
Neotech ChinStrap™

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PODPORU PŘI RESPIRAČNÍ TERAPII
VLASTNOSTI A VÝHODY

• Měkký, prodyšný materiál NeoFoam®, šetrný 
k pokožce, odvádí pot

• Flexibilita umožňuje minimální pohyb úst

• Padnoucí a nastavitelné

• Provedení s rozdělenou bradou pro pohodlí 
a stabilitu

• Otvory na uši zabraňují přeložení

• Navrženo pro snížení rizika vzniku vředů či 
nekróz

• Jedinečný materiál pomáhá zabraňovat 
klouzání

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani 
změkčovadla DEHP

• Baleno jednotlivě

Katalog #  Položka  Množství/jednotka

N784  Nano  20/krabice

N785  Micro  20/krabice

N786  Malý  20/krabice

N787  Velký  20/krabice

N788  X-velký  20/krabice

N789  Makro  20/krabice

N790  Jumbo  20/krabice
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INDIKACE PRO POUŽITÍ

Podpěra Neotech ChinStrap je určena jako pomůcka, 
aby pacient během respirační terapie udržel zavřená 
ústa. Je určena pro použití u pediatrických pacientů 
(novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ 

1  Vyberte správnou velikost na základě 
změření obvodu od středu brady přes 
ucho k zadní části hlavy.

2  Umístěte podpěru Neotech ChinStrap 
přes bradu s prohlubní směřující ke 
krku a s hladkou bílou stranou proti 
pokožce.

3  Širší, spodní část rozděleného 
bradového popruhu umístěte pod bradu 
a horní část přes přední část brady

4  Zatáhněte popruh směrem k zadní části hlavy, 
přičemž uši jsou umístěné uvnitř ušních otvorů, a 
jemně přitiskněte připevňovací proužek 
k popruhu. Strana označená „LEFT“ 
(levá strana) by měla být pod levým 
uchem pacienta.

Poznámka: Lze zkrátit tak, aby vše 
správně sedělo. Ujistěte se, že popruh 
není příliš těsný ani netlačí na uši. 
Připevňovací proužek by měl zcela 
popruh překrývat.

5  Vyměňujte každých 5 dní nebo podle 
zavedených postupů nemocnice podle toho, co 
nastane dříve.

Vyměňte okamžitě, pokud je podpěra opotřebovaná 
nebo viditelně špinavá.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Podpěra Neotech ChinStrap není určena pro použití u 
dospělých pacientů.

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

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte 
používat.

Pouze pro jednoho pacienta.
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