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Little Sucker® a Kryt Little Sucker®

ORÁLNÍ A NOSNÍ ODSÁVAČKA A OCHRANNÝ KRYT SACÍHO ZAŘÍZENÍ
VLASTNOSTI A VÝHODY

Odsávačka Little Sucker 

• Navrženo pro odsávání jednou rukou

• Otvor pro palec pro přerušované odsávání

• Měkká, pružná špička obdobná jako u 
stříkačky s balónkem

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani 
změkčovadla DEHP

Kryt odsávačky Little Sucker 

• Navržen, aby chránil odsávačku Little Sucker 
před poškozením, nečistotami a vnějšími 
kontaminujícími látkami

• Jasná modrá barva, aby byl lépe vidět

• Zátka otvoru pro snížení hluku

• Není vyrobeno z přírodního latexu ani 
změkčovadla DEHP

Katalog Položka Množství/jednota

N204  Preemie  50/krabice

N204C  Preemie s krytem  50/krabice

N204TP  Preemie 2-dílný*  50/krabice

N205  Standard  50/krabice

N205C  Standard s krytem  50/krabice

N205TP  Standard 2-dílný*  50/krabice

N215  Pokrýt  50/krabice

*2dílné přísavky nejsou kompatibilní s krytem
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INDIKACE PRO POUŽITÍ

Little Sucker je určen k použití jako hrot odsávačky pro 
odsávání tekutin z úst a nosních dírek.

Kryt odsávačky Little Sucker je určen k použití jako 
ochrana orální a nosní odsávačky Little Sucker.

NÁVOD K POUŽITÍ 

1  Pokud je kryt na svém místě (platí pro N204C/
N205C), odzátkujte otvor na palec a vyndejte 
odsávačku z krytu.

2  Konec s výčnělky odsávačky připojte k sacímu vedení.

3  Nastavte sání na příslušný tlak podle zavedených 
postupů nemocnice nebo podle doporučení lékaře.

4  Ucpěte palcem otvor a začněte odsávat.

5  Přerušovaným odsáváním odsajte tekutinu z úst 
nebo nosních dírek. Vytáhněte palec z otvoru na 
palec, abyste zastavili odsávání. Chcete-li v odsávání 
pokračovat, znovu ucpěte otvor na palec.

6  Po každém použití nasajte odsávačkou sterilní vodu 
pro odstranění nečistot.

7  Je-li to možné, vložte odsávačku zpět do ochranného 
krytu a zátku otvoru krytu do otvoru na palec 
odsávačky.

8  Odsávačku a ochranný kryt vyměňujte každých 24 
hodin nebo podle zavedených postupů nemocnice 
podle toho, co nastane dříve.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení 
lékařem.

Pouze pro orální nebo nazální použití.

Pokud hrot odsávačky vložíte příliš hluboko do úst nebo 
nosních dírek, můžete poranit tkáň.

Hrot odsávačky a ochranný kryt by měly zůstávat čisté.

Kryt Little Sucker je určen pro použití s ústním a nosním 
sacím zařízením Little Sucker. Pro jiná sací zařízení 
nemusí být vhodný. Není určen pro použití s dvoudílným 
zařízením Little Sucker 2-piece ani s nosním nástavcem 
Little Sucker Nasal Tip.

Pouze pro jednoho pacienta.
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