
Dělat Rozdíl

EZ-Hold®

DRŽÁK HADIČEK A KANYL
VLASTNOSTI A VÝHODY

• Materiál NeoBond® šetrný k pokožce na 
hydrokoloidní bázi

• Přehýbací chlopeň navržená tak, aby 
uvolňovala napětí na hadičkách

• Chlopeň provedená tak, aby ji šlo opakovaně 
přilepovat a odlepovat

• Průhledná chlopeň umožňuje lepší viditelnost

• Minimalistická velikost i tvar jsou ideální pro 
malinké předčasně narozené děti

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani 
změkčovadla DEHP

Katalog Položka Množství/jednota

N756  Mini  100/krabice

N757  Standard  100/krabice

N758  Extra Velké  100/krabice

N756 

N757 

N758
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Odstranění

1  Držák EZ-Hold vyměňujte každých 5 
dní nebo podle zavedených postupů 
nemocnice podle toho, co nastane 
dříve.

2  Zvedněte chlopeň a vyjměte hadičku. 

3  Nasákněte držák EZ-Hold vodou nebo 
fyziologickým roztokem.

4  EZ-Hold pomalu sloupněte z pokožky, 
za stálého otírání pokožky vodou nebo 
solným roztokem
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INDIKACE PRO POUŽITÍ

Držák EZ-Hold je určen pro ukotvení a podporu 
dýchacích hadic.

NÁVOD K POUŽITÍ 

Příprava

Tam, kde má být umístěn EZ-Hold, očistěte 
a osušte pokožku dle postupů nemocnice.

Poznámka: Je důležité, aby kůže byla co 
možná nejčistší a maximálně vysušená. 
Držák EZ-Hold správně nepřilne na vlhkou 
kůži nebo na vlasy. Oleje a tělová mléka 
mají také negativní vliv na přilnutí.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

Použití

1  Před odstraněním plastové fólie se musí 
hydrokoloidní náplast aktivně zahřát. 
Techniky zahřívaní zahrnují: podržení 
mezi dlaněmi po dobu minimálně 60 
sekund, podržení v blízkosti sálavého 
ohřívače po dobu 10-15 sekund nebo 
podržení proti chemickému ohřívači 
nohou po dobu 10-15 sekund.

2  Vyhoďte bílý ochranný papírek a 
potom z hydrokoloidní báze sloupněte 
a vyhoďte průhlednou potištěnou 
ochrannou fólii.

3  Bázi aplikujte na pokožku a držte ji 
na místě po dobu 60 sekund, abyste 
zajistili správné přilnutí.

4  Sloupněte a vyhoďte druhou matnou 
fólii a ohněte chlopeň přes hadičku.

Poznámka: Chlopeň podle potřeby 
zvedněte a hadičku přemístěte nebo 
odstraňte.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte 
používat.

Držák EZ-Hold správně nepřilne na vlhkou kůži nebo na 
vlasy. Oleje a tělová mléka mají také negativní vliv na 
přilnutí.

Pro čištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.

Pouze pro jednoho pacienta.
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