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NeoBridge®

PLASTER DO CEWNIKA PĘPOWINOWEGO
CECHY PRODUKTU

• Hydrokoloidowa warstwa NeoBond® 
nieszkodliwa dla skóry

• Skrzydełka zapewniające lepsze 
zamocowanie, zmniejszające naprężenie 
przewodów i zapobiegające przesunięciu

• Produkt przystosowany do wielokrotnego 
otwierania i zamykania

• Przezroczyste skrzydełka zapewniające 
lepszą widoczność

• Produkt wykonany bez użycia kauczuku 
naturalnego ani zmiękczacza DEHP

• Pakowanie indywidualne

Katalog Rozmiar Około. waga Ilość/jednostka

N700  Mikro  800 or less  20/skrzynka

N701  Mały  800-1200 gm  20/skrzynka

N702  Wielki  1200-2200 gm  20/skrzynka

N700 N701

N702
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ZASTOSOWANIE
Plaster NeoBridge służy do mocowania i 
podtrzymywania cewników pępowinowych. Produkt 
przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych 
(noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

Przygotowanie

Po założeniu cewnika oczyść i osusz skórę zgodnie z 
procedurami szpitalnymi.

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

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Zakładanie

1  Klej hydrokoloidowy musi być aktywnie ogrzewany 
przed usunięciem plastikowej osłonki. 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  Usuń białą papierową warstwę ochronną, a następnie 
usuń przezroczystą plastykową folię z przylepnej 
warstwy hydrokoloidowej.

3  Przełóż cewnik przez środek uchwytu NeoBridge, 
ustawiając go tak, aby otwór znajdował się z prawej 
strony, a szerszy koniec bazy hydrokoloidowej był 
skierowany w stronę głowy pacjenta.

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

5  Usuń matową osłonę z górnego skrzydełka. Podnieś 
je i przytwierdź do niego cewnik, tworząc łuk lub 
kształt litery U, aby zminimalizować napięcie 
powodowane przez cewnik z boku skrzydełka.

Uwaga: Nie przytwierdzaj cewnika do zielonego 
obszaru skrzydełka. Jeśli używasz dwóch cewników, 
każdy z nich powinien znajdować się po innej stronie 
skrzydełka.

NeoBridge®

PLASTER DO CEWNIKA PĘPOWINOWEGO

6  Usuń osłonę z dolnego skrzydełka. Podnieś je i 
przyłóż zielony obszar dolnej części do zielonego 
obszaru górnej części, a następnie mocno dociśnij, 
umieszczając cewnik pomiędzy skrzydełkami.

7  Rozdziel skrzydełka, aby usunąć lub przesunąć 
cewniki zgodnie z wymaganiami, a następnie zamknij 
skrzydełka.

Usuwanie

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

2  Rozdziel skrzydełka, aby wyjąć cewniki.

3  Nasącz plaster NeoBridge wodą lub solą fizjologiczną.

4  Powoli oderwij NeoBridge od skóry, jednocześnie 
przecierając skórę wodą lub solą fizjologiczną.

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

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu 
wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Plaster NeoBridge powinien być używany wyłącznie 
w przypadku pacjentów pozostających pod stałym 
nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy 
zrezygnować z używania produktu.

Na wilgotnej lub owłosionej skórze plaster NeoBridge 
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.


