
NeoSeal®

TĚSNĚNÍ PRO NAZÁLNÍ VÝSTUPY
VLASTNOSTI A VÝHODY

• Navrženo za účelem vylepšení těsnění pro 
efektivnější respirační podpěru

• Chrání pokožku přepážky a nosních dírek

• Kompatibilní s většinou nazálních výstupů

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani 
změkčovadla DEHP

Katalog # Velikost Množství/Jednotka

N420  Micro  150/krabice

N421  Malý  150/krabice

N422  Velký  150/krabice

N420

N421

N422
 

Patent v řízení

Dělat Rozdíl

Vyrobeno
v USA



INDIKACE PRO POUŽITÍ

Těsnění NeoSeal je určeno pro vytvoření utěsnění kolem 
nosních dírek a pro ochranu pokožky nosní přepážky 
a nosních dírek. Je určeno pro použití u pediatrických 
pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ 

1  Sloupněte těsnění NeoSeal z plastové fólie.

2  Nasuňte přes nazální výstupy s lepicí stranou směrem 
ke kanyle. 

Poznámka: Měkká, hladká strana bez lepidla by se 
měla dotýkat pokožky pacienta.

3  Vložte kanylu dle postupů nemocnice. Zdokumentujte 
umístění NeoSeal ve zdravotní dokumentaci pacienta.

Poznámka: Abyste minimalizovali riziko aspirace/
požití, zajistěte, aby koncovky nosní kanyly a/nebo 
NeoSeal nevnikly do úst dítěte.

4  Těsnění NeoSeal vyměňujte denně nebo podle 
zavedených postupů nemocnice podle toho, co 
nastane dříve.

Poznámka: Těsnění vyměňte okamžitě, pokud je 
znečištěné nebo mokré.

5  Zdokumentujte odstranění a/nebo výměnu ve 
zdravotní dokumentaci pacienta.

M716 Rev B

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

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

Nebezpečí udušení. Těsnění NeoSeal by mělo být 
použito jen tehdy, když je pacient pod stálým a přímým 
dohledem proškolených zdravotníků.

Nebezpečí požití nebo aspirace. Když se používá, 
zajistěte, aby koncovky nosní kanyly a/nebo NeoSeal 
nevnikly do úst dítěte.

Těsnění vyměňte okamžitě, pokud je znečištěné nebo 
mokré.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte 
používat.

Pouze pro jednoho pacienta.

NeoSeal®
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