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Jednorazowego Użytku NeoGlo® 
TRANSILUMINATOR

CECHY PRODUKTU

• Stosowanie u jednego pacjenta pozwala na 
uniknięcie zakażenia krzyżowego

• Urządzenie dostępne z jasnym białym lub 
czerwonym światłem LED

• Lekka i kompaktowa konstrukcja

• Podświetlanie żył, tętnic i innych struktur 
wewnętrznych

• Kabel zasilający z połączeniem USB

• Nie są wymagane wewnętrzne baterie

• Kompatybilność z NeoGlo Sleeve dla 
dodatkowej ochrony przed płynami 
ustrojowymi

• Przystępna cena

• Produkt wykonany bez użycia kauczuku 
naturalnego ani zmiękczacza DEHP

• Pakowanie indywidualne

Robić Różnicę

Katalog  Przedmiot Ilość/jednostka

N5536RD  czerwone światła z 6’ przewodem  10/skrzynka

N5536WH  białe światła z 6’ przewodem  10/skrzynka

Rzeczywisty 
rozmiar



Wyprodukowano
w USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M735 Rev A

ZASTOSOWANIE

Produkt jednorazowego użytku Transiluminator NeoGlo 
to ręczne urządzenie do stosowania u jednego pacjenta 
stanowiące źródło światła przenikającego tkanki, mające 
na celu ułatwienie przeprowadzenia badania pacjenta. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

1  Wyjąć urządzenie NeoGlo z opakowania. Włożyć do 
NeoGlo Sleeve, jeśli jest używany.

2  Podłączyć przewód USB do laptopa, przenośnego 
powerbanka (niedołączony) lub innego źródła 
zasilania USB. 

Uwaga: Podczas podłączania należy upewnić się, że 
światła są skierowane z dala od oczu wszystkich osób. 

3  Przytrzymać urządzenie NeoGlo przy skórze lub pod 
badanym miejscem. 

Uwaga: aby podświetlenie było skuteczniejsze, 
przyciemnić światło w pomieszczeniu.

Przestroga: unikać ciągłego używania powyżej 10 
minut.

4  Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania.

5  Po każdym użyciu czyścić urządzenie NeoGlo 
ściereczką nasączoną alkoholem lub CaviWipe™.

6  Urządzenie NeoGlo należy poddać recyklingowi 
lub zutylizować zgodnie z lokalnymi i federalnymi 
przepisami.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Dłuższe używanie może spowodować wzrost 
temperatury powierzchni urządzenia NeoGlo. Unikać 
ciągłego używania przez ponad 10 minut. 

Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu skóry 
z urządzeniem NeoGlo, chyba że pacjent jest pod 
bezpośrednim nadzorem pracownika opieki zdrowotnej.

Stosować ze szczególną ostrożnością w przypadku 
wcześniaków, osób z delikatną i osłabioną skórą.

Przewód USB może potencjalnie powodować 
niebezpieczeństwo uduszenia się.

Nie kierować światła bezpośrednio w stronę oczu.

Nie zanurzać urządzenia NeoGlo w płynach. 

Nie sterylizować urządzenia NeoGlo w autoklawie. Para 
lub duża wilgotność mogą spowodować uszkodzenie 
układów elektrycznych urządzenia. 

Utylizować urządzenie NeoGlo zgodnie z miejscowymi 
przepisami dotyczącymi urządzeń elektronicznych.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla 
pojedynczego pacjenta.
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