
Dandle WRAP™ and Dandle WRAP Stretch
BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:
De Dandle WRAP en de Dandle PAL zijn herbruikbare positioneringshulpmiddelen die kunnen worden gebruikt bij in het 
ziekenhuis opgenomen baby's ter ondersteuning van de neurologische ontwikkeling terwijl de baby slaapt, eet, in bad wordt 
gedaan of vastgehouden. Het kan ook worden gebruikt om steun te bieden tijdens procedures of terwijl de baby in behandeling 
is. De Dandle WRAP biedt extra ondersteuning voor lage tonus en premature baby's met inachtneming van de 'Back to 
Sleep'-richtlijnen.
WAARSCHUWINGEN/ CONTRA-INDICATIES:
  Alleen voor ziekenhuisgebruik
  Plaats de vleugels of de buidel niet om de hals of het gezicht van de baby en gebruik ze niet zodanig de ademhaling van de 

baby wordt belemmerd
  Bij gebruik tussen patiënten, na elke patiënt reinigen volgens de richtlijnen van het ziekenhuis
  Controleer de temperatuur van de baby om oververhitting te voorkomen
  Zorg ervoor dat het klittenband goed vast zit door het aan beide kanten samen te drukken. Vermijd contact tussen de 

klittenband en de huid van de baby

REINIGINGSINSTRUCTIES:
In de machine wassen met watertemperaturen tot 71 °C. Gebruik alleen chloorvrijbleekmiddel. Het product blijft een beter 
staat houden als de klittenbandsluitingen dicht zijn tijdens het wassen. Droog trommelen op middelhoge temperatuur.
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GEBRUIKSAANWIJZING:
Kies de juiste maat Dandle WRAP, overeenkomstig de grootte en de lichaamsverhoudingen van de baby.
1. Plaats Dandle WRAP op een ondersteunend oppervlak met de vleugels naar de zijkanten en de zak geopend aan de onderkant. 
    De klittenbandlus moet aan de buitenkant op de rug zitten.
2. Plaats de baby in rugligging op de WRAP met de bovenkant van de schouders op een lijn net onder de bovenkant van de WRAP.
3. Plaats de bovenste ledematen gebogen op de middellijn met de handen dichtbij het gezicht. Haal de kortere wikkel over de 
    schouder, naar beneden over de armen en rond de schouder weer naar voren. Haal de langere wikkel over de bovenkant, rond 
    de schouders en sluit de armen comfortabel in. Bevestig aan het klittenbandvierkant aan de achterkant van de positioner. Pas 
    het geheel aan de behoeften van de baby en de medische toestand aan.
4. Buig baby's onderste ledematen in een neutrale middenlijnpositie en ondersteun het bekken in een achterwaartse hoek.
5. Organiseer alle slangen en medische apparatuur, zodanig dat ze veilig aan de zijkant naar buiten gaan.
6. Haal de zak over de voeten en benen. Aan de achterkant vastmaken. Aanpassen aan de behoeften van de baby en de medische 
    toestand.
7. Mag onder medisch toezicht in elke positie (buikligging, rugligging en zijligging) worden gebruikt.

OPSLAG EN VERWIJDERING:
Geen speciale voorwaarden.

'BACK TO SLEEP' RICHTLIJNEN voor gebruik met Dandle WRAP en Dandle WRAP Stretch:
Volg alle instructies behalve:
a. Stap 3: Zorg ervoor dat de WRAP goed rond het gezicht van de baby blijft zitten door deze stevig met de sluitingen te 
bevestigen of door de kortere draagdoek onder de oksels van de baby te door te halen in plaats van over de schouders en zo te 
voorkomen dat de baby zich naar beneden beweegt in de WRAP.
b. Stap 7: Voor het slapen de baby altijd op zijn/haar rug leggen.

Zonder DEHP, zonder BPA, niet vervaardigd 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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