
Polly PAL™
Pomůcka pro polohování kojenců
Není vyrobena z přírodního gumového latexu. Neobsahuje DEHP.

Polly PAL™ je flexibilní polohovací pomůcka, která nabízí široké možnosti využití. 
Je naplněna plastovými, na dotek velmi jemnými mikro kuličkami.

UPOZORNĚNÍ:
•  Určeno pouze pro použití v nemocnici.
•  Je třeba dbát zvláštní opatrnosti, abyste nepoložili pomůcku na malé kojence 

celou váhou nebo na ně umístili příliš velké množství mikro kuliček.
•  Neumisťujte ji poblíž šíje nebo obličeje dítěte ani ji nepoužívejte způsobem, který 

by mohl omezit jeho dýchací cesty.
•  Abyste zabránili křížové kontaminaci mezi pacienty, omyjte ji a osušte v souladu 

se zásadami nemocnice.
•  Pokud dojde k rozvolnění mikro kuliček nebo se v látkovém potahu objeví díra, 

okamžitě podložku zlikvidujte.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ:
Polly PAL je omyvatelný a opakovaně použitelný výrobek.
          Perte v pračce a sušte při teplotě do 71 °C.
          Doporučuje se používat bělidla bez chlóru.
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NÁVOD K POUŽITÍ:
Polly PAL je flexibilní polohovací pomůcka, která nabízí široké možnosti využití.
•  Umístěte ji kolem hlavy nebo nohou dítěte, abyste kolem něj vytvořili zábranu, pomohli 

ho udržovat v určité poloze nebo mu dodali pocit bezpečí.
•  Použijte ji k podepření dudlíku nebo podpůrné hadičky.
•  Přemístěte mikro kuličky do různých míst, aby se některé části nebo úseky naplnily více nebo 

naopak méně a přizpůsobily se tak ostatnímu vybavení nebo potřebám dítěte při polohování.

LIKVIDACE A SKLADOVÁNÍ:
Bez zvláštních požadavků.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nebo nahlášení jakéhokoli problému s 
používáním našeho výrobku se obraťte na společnost DandleLION medical.
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