Símbolos de segurança utilizados:
Symbol

Significado
Consultar a documentação anexa

Não reutilizar, para utilização num único doente
LOT

Código de lote/número de lote

Prazo de validade/Usar até
Para utilização hospitalar a curto prazo em crianças pré-termo, apenas em ambientes
com supervisão. Produto sujeito a prescrição médica.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Importante! Observe os protocolos de gestão de cuidados cutâneos e de controlo de
infecções do hospital no que se refere à limpeza da pele, utilizando um adesivo de hidrogel
na pele do prematuro e respeitando a duração de utilização e eliminação adequadas.
1. Retire os protectores para os ouvidos MiniMuffs da embalagem e aplique no prematuro,
um de cada vez.

OU

Aviso! A redução do ruído depende de uma boa vedação dos protectores. Observe a
vedação dos protectores ao reposicionar a criança.
2. Pressione ligeiramente os bordos dos protectores para assegurar uma boa vedação.
Evite colocar os protectores sobre o cabelo. Não pressione a parte central dos protectores.
Importante! A redução do ruído depende de uma boa vedação dos protectores. Observe a
vedação dos protectores ao reposicionar a criança.
3. Para reduzir a adesão do hidrogel na pele sensível do bebé, passe uma cotonete ou
compressa de gaze limpa na superfície do hidrogel antes de aplicar os protectores na
criança.
Aviso! Observe a pele de acordo com o protocolo de gestão dos cuidados cutâneos do
hospital. Suspenda a utilização na presença de irritação, abrasão ou edema.
4. Tenha cuidado ao retirar os protectores de ouvidos. Humedeça uma cotonete ou
compressa de gaze e passe suavemente sob os protectores para humedecer o hidrogel.
Apoiando a pele, levante cuidadosamente os protectores pelos bordos.
Elimine correctamente os protectores de ouvidos para uma única utilização.
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