
Dandle•LION Cozy Cub™
Dandle•LION Cozy Cub är en återanvändbar placeringsgräns som kan användas för spädbarn som 
är inlagda på sjukhus.

VARNINGAR:
•  Placera inte nära spädbarnets ansikte och använd inte på något sätt som kan begränsa 

luftvägarna.
•  Använd alltid med överdrag.
•  Håll undan “slingan” i änden av överdraget från spädbarnets fingrar eller tår.
•  Endast för sjukhusanvändning.
•  Stick INTE nålar i Cozy Cub genom överdraget.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
•  Särskild försiktighet bör iakttas för att undvika att placera någon del av Cozy Cub ovanpå någon 

del av spädbarnet.
•  Inspektera regelbundet Cozy Cub för synliga tecken på skador eller slitage såsom snitt, revor, 

sprickor, nålhål, trassel eller fläckar.
•  Kassera omedelbart om Cozy Cub har synliga tecken på fläckar, skador eller slitage.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:
•  Cozy Cub-kroppen är avtorkningsbar med ett kvartärt standarddesinfektionsmedel för sjukhus 

och kan återanvändas. Engångsöverdraget är avsett för användning med en enda patient och ska 
kasseras på lämpligt sätt.

BRUKSANVISNING:
Dandle•LION Cozy Cub är ett flexibelt placeringsstöd som kan användas för spädbarn med många olika
medicinska tillstånd. Oavsett läge, följ målen för patientvården för:
A. Flexion   B. Inneslutning
C. Mittlinjen   D. Förmåga att röra sig fritt och ledigt
E. 360-graders proprioception om möjligt

Cozy Cub ger inneslutning samtidigt som den möjliggör att spädbarnet kan ses i sin helhet. Den kan 
användas som en fullständig gräns eller vikt bort från barnet för partiellt stöd. “Slingan” på änden av 
överdraget kan användas för att göra en säkrare, mindre gräns genom att dra den motsatta änden 
genom slingan. Ärtorna som finns inuti kan flyttas runt för att ge mer eller mindre stöd till spädbarnet 
eller någon medicinsk utrustning.

•  Rygg: Ge hel eller partiell gräns runt spädbarnet. Se till att stödja axlar, höfter och ben för att 
uppmuntra korrekt böjning.

•  Sidoläge: Använd Cozy Cub för att förhindra att spädbarnet rullar över, för att hålla händerna mot 
ansiktet och för att ge böjning i de nedre extremiteterna.

•  Mage: Se till att huvud och nacke är i linje, bålen stöds och att höfterna är indragna i bäckenet. 
Använd Cozy Cub för att hålla spädbarnet i detta böjda och inneslutna läge.

FÖRVARING och KASSERING:
Inga speciella krav.
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Kontakta Dandle • LION Medical med eventuella frågor eller kommentarer eller 
för att rapportera alla frågor som rör användningen av vår produkt.


