Fazendo a Diferença

NeoBar

®

ABRAÇADEIRA ET
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
• Abas de hidrocolóide NeoBond® que não
agridem a pele
• Tamanhos Macro e Jumbo disponíveis com
adesivo acrílico de grau médico
• Criado para reduzir extubações, ajudar a
prevenir o trauma do palato e permitir melhor
higiene bucal
• Elimina a necessidade de fita adesiva perto
do nariz ou boca
• Pode ser cortado para remoção de
emergência
• Tamanhos codificados por cores
• Não fabricado com látex de borracha natural
ou plastificante DEHP
• Embalado individualmente
Cat. #

Tamanho

Cor

Unidade de quantidade

N709

Mini

Roxa

5/caixa

N710

Ultra

Amarela

5/caixa

N711

Micro

Branca

5/caixa

N712

Pequena

Verde

5/caixa

N713

Grande

Azul

5/caixa

N714

XL

Rosa

5/caixa

N715H

Macro

Clara

5/caixa

N716H

Jumbo

Cinza

5/caixa

Com adesivo acrílico de grau médico
N715F

Macro

Pêssego

5/caixa

N716F

Jumbo

Carbono

5/caixa

Sortida
N718 Transporte (1 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)
N719N Sortida (2 each N709, N710, N711, N712, N713, N714)

Patente dos EUA
#D434,496; #6,050,263

Feito nos
Estados Unidos

NeoBar

®

ABRAÇADEIRA ET
INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O NeoBar é indicado para usar como proteção do tubo
endotraqueal. Concebido para utilização em pacientes
pediátricos (recém-nascidos, bebés e crianças).
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Remoção
1 Substitua o NeoBar a cada 5 dias ou segundo o protocolo
hospitalar, o que ocorrer primeiro.
2 Desembrulhe a fita para separar o tubo ET da plataforma
NeoBar.

Preparação

3 Sature as alças com água ou soro fisiológico.

1 Depois de intubar o paciente, selecione o tamanho
adequado do NeoBar usando a fita métrica fornecida com
este.

4 Descole lentamente a alça da pele com a ajuda de uma
compressa embebida em água ou soro fisiológico.

Coloque a linha média da banda no septo, cobrindo o
ouvido.
A cor que ficar sobre a abertura do canal auditivo
corresponde ao tamanho do NeoBar.
2 Para garantir um encaixe adequado, posicione o NeoBar
no centro da boca, entre os lábios superior e inferior. O
NeoBar não deve entrar em contato com os lábios. As alças
devem estar na frente do ouvido.
3 Limpe e seque a pele, de acordo com o protocolo hospitalar.
Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais
limpa e seca possível. As alças não aderem devidamente
à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções
afeta adversamente a aderência.
NÃO UTILIZAR ÁLCOOL.

Remoção de Emergência
Corte com cuidado a parte fina do NeoBar com uma tesoura
de pontas na junção da barra e da alça.
Remova o NeoBar e o tubo ET que se encontra fixado.
Remova depois as alças. (ver Remoção)
- CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS O NeoBar é contraindicado para pacientes com infeções de
pele ou áreas de pele escoriadas que impediriam o correto
posicionamento das alças.
Não se destina a ser usado em adultos.
Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está
sujeita a receita ou indicação médica.
O NeoBar só deve ser usado em pacientes sob supervisão
contínua e direta de profissionais de saúde.

Aplicação
1 Antes de retirar a película de proteção, aqueça as alças nas
mãos, durante 60 segundos. Também pode aquecer sob
fonte de calor por radiação ou bolsa térmica, durante 10 a
15 segundos.
2 Retire e descarte a película de proteção. Posicione as alças
na frente do osso da orelha e mantenha-as no sítio durante
60 segundos, para garantir a devida aderência.
Nota: Certifique-se de que o tubo ET está por baixo da
plataforma para reduzir a pressão no palato ou na gengiva.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação
cutânea.
O NeoBar não deve entrar em contato com os lábios.
As alças não aderem devidamente a pele ou cabelo húmidos. A
presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.
Não utilizar álcool para limpar a pele, antes da aplicação.
Para remoção imediata, consulte as INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO: Remoção de Emergência.
Utilizar apenas num único paciente.

3 Primeiro enrole 1/2 de “fita de tecido branca completamente
ao redor da plataforma NeoBar, em seguida, continue a
aplicar a fita ao redor da plataforma e do tubo.
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