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Інструкція з використання
Канюля назальна “MEDICARE” (педіатрична)

1. Призначення:
Для кисневої терапії коротко та довготривалої подачі кисню через ніс низької
концентрації пацієнтам з помірною гіпоксією від кисневого концентратора до
пацієнта, можливість використання не тільки в стаціонарі, а й в домашніх
умовах.
2. Інструкція з використання:
 Розмістити носові зубці в носові ходи пацієнта;
 Відвести кисневі трубки за вуха пацієнта;
 Зафіксувати їх під підборіддям таким чином, щоб пацієнту було зручно;
 Підключити кисневу магістраль до джерела подачі кисню;
 Встановити швидкість потоку кисню згідно з призначенням, при
встановленому об’ємі кисню 2 л/хв., концентрація кисню має складає не
менше 30-35%;
 Утилізувати після використання згідно встановлених норм.
3. Технічні характеристики:
 Трубка канюлі виготовлена з напівпрозорого полівінілхлориду;
 Прямі носові зубці, виготовлені з м’яких термопластичних полімерів;
 Термопластичний матеріал носових зубців не викликає дискомфорт у
пацієнта;
 магістраль має довжину 210 см;
 Розміри зубців для дітей:
− зовнішній діаметр носових зубців 3,2 мм;
− внутрішній діаметр носових зубців 2,2 мм;
− інтервал між двома лініями носових зубців 9,8 мм.
 Забезпечує рівномірну подачу кисню;
 Краї канюлі гладкі, закругленої форми, що виключає ризик пошкодження
слизової носа;
 Менш помітна та більш зручна в порівнянні з кисневою маскою, дозволяє
стежити за станом пацієнта;
 Дозволяє під час терапії приймати їжу, розмовляти;
 Легко фіксується в носових отворах хворого за рахунок регулювання
довжини петлі;
 При довготривалому використанні канюлі необхідно застосовувати
зволожувач на початку кисневої лінії.
 Для тривалої й короткочасової подачі кисню;

 Термін придатності 5 років від дати виготовлення, що зазначено на
упаковці;
 Нестерильна;
 Індивідуальне пакування.
4. Застереження:
 Тільки для одноразового застосування;
 Виріб повинен використовуватись тільки кваліфікованим медичним
персоналом;
 Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка;
 Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Умови зберігання:
 Запобігати потраплянню вологи
 Уникати потрапляння впливу прямих сонячних променів та нагрівання
 Зберігати при температурі від 10 до 25°С
Примітка:
ТОВ «Допомога-I» не несе відповідальності за травми або ушкодження отримані
в наслідок неналежного використання даного виробу.
Технічний файл та декларація відповідності № 34-W
Виробник:
ТОВ «ДОПОМОГА-I» вул. Шевченка 13, м. Яготин, Київська обл., 07700, Україна
Виготовлено на виробничих потужностях:
'Well Lead Medical Co., Ltd.", C-4 Jinhu Industrial Estate, Hualong 51 1434 Panyu,
Guangzhou,, People`s republic of China

