
WAARSCHUWINGEN/CONTRA-INDICATIES:
•   Alleen voor ziekenhuisgebruik.
•   Wees extra voorzichtig met kleine baby's en voorkom dat ze het volledige gewicht of te 

veel microschijven bovenop zich krijgen.
•   Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de 

ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
•   Reinigen volgens de richtlijnen van het ziekenhuis om kruisbesmetting tussen patiënten 

te voorkomen.
•   Onmiddellijk wegwerpen ingeval er ooit microschijven losraken of een gaatje in de 

stoffen bekleding komt.

REINIGINGSINSTRUCTIES:
De Dandle PAL is een wasbaar en herbruikbaar product.
•   In de machine wassen en drogen tot een temperatuur van 71°C.
•   Aangeraden wordt een chloorvrij bleekmiddel te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING:
De Dandle PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden.
•   Het hoefijzervormig gedeelte, oftewel 'benen', kunnen rond het hoofd of de voeten van 

de baby worden geplaatst om hem of haar in te sluiten, in positie te houden of om u 
een veilig gevoel te geven.

•   De kleinere zak kan bovenop de grotere worden geplaatst als een hogere insluiting 
nodig is. De kleinere zak kan op de plaats worden gehouden door de riem onder het 
hoefijzervormig gedeelte te trekken.

•   De hoefijzervorm kan wijd worden geopend en achter een baby in zijligging worden 
gelegd om hem of haar in positie en gebogen te houden. De kleinere zak kan bovenop 
de grotere worden vastgemaakt om te voorkomen dat de baby terugrolt.

•  De kleinere zak kan worden gebruikt om een fopspeen of slangen te ondersteunen.
•   De microschijven kunnen in de 'benen' worden geschoven (vouw het ongebruikte deel 

eronder), zodat deze goed of minder goed gevuld zijn, afhankelijk van de medische- en 
ontwikkelingsbehoeften van de baby.

OPSLAG EN VERWIJDERING:
Geen speciale vereisten.

Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex. Vrij van DEHP.

Neem contact op met Dandle•LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft 
of om een probleem met ons product te melden.
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Dandle PAL™
BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:
De Dandle PAL™ is een flexibel positioneringshulpmiddel  
met diverse gebruiksmogelijkheden. De PAL heeft twee interne zakken die zijn gevuld 
met zijdeachtige microschijfjes: een grotere zak die het de hoefijzervorm vult en een 
kleiner zakje bij de keperband.
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