
Jednorazowy otulacz Snuggly ROO™
Niewykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP i BPA.

Jednorazowy otulacz Snuggly ROO jest wspomagającą rozwój neurologiczny pomocą do 
pozycjonowania, która może być używana w przypadku hospitalizowanych wcześniaków 
i chorych niemowląt leżących w pozycji na brzuchu, na wznak lub na boku.

OSTRZEŻENIE / PRZECIWWSKAZANIA:
•  Wyłącznie do użytku szpitalnego.
• Nie umieszczać pasów wokół szyi lub twarzy dziecka ani używać ich w sposób, 

który mógłby ograniczyć drożność dróg oddechowych niemowlęcia.
•  Do użytku dla jednego pacjenta. Nie należy używać tego samego produktu u innych 

pacjentów. 

 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:
Po zabrudzeniu produktu lub wykorzystaniu przez pacjenta należy go odpowiednio 
wyrzucić. Nie należy używać tego samego produktu u innych pacjentów.
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INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA: 
•  Wybrać odpowiedni rozmiar jednorazowego otulacza Snuggly ROO dla masy i 

proporcji ciała niemowlęcia.
•  Umieścić jednorazowy otulacz Snuggly ROO w inkubatorze, ogrzewaczu lub łóżeczku 

tak, by część podtrzymująca nóżki znajdowała się na dole a pasy były rozłożone na boki. 
•  Położyć dziecko na otulaczu jednorazowym Snuggly ROO na brzuchu, na plecach lub 

na boku tak, aby nóżki dziecka były odpowiednio zgięte i oparte o część podtrzymu-
jącą nóżki, a głowa i kręgosłup były w neutralnym ułożeniu.

•  Ułożyć dłonie dziecka w pobliżu twarzy w zgiętej pozycji.
•  Przeciągnąć jeden pas nad ramieniem i przedramieniem dziecka, aby podtrzymać 

dłonie dziecka w wygodnej, zgiętej pozycji w pobliżu twarzy.
•  Wcisnąć pas pod jednorazowy otulacz Snuggly ROO tak, by waga dziecka utrzymała 

go na miejscu.
•  Przeciągnąć pas po drugiej stronie nad drugim ramieniem i przedramieniem, aby 

pomóc w utrzymaniu odpowiedniego zgięcia i wcisnąć pas pod spód. W pozycji 
leżącej na boku drugi pas może nie być potrzebny.

•  W celu utrzymania wymaganej pozycji opiekun może użyć Polly PAL, Dandle Użyć PAL 
lub Cozy Cub, aby podtrzymać główkę dziecka i uniemożliwić odkopanie się z części 
podtrzymującej nóżki.

•  Po ułożeniu dziecka należy sprawdzić wszystkie przewody i rurki, aby zapewnić ich 
prawidłowe i bezpieczne położenie.

UWAGA: Jeśli potrzebna jest większa widoczność dziecka, pasy można ułożyć po bokach.

UTYLIZACJA I PRZECHOWYWANIE:
Brak specjalnych wymagań.

Prosimy o kontakt z DandleLION Medical w przypadku jakichkolwiek pytań lub 
uwag lub w celu zgłoszenia problemów z użytkowaniem naszego produktu.
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