
Snuggly ROO™
Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex. Vrij van DEPH en BPA.
De Snuggly ROO is een positioneringshulpmiddel dat ter ondersteuning van de neurologische o
ntwikkeling kan worden gebruikt voor in het ziekenhuis opgenomen premature en zieke baby's, 
in buik-, rug- en zijligging.

WAARSCHUWINGEN:
• Alleen voor ziekenhuisgebruik.
•  Doe geen banden om de hals of het gezicht van de baby en gebruik ze niet zodanig 

dat de ademhaling van de baby kan worden belemmerd.

REINIGINGSINSTRUCTIES:
Was en droog alle stoffen delen in de machine op temperaturen tot 71 °C. Hogere temperaturen 
veroorzaken extra krimp. Inspecteer het product na elke wasbeurt.
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GEBRUIKSAANWIJZING:

  
Kies de juiste maat van de Snuggly ROO, overeenkomstig het gewicht en de
lichaamsverhoudingen van de baby. Raadpleeg het etiket voor aanbevelingen met 
betrekking tot de maat per gewicht.

•  Doe de Snuggly ROO in de couveuse, radiant warmer of wieg met de rol aan het voeteneinde 
van het bed en de banden aan de zijkanten.

•  Leg de baby in de Snuggly ROO in een buik-, rug- of zijligging, zodat de de benen van de baby 
op de juiste manier gebogen in de voetenrol liggen, en het hoofd en wervelkolom zich in een 
neutrale positie bevinden.

•  Plaats de handen van de baby gebogen bij het gezicht.
•  Haal een riem over de schouder en de arm van de baby om de handen in een comfortabele, 

gebogen houding bij zijn of haar gezicht te houden.
•  Stop de riem onder de Snuggly ROO zodat deze door het gewicht van de baby op zijn plaatst wordt gehouden.
•  Haal de riem aan de andere kant over de andere schouder en arm zodat de juiste buiging en 

plooiing blijft behouden. In de zijligging is het mogelijk dat de tweede riem niet nodig is.

•  Om de gewenste positie te behouden, kan de verzorger een Polly PAL, Dandle PAL of Cosy Cub 
gebruiken ter ondersteuning van het hoofd van de baby en om te voorkomen dat de baby zich 
uit de voetenrol kan bewegen.

•  Controleer alle lijnen en slangen na het positioneren van de baby om er zeker van te zijn dat ze 
goed en veilig zijn geplaatst.

OPMERKING: Als het nodig is dat de baby beter zichtbaar is, kunnen de banden aan 
de zijkanten worden geplaatst.

VERWIJDERING EN OPSLAG:
Geen speciale vereisten.

71C

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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