
Neotech ChinStrap™

ACESSÓRIO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• NeoFoam® transpirável macio, respirável e 
adequado para a pele

• A flexibilidade permite movimentos mínimos 
da boca

• Adequado e ajustável

• Design com divisória de queixo para maior 
conforto e estabilidade

• Aberturas para as orelhas para evitar dobrar

• Criado para reduzir o risco de úlceras de 
pressão ou necrose

• O material exclusivo ajuda a prevenir o 
deslizamento

• Não fabricado com látex de borracha natural 
ou plastificante DEHP

• Embalado individualmente

Fazendo a Diferença

Cat No.  Item  Unidade de quantidade

N784  Nano  20/caixa

N785  Micro  20/caixa

N786  Pequena  20/caixa

N787  Grande  20/caixa

N788  Extra-grande  20/caixa

N789  Macro  20/caixa

N790  Jumbo  20/caixa
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INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Neotech ChinStrap foi concebido para manter a boca 
do paciente fechada durante o tratamento respiratório. 
Concebido para utilização em pacientes pediátricos 
(recém-nascidos, bebés e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

1  Selecione o tamanho adequado, 
medindo a circunferência desde o 
centro do queixo, passando por por 
cima da orelha até à parte posterior da 
cabeça.

2  Posicione o Neotech ChinStrap no 
queixo com o recesso voltado para o 
pescoço e o lado liso e branco contra 
a pele.

3  Posicione a parte mais larga e baixa 
da tira do queixo sob o queixo e a parte superior na 
frente do queixo.

4  Puxe a alça em direção à parte 
posterior da cabeça com as orelhas 
posicionadas nas aberturas para as 
orelhas e, com cuidado, prenda a aba 
do gancho na alça. O lado marcado 
“LEFT” (ESQUERDA) deve estar 
posicionado sob a orelha esquerda do 
paciente.

Nota: Pode ser cortado para um ajuste 
adequado. Certifique-se de que a tira 
não está muito apertada e que não 
pressiona as orelhas. A aba do gancho deve sobrepor 
a tira por completo.

5  Substitua a cada 5 dias ou segundo o protocolo 
hospitalar, o que ocorrer primeiro.

Substitua imediatamente se estiver visivelmente 
gasto ou sujo.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O Neotech ChinStrap não se destina a ser usados em 
adultos.

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

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de 
irritação cutânea.

Utilizar apenas num único paciente.
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