Dělat Rozdíl
Ochrana očí NeoShades s Připevňovacími Kolečky
®

OČNÍ ŠTÍTY PRO FOTOTERAPII

VLASTNOSTI A VÝHODY
• Měkký, polstrovaný materiál s roztomilým
designem slunečních brýlí
N724

• Oční oblasti navržené pro pohodlí a
bezpečnost pacienta (N724, N725, N726)
• Hydrokoloidní připevňovací kolečka
NeoBond®, šetrná pro kůži, drží ochranu očí
NeoShades na svém místě

N725

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani
změkčovadla DEHP
• Jednotlivě baleno

N726

Katalog #

Položka

N720

Micro

Množství/Jednotka
50/krabice

N721

Malý

50/krabice

N722

Velký

50/krabice

S očními kapsami
N724

Micro

50/krabice

N725

Malý

50/krabice

N726

Velký

50/krabice

U.S. Patent #8,070,288;
Další patenty čekají na schválení

Vyrobeno
v USA

Ochrana očí NeoShades s Připevňovacími Kolečky
®

OČNÍ ŠTÍTY PRO FOTOTERAPII
INDIKACE PRO POUŽITÍ

Odstranění

Ochrana očí NeoShades je indikována pro použití jako
ochrana očí při fototerapeutických sezeních. Jsou určeny
pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců
a dětí).
NÁVOD K POUŽITÍ
Příprava
1 Vyberte správnou velikost.
Přibližná velikost:
Mikro – 28 týdnů a méně
Malá – 29-36 týdnů
Velká – 37 týdnů a více

1

2 Pokožku na spáncích očistěte a osušte dle
postupů nemocnice.
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.

1 Hydrokoloidní přilnavé připevňovací
proužky oční masky NeoShades
vyměňujte na kůži každých 5 dní nebo dle
nemocničního protokolu, podle toho, co
nastane dříve.
2
2 Podržte okraj hydrokoloidního přilnavého
připevňovacího proužku na místě a
pomalu oddělujte oční masku NeoShades
od proužku.

3

3 Saturujte hydrokoloidní přilnavý
připevňovací proužek vodou nebo
fyziologickým roztokem.

4 Pomalu odlupujte hydrokoloidní přilnavý připevňovací
proužek z pokožky a přitom otírejte vodou nebo
fyziologickým roztokem.
Opakujte na opačné straně.

2
KONTRAINDIKACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Použití

Ochrana očí NeoShades s připevňovacími kolečky je
kontraindikována u pacientů s obličejovou deformací, kožní
infekcí nebo s oblastmi s odřenou kůží, které by bránily
správnému umístění koleček. Není určeno pro použití u
dospělých pacientů.

1 Opatrně odstraňte hydrokoloidní
připevňovací proužky z oční masky.

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj
prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

Před odstraněním plastových fólií se
musí hydrokoloidní přilnavé připevňovací
1
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
2
nohou po dobu 10-15 sekund.
2 Sloupněte a vyhoďte plastové fólie. Dejte
hydrokoloidní přilnavé připevňovací
proužky na spánky a po dobu 60 sekund
je podržte na místě, abyste zajistili
správnou přilnavost.

Ochrana očí NeoShades by měla být použita jen tehdy, když
je pacient pod stálým a přímým dohledem zdravotníků.
Při nepravidelném používání oční masky NeoShades vždy
posuzujte integritu hydrokoloidních připevňovacích proužků,
kdykoli je oční maska odstraněna. Pokud se hydrokoloidní
připevňovací proužky odlepují od pokožky, před obnovením
fototerapie je odstraňte podle návodu k použití a aplikujte
nové hydrokoloidní připevňovací proužky.
Hydrokoloidní přilnavé připevňovací proužky správně
nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a masti
nepříznivě ovlivňují přilnutí.

3

3 Zakryjte oči pomocí oční masky
NeoShades a jemně ji připojte k hydrokoloidním
přilnavým připevňovacím proužkům.
Poznámka: Část koleček nechte odkrytou, aby bylo
možné ochranu snadněji odstranit.

Pro očištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.
Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte
používat.
Pouze pro jednoho pacienta.
Platí obecné postupy pro převoz a uskladnění.
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