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Neotech ChinStrap – pasek podbródkowy 

Pasek podbródkowy dla CPAP
 
 

 

Właściwości i zalety: 
 Wykonane z unikalnego materiału NeoFoam ™, 

miękkiego oraz przyjaznego dla skóry 

 Materiał oddychający i przepuszczający pot  

 Podzielony kształt Chinstrap obejmujący 
podbródek, pozwala uzyskać komfort i 
stabilność żuchwy. 

 Nie przesuwa się do przodu ani do tyłu 
 

 

 
 

NeoSeal™ 

plastry do ochrony nosa noworodka przy 
wentylacji donosowej 

 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 

 

Właściwości i zalety: 

 Chroni delikatną skórę przegrody nosowej i 
nozdrzy  

 Poprawia uszczelnienie, utrzymując 
skuteczność CPAP oraz Bubble CPAP 

 Może być stosowany z większością wąsów 
tlenowych dla systemów CPAP lub Bubble CPAP 

 Przyjazny dla opieki rozwojowej 

 Ekonomiczny 

 Łatwe stosowanie 

 Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP i BPA) 
 

 

  

Nr katalogowy Rozmiar Obwód  

N785 Mikro / Micro 28 cm – 35 cm 

N786 Mały / Small 33 cm – 42 cm 

N787 Duży / Large 36 cm – 46 cm 

Nr katalogowy Rozmiar Ilość  

N421 Mały / Small 150 szt. / op. 

Produkt jednorazowego użytku 
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NeoSeal™ - wskazówki stosowania 

 
 

Krok 1 
Usuń osłonkę NeoSeal 

Krok 2 
Nałóż stroną przylepną na wąsy tlenowe (kaniulę)  

Krok 3 
Umocuj wąsy tlenowe (kaniulę) zgodnie z procedurą obowiązującą w szpitalu 
OSTRZEŻENIE: 
• Zaleca się wymianę produktu co 3 do 5 dni 
• Pacjent musi być pod opieką profesjonalisty 
•Należy natychmiast przerwać stosowanie produktu, jeżeli wystąpi 
podrażnienie skóry.  
• Produkt może być stosowany wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie 

 
 
 

 
 

Neotech ChinStrap™ – wskazówki stosowania 

 
 

Krok 1 
Nałóż stabilizator paskami mocującymi w stronę szyi. 

Krok 2 
Upewnij się, iż większy pasek jest pod brodą a mniejszy pasek jest na 
brodzie. 

Krok 3 
Małżowiny uszne mają znajdować się w otworach stabilizatora.  

Krok 4 
Mocowanie ma znajdować się na tylnej części potylicy.  

Krok 5 
Przytnij pasek względem wymagań 
ZALECENIA: 
• Zaleca się wymianę produktu co 3 do 5 dni 
• Pacjent musi być pod opieką profesjonalisty 
•Należy natychmiast przerwać stosowanie produktu, jeżeli wystąpi 
podrażnienie skóry.  
• Produkt może być stosowany wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie 
 


