
Dandle PAL™ – Veegvast
Zonder DEHP, zonder BPA, niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex.

De Dandle PAL is een veegvast, herbruikbaar positioneringshulpmiddel dat kan worden gebruikt voor in 
het ziekenhuis opgenomen premature en zieke baby's in buik-, rug- en zijligging.
WAARSCHUWINGEN / VOORZORGSMAATREGELEN:
•  Alleen voor ziekenhuisgebruik.
• Niet dichtbij de hals of het gezicht van de baby plaatsen of zodanig gebruiken dat de ademhaling 

van de baby kan worden belemmerd.
• 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.
• Ter voorkoming van interne vervuiling, dient de veegvaste hoes regelmatig te worden 

gecontroleerd op zichtbare tekenen van schade of slijtage. Wegwerpen indien nodig.
• Altijd met hoes gebruiken.

REINIGINGSINSTRUCTIES:
•  De Dandle PAL is een veegvast en herbruikbaar product dat gereinigd dient te worden met een standaard 

quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen, telkens als het vuil is en na elke patiënt.
• De stoffen hoezen kunnen in de machine worden gewassen en gedroogd bij temperaturen tot 71 °C. 

Bleekmiddel zonder chloor wordt aanbevolen.
•  De niet-geweven hoezen zijn voor gebruik door één patiënt en dienen op de juiste manier te worden verwijderd.
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GEBRUIKSAANWIJZING:
De Dandle PAL is een flexibel hulpmiddel voor positionering met diverse gebruiksmogelijkheden. De PAL heeft 
twee interne "zitzakken": een grote zak die het hoefijzer vult en een kleinere zak aan de afgeronde bovenkant.
•  Het hoefijzervormig gedeelte, ofwel '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.
•  Een kleinere zitzak kan bovenop de grotere worden geplaatst ingevallen hogere insluiting nodig is. 

De kleinere zitzak kan op zijn 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 zitzak kan worden gebruikt om een fopspeen of slangen te ondersteunen.
•  De microschijfjes 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.

GARANTIE:
De Dandle PAL heeft een levensduur van 18 maanden vanaf de datum van fabricage (zie etiket).

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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