
DandleROO2™
BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:
De Dandle ROO2 is een herbruikbaar ondersteuningssysteem voor neurologische ontwikkeling dat 
kan worden gebruikt voor in het ziekenhuis opgenomen premature en zieke baby’s in buikligging, 
rugligging en zijligging. De Dandle ROO2 wordt geleverd met een basisunit waaraan een hoofdrol 
en buidel zijn bevestigd en een multifunctionele rol met klittenband. Onder de extra accessoires zijn 
een afneembare rand en een gelkussen met katoenen hoes. Instructies met afbeeldingen zijn online 
beschikbaar op www.dandleLIONmedical.com.
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WAARSCHUWINGEN/CONTRA-INDICATIES:
•   Alleen voor ziekenhuisgebruik.
•   De vleugels of de buidel niet om de hals of het gezicht van de baby plaatsen en gebruik ze niet 

zodanig dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.
•  Reinig de stoffen delen na elke patiënt.
•  Controleer de temperatuur van de baby om oververhitting te voorkomen.
•   Zorg ervoor dat de sluitingen  goed vastzitten door beide kanten van de klittenband stevig samen 

te drukken. Vermijd contact tussen de klittenbanden de huid van de baby.

REINIGINGSINSTRUCTIES:
Alle stoffen delen kunnen in de wasmachine worden gewassen en gedroogd bij temperaturen tot 
71 °C. Hogere temperaturen veroorzaken extra krimp. Inspecteer het productl na elke wasbeurt. De 
ROO2 houdt beter stand als alle klittenbandsluitingen tijdens het wassen zijn gesloten.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Kies de juiste maat DandleROO2 overeenkomstig het gewicht en de lichaamsverhoudingen van de baby.

BUIKLIGGING:
1. Als u een gelkussen gebruikt, plaatst u het in een verticale positie in de basis ter ondersteuning van 

hoofd en romp, of in een horizontale positie zodat het kussen het hoofd en nek van de baby ondersteunt.
2. Plaats het hoofd van de baby zo dat het de bovenkant van de hoofdrol raakt. Zorg ervoor dat 

hoofd en romp ondersteund worden zodat hoofd en ruggengraat in een neutrale positie staan, 
knieën en heupen gebogen zijn, en schouders naar voren gebogen zijn zodat armen natuurlijk 
vallen met de handen dichtbij het gezicht.

3. Haal de kortere vleugel over de armen. Haal de langere vleugel over de kortere vleugel en maak 
hem aan de onderkant vast aan het klittenband. Pas het geheel aan de behoeften van de baby en 
de medische toestand aan.

4. Buig de onderste ledematen van de baby in een neutrale positie op de middellijn. Plaats de 
multifunctionele rol desgewenst tegen de billen van de baby en ondersteun het bekken in een 
achterwaartse hoek, alsof de baby in een schommel zit. Bevestig de rol aan de onderkant van de 
basis met voldoende spanning om de heupen en het bekken te ondersteunen.

5. Stel medische apparatuur veilig rond het positioneringshulpmiddel op.
6. Met de beentjes van de baby gebogen, trekt u de buidel rond de baby omhoog en bevestigt u 

eerst de middelste klittenbandstrook aan het middelste klittenbandvierkant, dan de zijstroken aan 
het klittenband aan de achterkant.

7. Pas een of beide zijkanten van de insluiting bij het hoofd aan door deze om te vouwen en vast te 
zetten met klittenband. Zorg ervoor dat de beademingsapparatuur goed en veilig geplaatst is en 
dat de luchtwegen vrij blijven.

8. Als u een randaccessoire gebruikt, dient u dit zo in te stellen dat direct licht wordt tegengehouden.

RUGLIGGING:
1. Als u een gelkussen gebruikt, plaatst u het in de basis in een verticale positie om het hoofd en de 
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2. Plaats de baby op de rug in het positioneringshulpmiddel met het hoofd tegen de bovenkant van 
de hoofdrol.

3. Plaats de bovenste ledematen in een buiging op de middellijn met de handen dichtbij het gezicht. 
Trek de kortere vleugel over de armen met de schouders naar voren gebogen. Trek de langere 
vleugel over de kortere vleugel en maak hem vast aan het klittenband aan de onderzijde. Pas 
het geheel aan de behoeften van de baby en de medische toestand aan.cou en respectant 
l’alignement avec le corps.

4. Buig de onderste ledematen van de baby in een neutrale positie op de middellijn. Plaats de 
multifunctionele rol tegen de billen van de baby en ondersteun het bekken in een achterwaartse 
hoek, alsof de baby in een schommel zit. Bevestig de rol aan de onderkant van de basis met 
voldoende spanning om de heupen en het bekken te ondersteunen.

5. Stel medische apparatuur veilig rond het positioneringshulpmiddel op.
6. Met de beentjes van de baby gebogen, trekt u de buidel rond de baby omhoog en bevestigt u 

eerst de middelste klittenbandstrook aan het middelste klittenbandvierkant, dan de zijstroken 
aan het klittenband aan de achterkant. Opmerking: Als het navelgebied beter zichtbaar moet zijn, 
vouwt u de buidel omlaag en bevestigt u hem ergens langs de zijkanten.

7. Pas een of beide zijkanten van de insluiting bij het hoofd aan door deze om te vouwen en vast te 
zetten met klittenband. Zorg ervoor dat de beademingsapparatuur goed en veilig geplaatst is en 
dat de luchtwegen vrij blijven.

8. Als u een randaccessoire gebruikt, dient et u dit zo in te stellen dat direct licht wordt 
tegengehouden.

ZIJLIGGING:
1. Als u een gelkussen gebruikt, plaatst u dit in de basis, horizontaal of verticaal, afhankelijk van de 

grootte en de behoeften van de baby.
2. Leg de baby zijwaarts op het gelkussen met het hoofd tegen de bovenrand.
3. Zorg ervoor dat beide schouders naar voren zijn gebogen en dat benen en heupen losjes 

gebogen zijn.
4. Vouw de lipjes van de multifunctionele rol naar de rol zodat de huid van de baby niet in aanraking 

komt met de sluitingen. Gebruik de rol achter de rug als lichaamskussen of naar behoefte. 
5. Doe de langere vleugel over de schouders om de buiging en een goede houding te behouden. 

Bevestig hem aan de onderkant van de basis met klittenband.
6. Breng de buidel omhoog en houd daarbij de benen losjes gebogen. Zorg ervoor dat het onderste 

uiteinde van de buidel beschikbaar is ter ondersteuning van de voeten. Bevestig hem aan de 
onderkant van de basis met klittenband.

7. Pas een of beide zijkanten van de insluiting bij het hoofd aan door deze om te vouwen en aan de 
onderkant/zijkant vast te maken met klittenband. Controleer de plaatsing van de lijnen of slangen 
en zorg ervoor dat de ademhaling van de baby niet wordt belemmerd.

8. Als u een randaccessoire gebruikt, dient u dit zo in te stellen dat direct licht wordt tegengehouden.

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Zonder DEHP, zonder BPA, niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex.

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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