
NeoSeal®

LACRE DE CÂNULA NASAL
CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• Criado para melhorar a vedação para maior 
e mais eficaz suporte respiratório

• Protege a pele do septo e narinas

• Compatível com a maioria das pontas nasais

• Não fabricado com látex de borracha natural 
ou plastificante DEHP

Fazendo a Diferença

Cat. #  Tamanho Unidade de quantidade

N420  Micro  150/caixa

N421  Pequena  150/caixa

N422  Grande 150/caixa

N420

N421

N422
 

Patente pendente
Feito nos

Estados Unidos



INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A NeoSeal foi concebida para criar um lacre em torno 
das narinas e proteger a pele do septo e das narinas. 
Concebido para utilização em pacientes pediátricos 
(recém-nascidos, bebés e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

1  Descasque a NeoSeal dos revestimentos de plástico.

2  Deslize a cânula nasal com o adesivo virado para a 
cânula. 

Nota: O lado macio e liso sem adesivo deve estar em 
contato com a pele do pacient.

3  Insira as cânulas de acordo com o protocolo do 
hospital. Documente a colocação do NeoSeal no 
prontuário do paciente.

Nota: Para minimizar o risco de aspiração/ingestão, 
certifique-se de que os pinos da cânula nasal e/ou 
NeoSeal não entram na boca do bebé.

4  Substitua a NeoSeal todos os dias ou de acordo com 
o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

Nota: Substitua imediatamente se estiver suja ou 
molhada.

5  Remoção e/ou substituição de documentos no 
prontuário do paciente.

PRECAUÇÕES

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

Perigo de asfíxia. O NeoSeal só deve ser usado 
em pacientes sob supervisão contínua e direta de 
profissionais de saúde.

Risco de ingestão ou aspiração. Quando em uso, 
certifique-se de que os pinos da cânula nasal e/ou 
NeoSeal não entram na boca do bebé.

Substitua imediatamente se estiver suja ou molhada.

Descontinue imediatamente a utilização em caso de 
irritação cutânea.

Utilize apenas num único paciente.
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