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NeoBar

®

DRŽÁK ENDOTRACHEÁLNÍ KANYLY
VLASTNOSTI A VÝHODY
• Materiál NeoBond® šetrný k pokožce na
hydrokoloidní bázi
• K dispozici jsou velké velikosti „makro“ a
„jumbo“ s akrylátovým lepidlem s lékařským
stupněm čistoty
• Navrženo pro snížení extubace, pomáhá
zabraňovat poranění patra a umožňuje lepší
péči o dutinu ústní
• Eliminuje nutnost použití pásky v blízkosti
nosu nebo úst
• Barevně odlišené velikosti
• Není vyrobeno z přírodního latexu ani
změkčovadla DEHP
• Baleno jednotlivě
Katalog #

Velikost

Barva

N709

Mini

Nachový

Množství/Jednotka
5/krabice

N710

Ultra

Žlutá

5/krabice

N711

Micro

Bílý

5/krabice

N712

Malý

Zelená

5/krabice

N713

Velký

Modrý

5/krabice

N714

XL

Růže

5/krabice

N715H

Makro

Průhledná

5/krabice

N716H

Jumbo

Šedá

5/krabice

S akrylovým lepidlem lékařské kvality
N715F

Makro

Broskev

5/krabice

N716F

Jumbo

Uhlík

5/krabice

Roztříděný
N718 Doprava (1 každý N709, N710, N711, N712, N713, N714)
N719N Roztříděný (2 každý N709, N710, N711, N712, N713, N714)
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NeoBar

®

DRŽÁK ENDOTRACHEÁLNÍ KANYLY
INDIKACE PRO POUŽITÍ
Držák NeoBar je určen k použití pro zajištění endotracheální
kanyly. Je určen pro použití u pediatrických pacientů
(novorozenců, kojenců a dětí).
NÁVOD K POUŽITÍ
Příprava
1 Pomocí dodávané měřicí pásky NeoBar vyberte po
zaintubování pacienta správnou velikost držáku NeoBar.

2 Odviňte pásku a oddělte endotracheální kanylu od platformy
NeoBar.
3 Nasákněte připevňovací proužky vodou nebo fyziologickým
roztokem.
4 Pomalu odlupujte hydrokoloidní přilnavé připevňovací
proužky z pokožky a přitom otírejte vodou nebo
fyziologickým roztokem.
KONTRAINDIKACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Střední linii pásky položte na nosní přepážku a rozviňte
k uchu. Barva, která překrývá otvor zvukovodu, odpovídá
správné velikosti držáku NeoBar.

Držák NeoBar je kontraindikován u pacientů s obličejovou
deformací, kožní infekcí nebo s oblastmi s odřenou kůží, které
by bránily správnému umístění připevňovacích proužků.

Poznámka: pokud se nevíte rozhodnout mezi dvěma
velikostmi, zkuste nejprve menší velikost.

Není určen pro použití u dospělých pacientů.

2 Abyste zajistili, že bude držák NeoBar správně sedět,
umístěte jej přes střed úst, mezi horní a dolní ret. Držák
NeoBar by se neměl rtů dotýkat. Hydrokoloidní připevňovací
proužky musejí být jen v přední části uší.
3 Pokožku na hýždích očistěte a osušte dle postupů
nemocnice.

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván
výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.
Držák NeoBar by měl být použit jen tehdy, když je pacient pod
stálým a přímým dohledem proškolených zdravotníků.
Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte
používat.
Držák NeoBar by se neměl rtů dotýkat.

Poznámka: Je důležité, aby pokožka byla co nejčistší a
nejsušší. Hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky
správně nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a
masti nepříznivě ovlivňují přilnutí.

Hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky správně nepřilnou
na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a masti nepříznivě ovlivňují
přilnutí.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

Pouze pro jednoho pacienta.

Pro čištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.

Použití
1 Před odstraněním plastových fólií se musí hydrokoloidní
přilnavé připevňovací proužky aktivně zahřát. Techniky
zahřívaní zahrnují: podržení mezi dlaněmi po dobu
minimálně 60 sekund, podržení v blízkosti sálavého
ohřívače po dobu 10-15 sekund nebo podržení proti
chemickému ohřívači nohou po dobu 10-15 sekund.
2 Sloupněte a vyhoďte plastové fólie. Aplikujte hydrokoloidní
přilnavé připevňovací proužky před ucho na kosti a po dobu
60 sekund je podržte na místě, abyste zajistili správnou
přilnavost.
Poznámka: Přesvědčte se, že endotracheální kanyla je pod
platformou, aby se snížil tlak na patro nebo na dásně.
3 Nejprve oviňte 1/2“ (12,5 mm) bíle nebo textilní pásky
zcela kolem platformy NeoBar, potom pokračujte jak kolem
platformy, tak kolem kanyly ET.
Odstranění
1 Držák NeoBar vyměňujte každých 5 dní nebo podle
zavedených postupů nemocnice podle toho, co nastane
dříve.
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