
Jednorázová pomůcka Snuggly ROO™
Není vyrobena z přírodního gumového latexu. Neobsahuje DEHP a BPA.

Jednorázová podložka Snuggly ROO je z hlediska neurologického vývoje podpůrná 
polohovací pomůcka, kterou lze použít pro hospitalizované předčasně narozené a 
nemocné děti v poloze na břiše, na zádech nebo na boku.

UPOZORNĚNÍ / KONTRAINDIKACE:
•  Určeno pouze pro použití v nemocnici.
•  Neumisťujte popruhy kolem šíje nebo obličeje dítěte ani je nepoužívejte způsobem, 

který by mohl omezit dýchací cesty kojence.
•  Použití pro jednoho pacienta. Nepoužívejte opakovaně mezi pacienty. 

 POKYNY K ČIŠTĚNÍ:
Discard appropriately after the product becomes soiled or after patient use. Do not re-use 
between patients.
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NÁVOD K POUŽITÍ:
•  Vyberte správnou velikost jednorázové podložky Snuggly ROO podle hmotnosti a 

tělesných proporcí dítěte.
•  Vložte jednorázovou podložku Snuggly ROO s podnožkou ve spodní části lůžka a 

popruhy po stranách do inkubátoru, ohřívače nebo postýlky.
•  Umístěte dítě do jednorázové podložky Snuggly ROO v poloze na břiše, na zádech 

nebo na boku tak, aby se nožičky dítěte správně vyflexovaly v prostoru podnožky a 
hlavička a páteř byly v neutrální poloze.

•  Umístěte ruce dítěte do prostoru poblíž obličeje v ohnuté poloze.
•  Přetáhněte jeden popruh přes rameno a paži dítěte, abyste mu pomohli udržet ruce v 

pohodlné ohnuté poloze u obličeje.
•  Popruh zastrčte pod jednorázovou podložku Snuggly ROO tak, aby ho váha dítěte 

udržela na místě.
•  Přetáhněte popruh na protilehlé straně přes druhé rameno a paži, abyste pomohli 

udržet odpovídající flexi a zastrčte ho pod ně. Při poloze na boku nemusí být nutné 
použít druhý popruh.

•  K udržení požadované polohy může pečovatel/ka použít pomůcky Polly PAL, Dandle 
PAL nebo Cozy Cub, aby dítěti poskytl/a oporu v oblasti hlavičky a zabránil/a mu 
"odkopat se" z podnožky.

•  Po polohování dítěte zkontrolujte všechna vedení a hadičky, abyste se ujistili o 
správném a bezpečném umístění.

POZNÁMKA: Pokud je potřeba na dítě lépe vidět, lze popruhy umístit na stranu.

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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