
Robić Różnicę

EZ-Hold®

PLASTER DO MOCOWANIA PRZEWODÓW I KANIUL NOSOWYCH
CECHY PRODUKTU

• Hydrokoloidowa warstwa NeoBond® 
nieszkodliwa dla skóry

• Zawijane skrzydełko zmniejszające 
naprężenie przewodów

• Skrzydełko przystosowane do wielokrotnego 
otwierania i zamykania

• Kompaktowe wymiary i unikatowy kształt 
odpowiedni dla wcześniaków o niskiej masie 
ciała

• Produkt wykonany bez użycia kauczuku 
naturalnego ani zmiękczacza DEHP

Katalog  Przedmiot Ilość/jednostka

N756  Mini  100/skrzynka

N757  Standard  100/skrzynka

N758  Bardzo Duży  100/skrzynka

N756 

N757 

N758
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Usuwanie

1  Wymieniaj plaster EZ-Hold na nowy co 
5 dni lub częściej, zależnie od procedur 
szpitalnych.

2  Podnieś skrzydełko, aby usunąć 
przewód/kaniulę. 

3  Nasącz plaster EZ-Hold wodą lub solą 
fizjologiczną.

4  Powoli oderwać EZ-Hold od skóry, 
jednocześnie przecierając skórę wodą 
lub solą fizjologiczną.
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ZASTOSOWANIE

Plaster EZ-Hold służy do mocowania i podtrzymywania 
kaniul nosowych przy wspomaganiu oddechu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

Przygotowanie

Oczyścić i wytrzeć skórę, gdzie będzie 
umieszczony plaster EZ-Hold, zgodnie z 
procedurą szpitalną.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i 
osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej 
skórze plaster EZ-Hold nie zostanie 
prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny kosmetyczne 
również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Zakładanie

1  Przed usunięciem plastikowej osłonki 
aktywnie ogrzać klej hydrokoloidowy. 
Techniki rozgrzewania obejmują: 
trzymanie między dłońmi przez co 
najmniej 60 sekund, trzymanie w 
pobliżu ogrzewacza promiennikowego 
przez 10-15 sekund lub trzymanie przy 
chemicznym ogrzewaczu pięt przez 10-
15 sekund.

2  Wyrzucić biały, papierowy podkład, 
a następnie odkleić i wyrzucić 
przezroczysty, zadrukowany podkład z 
bazy hydrokoloidowej.

3  Umieść przylepną warstwę plastra 
na skórze i przytrzymaj przez 60 
sekund, aby umożliwić prawidłowe 
przymocowanie.

4  Odkleić i wyrzucić drugą matową 
warstwę i założyć skrzydełko na rurkę.

Uwaga: Podnieś skrzydełko, jeżeli 
konieczne jest przesunięcie lub usunięcie przewodu/
kaniuli.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy 
zrezygnować z używania produktu.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster EZ-Hold 
nie zostanie prawidłowo zamocowany. Oleje i płyny 
kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie 
produktu.

Nie wolno czyścić skóry alkoholem przed 
przymocowaniem produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla 
pojedynczego pacjenta.
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