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NeoBridge® 

Plaster do cewnika pępowinowego ze skrzydełkami 

 
 

Właściwości i zalety  

• Mocowanie do skóry za pomocą plastra 
hydrokoloidowego NeoBond® 
• Dostępny w trzech rozmiarach 
• Skrzydełka plastra mogą być wielokrotnie przyklejane 
i odklejane 
• Plaster zapobiega samoistnemu wysunięciu 
cewników 
• Przystosowany do utrzymania dwóch cewników 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Nr 

katalogowy 
Rozmiar 

Przybliżona 

masa ciała [g] 
Ilość 

N700 Mikro / Micro  800 lub mniej 20 szt. / op. 

N701 Mały / Small 800-1200 g 20 szt. / op. 

N702 Duży / Large 1200-2200g 20 szt. / op. 
NeoBridge przymocowany do pacjenta 

za pomocą plastra hydrokoloidowego 

utrzymuje cewniki pomiędzy 

skrzydełkami 
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NeoBridge® – wskazówki stosowania 

 
 

 
 
Produkt jednorazowego użytku 

PRZYGOTOWANIE 

Skóra musi być czysta i sucha zgodnie z procedurami obowiązującymi w 
szpitalu. 
 
Ważne jest, aby skóra była możliwe jak najbardziej sucha i czysta, w celu 
umożliwienia prawidłowego przylegania produktu. Wilgoć, olejki lub mleczka 
do ciała niekorzystnie wpływają na przyleganie hydrokoloidu NeoBond. 
Żaden podkład nie jest wymagany ani zalecany.  
NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
Wybierz właściwy rozmiar: 

 
 
 
 

 

 

1. Usuń osłonkę z podstawy hydrokoloidowej, wsuń cewnik przez bok 
podstawy i przymocuj podstawę szczelnie do skóry.  
Wskazówka: Przytrzymaj w miejscu przez 60 sekund, aby zapewnić 
prawidłowe przyleganie. Upewnij się, że szerszy koniec jest skierowany 
w stronę głowy dziecka (rys. 1). 

2. Usuń osłonkę z jednego skrzydełka i przyczep do cewnika. (rys. 2).  
3. Wykonaj te same czynności z drugim skrzydełkiem, i ściśnij mocno razem 

z pętlą w cewniku, jak pokazano na rysunku (rys. 3). 
4. Przy stosowaniu dwóch cewników pępowinowych, wyprowadź po 

jednym cewniku z każdej strony NeoBridge i złącz skrzydełka (rys. 4).  Aby 
usunąć jeden cewnik, rozdziel skrzydełka, usuń cewnik i ponownie złącz 
skrzydełka (rys. 3). 

 

USUWANIE 
Przy pomocy gazika lub ściereczki i ciepłej wody przecieraj delikatnie skórę 
usuwając NeoBridge ze skóry pacjenta. 
Uwaga: Produkt powinien być stosowany przez lekarza lub na jego zlecenie. 

Zaprzestać stosowania natychmiast, jeśli wystąpi podrażnienie skóry. 
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katalogowy 

Rozmiar 

Neobridge 

Przybliżona masa 

ciała [g] 

N700 Mikro / Micro  800 lub mniej 

N701 Mały / Small 800-1200 g 

N702 Duży / Large 1200-2200g 
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