
Robić Różnicę

CECHY PRODUKTU

Końcówka Little Sucker 

• Umożliwia obsługę wyposażenia 
odsysającego jedną ręką

• Port umożliwiający aktywację funkcji 
odsysania kciukiem

• Miękki, elastyczny materiał podobny 
do używanego do produkcji gruszek 
medycznych

• Produkt wykonany bez użycia kauczuku 
naturalnego ani zmiękczacza DEHP

Osłona końcówki Little Sucker 

• Zapewnia ochronę końcówki Little Sucker 
przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem

• Jasnoniebieski kolor zapewnia lepszą 
widoczność

• Kołpak umożliwiający zmniejszenie hałasu

• Produkt wykonany bez użycia kauczuku 
naturalnego ani zmiękczacza DEHP

Katalog  Przedmiot Ilość/jednostka

N204  Wcześniak 50/skrzynka

N204C  Preemie z osłoną  50/skrzynka

N204TP  Preemie 2 szt*  50/skrzynka

N205  Standard  50/skrzynka

N205C  Standard z osłoną  50/skrzynka

N205TP  Standard 2 szt*  50/skrzynka

N215  Pokrywa  50/skrzynka

*2 szt Little Suckers nie są kompatybilne z okładką

Patent USA
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Oryginalne wyprodukowane w USA

Little Sucker® oraz Little Sucker Cover®

Końcówka do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa oraz Osłona końcówki do odsysania płynów

Wyprodukowano
w USA



ZASTOSOWANIE

Little Sucker jest końcówką przeznaczoną do użytku z 
przewodem odsysającym płyny z jamy ustnej i nosa.

Osłona zapewnia do ochronę końcówki Little Sucker do 
odsysania płynów z jamy ustnej i nosa.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 

1  Przy założonej osłonie (dotyczy N204C/N205C) 
zdejmij kołpak z portu i wysuń końcówkę ssącą z 
osłony.

2  Podłącz przewód ssawny do karbowanego złącza 
końcówki ssącej.

3   Wyreguluj siłę ssania zgodnie z procedurami 
szpitalnymi lub zaleceniami lekarza.

4   Zamknij port kciukiem, aby uaktywnić funkcję 
odsysania.

5  Ssanie w jamie ustnej lub nozdrzach z przerywanym 
odsysaniem. Zdejmij kciuk z portu, aby przerwać 
odsysanie. Zablokuj ponownie port, aby kontynuować 
odsysanie

6  Po każdym użyciu odsysaj wodę sterylną przy użyciu 
końcówki ssącej, aby pozbyć się zanieczyszczeń.

7   W stosownych przypadkach umieść ponownie 
końcówkę ssącą w osłonie i załóż kołpak osłony na 
port końcówki ssącej.

8   Wymieniaj końcówkę ssącą i osłonę na nową co 
24 godziny lub częściej, zależnie od procedur 
szpitalnych.
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PRZESTROGI I OSTRZEŻENIAW

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego wyrobu 
wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania w jamie 
ustnej i nosowej.

Umieszczenie końcówki zbyt głęboko w jamie ustnej lub 
nozdrzach może spowodować zranienie.

Należy chronić końcówkę ssącą i osłonę przed 
zanieczyszczeniem.

Osłona Little Sucker jest zaprojektowana specjalnie do 
użytku z końcówką Little Sucker do odsysania płynów 
z jamy ustnej i nosa. Może nie być odpowiednia do 
innych końcówek do odsysania płynów. Osłona nie jest 
przeznaczona do użytku z dwuczęściową końcówką 
Little Sucker ani końcówką Little Sucker Nasal Tip.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla 
pojedynczego pacjenta.

Little Sucker® oraz Little Sucker Cover®

Końcówka do odsysania płynów z jamy ustnej i nosa oraz Osłona końcówki do odsysania płynów

Wyprodukowano
w USA

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


