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Neotech RAM Cannula®

KYSLÍKOVÉ BRÝLE
VLASTNOSTI A VÝHODY

• K použití se zkapalněným kyslíkem o nízkém/
vysokém průtoku.

• Měkké, zakřivené výstupy

• Barevně odlišené velikosti

• Včetně 15mm adaptéru na kyslíkovou 
hadičku

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani 
změkčovadla DEHP

• Baleno jednotlivě

Katalog #  Položka Množství/Jednotka

N4900  Bílý  10/krabice

N4901  Zelená  10/krabice

N4902  Modrý  10/krabice

N4903  Oranžový  10/krabice

N4904  Žlutá 10/krabice

N4905  Teal  10/krabice

N4906  Nachový  10/krabice

N4820  Adaptér na kyslíkové hadičky  50/krabice

N4900 N4901 N4902 N4903

N4904 N4905

U.S. Patent #8,353,296; #D681,193; #9,027,562; #9,808,593; 
#9,861,777; Další zahraniční patenty čekají na schválení

Vynalezen 
klinik

Vyrobeno
v USA



KONTRAINDIKACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Kyslíkové brýle Neotech RAM jsou kontraindikovány u pacientů s 
nosní neprůchodností nebo u pacientů s deformacemi obličejové 
struktury, které brání vhodné podpoře dýchání.

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván 
výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Toto zařízení by mělo být používáno jen tehdy, je-li pacient pod 
nepřetržitým přímým dohledem zdravotnického odborníka a je nutné 
časté sledování polohy výstupů v pacientových nosních dírkách.

Nevhodná volba velikosti, nesprávné umístění nebo nesprávné 
použití mohou způsobit poranění nebo nekrózu přepážky.

Trubičky kanyly mohou představovat potenciální nebezpečí 
uškrcení. K zajištění zařízení na pacienta nepoužívejte těsnící 
kroužky.

Než vložíte výstupy do nosních dírek, vždy zapněte průtok plynu.

Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno nebo otevřeno.

Nenamáčejte, neumývejte ani nesterilizujte.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Pouze pro jednoho pacienta.

M713 Rev A

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Kanyla Neotech RAM je určena k použití u předčasně 
narozených novorozenců, kojenců a pediatrických pacientů, 
kteří potřebují doplňkový kyslík, respirační podporu nebo 
pomoc při dýchání v ambulantním, nemocničním nebo 
institucionálním prostředí. Používá se k zajištění kyslíku 
následujícími způsoby:
1. Zahřátý nebo nezahřátý, zkapalněný kyslík o nízkém průtoku.
2. Zahřátý, zkapalněný kyslík o vysokém průtoku.

NÁVOD K POUŽITÍ 

1   Pomocí průvodce velikosti RAM, který je součástí balíčku, 
vyberte vhodnou velikost kanyly. Při ideální velikosti výstupů 
je zaplněno 80 % nosních dírek. Zajistěte, aby výstupy 
nezaplnily úplně nosní dírky.

2   Připojte 15mm adaptér pro kyslíkovou hadičku (přiložen) ke 
kanyle RAM. Připojte kanylu ke zdroji kyslíku. Přesvědčte 
se, že připojení kanyly jsou řádně zajištěna.

3   Než zařízení přiložíte na pacienta, otevřete a otestujte 
úroveň proudění kyslík.

4   Výstupy zasuňte do pacientových nosních dírek a mezi 
přepážkou a výstupy ponechte malou mezeru.

5   Brýle na tváři zajistěte pomocí hadičky EZ-Hold® a držákem 
kanyly nebo srovnatelným výrobkem.

6   Kyslíkové brýle Neotech RAM vyměňujte každých 14 dní 
nebo podle zavedených postupů nemocnice podle toho, 
co nastane dříve. Zlikvidujte použitou RAM kanylu podle 
nemocničního protokolu.

Neotech RAM Cannula®

KYSLÍKOVÉ BRÝLE

Flow Resistance
N4900, N4901, N4902, N4903

0.446 cmH2O / L / min @ 2.5 LPM
N4904, N4905, N4906

0.230 cmH2O / L / min @ 15 LPM
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