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NeoBar

®

STABILIZATOR RURKI INTUBACYJNEJ
CECHY PRODUKTU
• Hydrokoloidowe plastry NeoBond®
nieszkodliwe dla skóry
• Rozmiary Macro i Jumbo z przylepną
warstwą akrylową przeznaczoną do
zastosowań medycznych
• Produkt ogranicza ryzyko samoistnej
ekstubacji, pomaga zapobiegać urazom
podniebienia i zapewnia lepszą higienę jamy
ustnej
• Zastępuje taśmę mocowaną w pobliżu nosa
lub ust
• Możliwość odcięcia w celu usunięcia w
sytuacjach zagrożenia
• Oznaczenie rozmiarów kolorami
• Produkt wykonany bez użycia kauczuku
naturalnego ani zmiękczacza DEHP
• Pakowanie indywidualne
Katalog nr

Rozmiar

Kolor

Ilość/jednostka

N709

Mini

Fioletowy

5/skrzynka

N710

Ultra

Żółty

5/skrzynka

N711

Mikro

Biały

5/skrzynka

N712

Mały

Zielony

5/skrzynka

N713

Wielki

Niebieski

5/skrzynka

N714

XL

Róża

5/skrzynka

N715H

Makro

Jasne

5/skrzynka

N716H

Landara

Szary

5/ skrzynka

Z klejem akrylowym klasy medycznej
N715F

Makro

Brzoskwinia

5/skrzynka

N716F

Landara

Węgiel

5/skrzynka

Mieszany
N718 Transport (1 każdy N709, N710, N711, N712, N713, N714)
N719N Mieszany (2 każdy N709, N710, N711, N712, N713, N714)
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NeoBar

®

STABILIZATOR RURKI INTUBACYJNEJ
ZASTOSOWANIE
Stabilizator NeoBar służy do unieruchamiania rurki
intubacyjnej. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach
pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

Usuwanie w sytuacji zagrożenia
Ostrożnie przetnij cienki segment stabilizatora NeoBar
nożyczkami z zaokrąglonymi końcówkami w punkcie zetknięcia
ramki z plastrem.
Usuń stabilizator NeoBar i podłączoną rurkę intubacyjną.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Następnie usuń plastry. (Zob. Usuwanie).

Przygotowanie
1 Po zaintubowaniu pacjenta wybierz odpowiedni rozmiar
stabilizatora NeoBar, korzystając z dostarczonej taśmy
pomiarowej NeoBar.
Umieść punkt środkowy taśmy na linii przegrody nosowej
i rozwiń taśmę w stronę uszu. Kolorowy segment taśmy
znajdujący się w centrum ucha reprezentuje rozmiar
stabilizatora NeoBar.
2 Aby umożliwić prawidłowe przymocowanie, umieść
stabilizator NeoBar na środku ust między górną i dolną
wargą. Stabilizator NeoBar nie powinien dotykać ust.
Plastry powinny znajdować się bezpośrednio przed uszami.
3 Oczyść i osusz skórę zgodnie z procedurami szpitalnymi.

PRZECIWWSKAZANIA, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA
Stabilizator NeoBar nie powinien być stosowany w przypadku
infekcji skórnej lub uszkodzenia skóry uniemożliwiającego
prawidłowe przymocowanie plastrów.
Produkt nie jest przeznaczony dla osób dorosłych.
Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu
wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.
Stabilizator NeoBar powinien być używany wyłącznie w
przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem
przeszkolonego personelu medycznego.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy
zrezygnować z używania produktu.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę.
Na wilgotnej lub owłosionej skórze plastry nie zostaną
prawidłowo zamocowane. Oleje i płyny kosmetyczne
również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Stabilizator NeoBar nie powinien dotykać ust.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed przymocowaniem
produktu.

Zakładanie
1 Przed usunięciem warstwy ochronnej ogrzewaj plastry w
dłoniach przez 60 sekund. Można je również ogrzewać przy
użyciu ogrzewacza promiennikowego lub chemicznego
przez 10–15 sekund.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plastry nie zostaną
prawidłowo zamocowane. Oleje i płyny kosmetyczne również
utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

Jeżeli konieczne jest usunięcie produktu w sytuacji zagrożenia,
zob. ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA: Usuwanie w
sytuacji zagrożenia.
Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego
pacjenta.

2 Usuń warstwę ochronną. Umieść plastry przed uszami w
obszarze kości jarzmowych i przytrzymaj przez 60 sekund,
aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.
Uwaga: Należy się upewnić, że rurka intubacyjna znajduje
się poniżej ramki, aby zmniejszyć nacisk na podniebienie
lub dziąsła.
3 Najpierw owiń 1,2 cm taśmy przylepnej z papieru lub
tkaniny całkowicie wokół ramki NeoBar, a następnie
kontynuuj owijanie ramki i rurki.
Usuwanie
1 Wymieniaj stabilizator Neobar na nowy co 5 dni lub
częściej, zależnie od procedur szpitalnych.
2 Odwiń taśmę, aby odłączyć rurkę intubacyjną od ramki
NeoBar.
3 Nasącz plastry wodą lub solą fizjologiczną.
4 Powoli odklej plastry od skóry, używając wacika
nasączonego wodą lub solą fizjologiczną.
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