
Dandle-LION-gelkussens
Zonder DEHP, zonder BPA, niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex.

DandleLION-gelkussens bieden een zacht, plooibaar oppervlak om het hoofd en/of lichaam van de baby te 
ondersteunen en in te sluiten. De gelkussens hebben de juiste afmetingen voor gebruik in de Dandle ROO2 
en kunnen de noodzaak van frequente herpositionering verminderen. De kussens zijn gemaakt van een 
zachte polyethyleenfolie, gevuld met een niet-giftige, op water gebaseerde voedselgel die bestand is tegen 
bacterie- en schimmelgroei. Elk gelkussen is verkrijgbaar in acht maten en wordt geleverd met een 
katoenen hoes die na elke patiënt kan worden gewassen en hergebruikt. Wegwerphoezen zijn ook 
verkrijgbaar.
WAARSCHUWINGEN:
•  Alleen voor ziekenhuisgebruik.
•  Leg de baby niet met het gezicht naar beneden op een gelkussen, op een manier die de 

ademhaling van de baby kan belemmeren.
•  Gebruik onder medisch toezicht.
•  Niet in de magnetron doen omdat er hete plekken kunnen ontstaan.
•  Altijd met hoes gebruiken.
•  Maak GEEN röntgenfoto door de gel heen, omdat de luchtbellen de röntgenresultaten 

kunnen verstoren.
•  Door één patiënt te gebruiken.
REINIGINGSINSTRUCTIES:
•  Gelkussen: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen, zijn gelkussens geïndiceerd voor 

eenmalig gebruik door de patiënt. Hergebruik van kussens wordt niet gegarandeerd door de 
fabrikant en mag alleen worden gedaan nadat een juiste methode voor het ontsmetten/
desinfecteren is gevalideerd door de gebruiker.

•  Katoenen hoes gelkussen: Wassen en drogen in de machine op een temperatuur tot 71 °C. Gebruik 
geen chloorbleekmidde
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GEBRUIKSAANWIJZING:
•  Indien nodig,het gelkussen voorverwarmen in de couveuse of onder warm stromend water. De 

temperatuur van de gel blijft op het peil van de omgevingstemperatuur
•  Plaats het kussen waar nodig.
•  Voor een voller kussen duwt u de gel naar één kant, en vouwt u een deel van de buidel eronder 

tot u de gewenste volheid bereikt.
•  Na langdurig gebruik in een warme omgeving, t begint de gel af te breken. De gel wordt waterig
    en de buidel zwelt op. Verwijder het kussen als dit gebeurt.

OPSLAG:
Bewaren beneden 24 °C.

VERWIJDERING:
Geen speciale vereisten.

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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