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NeoGlo® Descartável
TRANSILUMINADOR

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• Uso num único paciente para ajudar a evitar 
contaminação cruzada

• Disponível com luzes LED brancas ou 
vermelhas brilhantes

• Leve e compacto

• Ilumina veias, artérias e outras estruturas 
internas

• Cabo de alimentação com conexão USB

• Não são necessárias baterias internas

• Compatível com NeoGlo Sleeve (manga) 
para proteção adicional contra fluidos 
corporais

• Preço acessível

• Não fabricado com látex de borracha natural 
ou plastificante DEHP

• Embalado individualmente

Fazendo a Diferença

Catálogo  Item Unidade de quantidade

N5536RD  Luzes vermelhas com cabo de 6’  10/caixa

N5536WH  Luzes brancas com cabo de 6’ 10/caixa

Tamanho 
atual
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INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O transiluminador NeoGlo descartável é um dispositivo 
portátil de fonte luminosa único por paciente destinada 
a transmitir luz através dos tecidos para auxiliar nos 
exames dos pacientes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

1  Remova o NeoGlo da embalagem. Insira no NeoGlo 
Sleeve (manga) se em uso.

2  Conecte o cabo USB ao computador, banco de 
energia portátil (não incluído) ou outra fonte de 
alimentação USB. 

Nota: Ao conectar, certifique-se de que as luzes 
estam direcionadas para longe dos olhos de todas as 
pessoas.

3  Mantenha o NeoGlo contra a pele ou abaixo do local a 
ser examinado.  

Nota: Luzes de ambiente escuras para iluminação 
mais efetiva.

Precaução: Evite o uso contínuo por mais de 10 
minutos.

4  Desconecte quando não estiver em uso.

5  Limpe o NeoGlo com álcool ou CaviWipe™ após cada 
utilização.

6  Recicle ou descarte o NeoGlo de acordo com os 
regulamentos locais e federais.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O uso prolongado pode fazer com que a superfície do 
NeoGlo aumente de temperatura. Evite o uso contínuo 
por mais de 10 minutos. 

Não permita contacto direto da pele com o NeoGlo a 
menos que o paciente esteja sob a supervisão direta de 
um profissional de saúde.

Use com extrema cautela em bebés prematuros, pele 
frágil e comprometida.

O cabo USB pode representar um possível risco de 
estrangulamento.

Não incida a luz diretamente nos olhos.

Não submerja o NeoGlo em líquido. 

Não autoclave o NeoGlo. Exposição ao vapor ou 
humidade excessiva pode causar falha elétrica. 

Descarte o NeoGlo de acordo com os regulamentos 
eletrónicos locais para produtos eletrónicos.

Utilize apenas num único paciente.

NeoGlo® Descartável
TRANSILUMINADOR
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