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Neotech ChinStrap™

PASEK PODBRÓDKOWY DO WSPOMAGANIA ODDECHU
CECHY PRODUKTU

• Miękka, oddychająca, nieszkodliwa dla skóry 
opaska NeoFoam® ułatwia odparowanie potu

• Elastyczny materiał pozwala na minimalne 
ruchy ust

• Dobre dopasowanie i możliwość regulacji

• Specjalny kształt zapewnia komfort i 
stabilność

• Otwory na uszy zapobiegające 
nieprawidłowemu ułożeniu paska

• Ograniczone ryzyko owrzodzenia 
spowodowanego uciskiem oraz martwicy

• Unikatowy materiał zapobiegający zsunięciu 
się

• Produkt wykonany bez użycia kauczuku 
naturalnego ani zmiękczacza DEHP

• Pakowanie indywidualne

Katalog nr  Przedmiot  Ilość/Jednostka

N784  Nano  20/skrzynka

N785  Mikro  20/skrzynka

N786  Mały  20/skrzynka

N787  Wielki  20/skrzynka

N788  XL  20/skrzynka

N789  Makro  20/skrzynka

N790  Landara  20/skrzynka
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ZASTOSOWANIE

Pasek Neotech ChinStrap służy do utrzymywania ust 
pacjenta w stanie zamkniętym podczas terapii. Produkt 
przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych 
(noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

1  Wybierz odpowiedni rozmiar paska, 
mierząc obwód od środka brody przez 
ucho do potylicy.

2  Ułóż pasek Neotech ChinStrap na 
brodzie, z wcięciem skierowanym 
w stronę szyi i gładką, białą stroną 
skierowaną do skóry.

3  Ułóż szerszą, dolną część paska pod 
brodą, a górną część na przedniej 
stronie brody.

4  Przeciągnij pasek w kierunku potylicy, układając 
odpowiedni segment paska na uszach, i przymocuj 
rzepem. Strona oznaczona etykietą 
„LEFT” powinna znajdować się pod 
lewym uchem pacjenta.

Uwaga: Produkt można przyciąć w 
celu prawidłowego zamocowania. 
Należy się upewnić, że pasek nie jest 
zamocowany zbyt ściśle i nie uciska 
uszu. Rzep powinien całkowicie 
nakładać się na pasek.

5  Wymieniaj produkt na nowy co 5 dni lub 
częściej, zależnie od procedur szpitalnych. 

W przypadku zużycia lub zanieczyszczenia należy 
natychmiast wymienić produkt na nowy.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Pasek Neotech ChinStrap nie jest przeznaczony dla 
osób dorosłych.

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu 
wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy 
zrezygnować z używania produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla 
pojedynczego pacjenta.
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