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NeoBridge®

DRŽÁK UMBILIKÁLNÍHO KATETRU
VLASTNOSTI A VÝHODY

• Materiál NeoBond® šetrný k pokožce na 
hydrokoloidní bázi

• Zajišťuje umístění chlopní navržených 
pro uvolnění napětí na hadičkách a pro 
předcházení dislokace

• Pojme dva katetry

• Chlopeň provedená tak, aby šla opakovaně 
přilepovat a odlepovat

• Průhledná chlopeň pro lepší viditelnost

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani 
změkčovadla DEHP

• Baleno jednotlivě

Katalog Velikost Cca. hmotnost Množství/jednota

N700  Micro  800 or less  20/krabice

N701  Malý  800-1200 gm  20/krabice

N702  Velký  1200-2200 gm  20/krabice

N700 N701

N702
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INDIKACE PRO POUŽITÍ
Držák NeoBridge je určen pro ukotvení a podporu 
umbilikálních katetrů. Je určen pro použití u pediatrických 
pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ 

Příprava

Po zavedení katetru pokožku očistěte a osušte podle 
zavedených postupů nemocnice. 

Poznámka: Je důležité, aby kůže byla co možná nejčistší 
a maximálně vysušená. Držák NeoBridge 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 
plastovou ochrannou fólii.

3  Katétr zasuňte skrze střední část držáku NeoBridge 
tak, aby byl otvor na pravé straně a širší strana s 
hydrokoloidní bází směřovala k hlavě pacienta.

4  Aplikujte bázi na kůži a po dobu 60 sekund ji podržte 
na místě, abyste zajistili správnou přilnavost.

5  Neprůhlednou krycí vrstvu odloupněte z horní 
poloviny chlopně. Chlopeň zvedněte a přilepte 
katétr(y) k chlopni do oblouku nebo ve tvaru písmene 
U, aby se minimalizovalo napětí s katétrem (katétry), 
které vycházejí po straně chlopně.

Poznámka: Zajistěte, aby katétr(y) nepřesahoval(y) do 
zelené oblasti chlopně. Pokud používáte dva katétry, 
nechte každý s nich vycházet po jedné se stran 
chlopně. 

NeoBridge®

DRŽÁK UMBILIKÁLNÍHO KATETRU

6  Neprůhlednou krycí vrstvu odloupněte z dolní poloviny 
chlopně. Chlopeň zvedněte a zarovnejte zelenou 
oblast dolní poloviny se zelenou oblastí horní poloviny 
chlopně a pevně přimáčkněte, přičemž katétr(y) bude 
(budou) obklopeny lepivými chlopněmi.

7  Podle potřeby odlepte chlopně od sebe a katetr 
(katetry) vyjměte nebo přemístěte, potom je zase 
přilepte k sobě a zajistěte.

Odstranění

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

2  Odlepte chlopně od sebe a katetr (katetry) vyjměte.

3  Nasákněte držák NeoBridge vodou nebo 
fyziologickým roztokem.. 

4  NeoBridge pomalu sloupněte z pokožky, za stálého 
otírání pokožky vodou nebo solným roztokem.

Vyrobeno
v USA

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

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj 
prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Držák NeoBridge by měl být použit jen tehdy, když je 
pacient pod stálým a přímým dohledem proškolených 
zdravotníků.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte 
používat.

Držák NeoBridge správně nepřilne na vlhkou kůži nebo 
na vlasy. Oleje a tělová mléka mají negativní vliv na 
přilnutí.

Pro čištění pokožky před aplikací nepoužívejte alkohol.

Pouze pro jednoho pacienta.


