
Dandle PAL™
AVSEDD ANVÄNDNING/ KLINISK FÖRDEL:
Dandle PAL™ är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på en mängd olika 
sätt. PAL har två interna påsar fyllda med silkeslena mikroskivor: en större påse som fyller 
hästskoformen och en mindre påse nära twillbandet.
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VARNINGAR/KONTRAINDIKATIONER:
•   Endast för sjukhusanvändning.
•   Särskild försiktighet ska iakttas för att undvika att lägga hela vikten eller för 

många mikroskivor ovanpå små spädbarn.
•   Placera inte nära spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt 

som kan begränsa spädbarnets luftvägar.
•   Rengör enligt sjukhusets policyer för att förhindra korskontaminering mellan 

patienter.
•   Om mikroskivor någon gång skulle lossna eller om det uppstår ett hål i 

tygöverdraget, kassera omedelbart.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:
Dandle PAL är en tvättbar och återanvändbar produkt.
•   Maskintvätta och torka i temperatur upp till 71°C.
•   Klorfritt blekmedel rekommenderas.

BRUKSANVISNING:
Dandle PAL är ett flexibelt placeringshjälpmedel som kan användas på en mängd olika sätt.
•   Hästskodelen, eller benen, kan placeras runt spädbarnets huvud eller fötter för att 

skapa en gräns, hjälpa till att bibehålla en ställning eller ge en känsla av trygghet.
•   Den mindre påsen kan placeras ovanpå den större om en högre gräns behövs. Den 

mindre påsen kan hållas på plats genom att dra i bandet under hästskodelen.
•   Hästskon kan öppnas brett och läggas bakom ett spädbarn som ligger i sidoläge för 

att hjälpa till att bibehålla ställningen och hålla barnet i ett böjt läge. Den mindre påsen 
kan spännas fast ovanpå den större för att förhindra att barnet rullar tillbaka.

•  Den mindre påsen kan användas för att stödja en napp eller ge stöd för slang.
•   Mikroskivorna kan flyttas i benen så att benen är mycket fulla (vik den oanvända delen 

under) eller inte helt beroende på spädbarnets medicinska behov och utvecklingsbehov.

FÖRVARING OCH KASSERING:
Inga speciella krav.

Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP-fri.

Kontakta Dandle•LION Medical om du har några frågor eller kommentarer 
eller för att rapportera eventuella problem med användningen av vår produkt.
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