caixa

N729  Large  50/caixa

N727

N728

N729

Patente dos EUA #8,070,288;

Patentes adicionais pendentes
Feito nos

Estados Unidos



INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Os NeoShades são indicados para usar como proteção 
para os olhos durante as sessões de fototerapia. 
Concebidos para utilização em pacientes pediátricos 
(recém-nascidos, bebés e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

1  Selecione o tamanho certo.

Tamanho aproximado:
Micro – 28 semanas e menos
Pequeno – 29-36 semanas 
Grande – 37 semanas e mais

2  Posicione a banda por trás da cabeça 
com a face lisa com espuma contra a 
cabeça.

3  Cubra os olhos com os NeoShades.

4  Prenda suavemente o tecido da 
presilha na extremidade da banda 
para a cabeça aos NeoShades.

Repita no lado oposto.

Nota: As bandas podem ser cortadas 
para um ajuste adequado.
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PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Os NeoShades não se destinam a ser usados em 
adultos.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste 
dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Os NeoShades só devem ser usados em pacientes sob 
supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

Utilizar apenas num único paciente.

Aplicam-se práticas gerais de transporte e 
armazenamento.
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