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NeoSeal®

PLASTRY DO OCHRONY NOSA NOWORODKA PRZY WENTYLACJI DONOSOWEJ
CECHY PRODUKTU

• Lepsze uszczelnienie i bardziej efektywne 
wspomaganie oddechu

• Ochrona skóry przegrody nosowej i nozdrzy

• Zgodność z większością wąsów tlenowych

• Produkt wykonany bez użycia kauczuku 
naturalnego ani zmiękczacza DEHP

Katalog nr Rozmiar Ilość/Jednostka

N420  Mikro  150/skrzynka

N421  Mały 150/skrzynka

N422  Wielki  150/skrzynka

N420

N421

N422
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PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

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

Zagrożenie udławieniem. Plaster NeoSeal można 
stosować wyłącznie, jeśli pacjent znajduje się pod stałym 
i bezpośrednim nadzorem przeszkolonych pracowników 
systemu opieki zdrowotnej.

Ryzyko połknięcia lub zaaspirowania. Podczas 
stosowania należy zadbać o to, aby końcówki wąsów 
tlenowych i/lub plaster NeoSeal nie dostały się do ust 
niemowlęcia.

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

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy 
zrezygnować z używania produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla 
pojedynczego pacjenta.

ZASTOSOWANIE

Plastry NeoSeal są przeznaczone do poprawy 
uszczelnienia wokół nozdrzy i ochrony skóry przegrody 
nosowej oraz nozdrzy. Służą do stosowania u pacjentów 
pediatrycznych (noworodków, niemowląt i dzieci).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

1  Usunąć plastikową osłonkę NeoSeal.

2  Wsuń plastry na wąsy tlenowe tak, aby warstwa 
przylepna była skierowana w stronę kaniuli.

Uwaga: Miękka, gładka powierzchnia bez warstwy 
przylepnej powinna przylegać do skóry pacjenta.

3  Wprowadzić wąsy tlenowe zgodnie z protokołem 
szpitalnym. Udokumentować umieszczenie plastra 
NeoSeal w dokumentacji medycznej pacjenta.

Uwaga: Aby zminimalizować ryzyko zaaspirowania/
połknięcia, należy zadbać o to, aby końcówki wąsów 
tlenowych i/lub plaster NeoSeal nie dostały się do ust 
niemowlęcia

4  Wymieniaj plaster NeoSeal na nowy raz dziennie lub 
częściej, zależnie od procedur szpitalnych.

Uwaga: W przypadku zanieczyszczenia lub 
zawilgocenia należy natychmiast wymienić produkt 
na nowy.

5  Udokumentować usunięcie i/lub wymianę w 
dokumentacji medycznej pacjenta.
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