
NeoGlo® Jednorázový 
TRANSILUMINÁTOR

VLASTNOSTI A VÝHODY

• Použití pro jednoho pacienta, aby se 
zabránilo křížové kontaminaci

• K dispozici s jasně bílými nebo červenými 
LED světly

• Lehký a kompaktní

• Osvětluje žíly, tepny a jiné vnitřní struktury

• Napájecí kabel s USB připojením

• Nejsou potřeba žádné vnitřní baterie

• Kompatibilní s krytem NeoGlo Sleeve 
pro dodatečnou ochranu proti tělesným 
tekutinám

• Cenově dostupný

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani 
změkčovadla DEHP

• Baleno jednotlivě

Dělat Rozdíl

Katalog Položka Množství/jednota

N5536RD  Červená světla s 6’ kabelem  10/krabice

N5536WH  Bílé světlo s 6’ kabelem  10/krabice

Aktuální 
velikost

Vyrobeno
v USA
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INDIKACE PRO POUŽITÍ
Jednorázový transiluminátor NeoGlo je ruční zařízení 
pro jednoho pacienta, které je zdrojem světla určeným 
k přenášení světla přes tkáně a pomáhá při vyšetření 
pacientů.

NÁVOD K POUŽITÍ 

1  Vyjměte NeoGlo z obalu. Vložte ho do krytu NeoGlo 
Sleeve, pokud jej používáte.

2  Zapojte USB kabel do notebooku, přenosné napájecí 
banky (není součástí dodávky) nebo jiného USB 
zdroje napájení. 

Poznámka: Při zapojování se ujistěte, že světla 
směřují pryč od očí všech osob. 

3  Přidržte NeoGlo na kůži nebo pod vyšetřovaným 
místem. 

Poznámka: Abyste dosáhli co nejúčinnějšího 
osvětlení, ztlumte světla v místnosti.

Upozornění: Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 
minut.

4  Odpojte, když se nepoužívá.

5  NeoGlo po každém použití vyčistěte hadříkem 
namočeným v alkoholu nebo hadříkem CaviWipe™.

6  NeoGlo recyklujte nebo vyhoďte v souladu s místními 
a federálními předpisy.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Dlouhodobé používání může způsobit zvýšení teploty 
povrchu NeoGlo. Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 
minut. 

Zabraňte přímému kontaktu NeoGlo s pokožkou, pokud 
pacient není pod přímým dohledem zdravotnického 
pracovníka.

Používejte s mimořádnou opatrností u předčasně 
narozených dětí, na křehkou a narušenou pokožku.

USB kabel může představovat potenciální nebezpečí 
uškrcení.

Světlem nesviťte přímo do očí.

NeoGlo neponořujte do kapaliny. 

NeoGlo nedávejte do autoklávu. Vystavení páře nebo 
nadměrné vlhkosti může způsobit selhání elektrických 
obvodů. 

NeoGlo zlikvidujte v souladu s lokálními směrnicemi pro 
elektrické produkty.

Použití pouze pro jednoho pacienta.

NeoGlo® Jednorázový 
TRANSILUMINÁTOR

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355 USA Vyrobeno
v USA


