
DandleLION Cozy Cub™ 
 
De Dandle•LION Cozy Cub is een herbruikbaar hulpmiddel voor positionering dat kan worden gebruikt 
voor in het ziekenhuis opgenomen baby’s. 
 
WAARSCHUWINGEN: 
• Niet in de buurt van het gezicht van de baby plaatsen of gebruiken op een manier die de 
ademhaling kan belemmeren. 
• Altijd gebruiken met een hoes. 
• Houd de 'lus' aan het uiteinde van de hoes uit de buurt van de vingers of tenen van de baby. 
• Alleen voor ziekenhuisgebruik. 
• Steek GEEN naalden door de hoes heen in de Cozy Cub. 
 
WAARSCHUWINGEN: 
• Wees extra voorzichtig en plaats geen delen van de Cozy Cub op een lichaamsdeel van de baby. 
• Controleer de Cozy Cub regelmatig op zichtbare tekenen van beschadiging of slijtage, zoals  
   insnijdingen, scheuren, barsten, speldenprikken, uitsteeksels of vlekken. 
• Verwijderde Cozy Cub onmiddellijk bij zichtbare tekenen van vlekken, schade of slijtage. 
 
REINIGINGSINSTRUCTIES:NSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
• Voor hergebruik de Cozy Cub afvegen met een standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor 
ziekenhuizen. De wegwerphoes is voor gebruik door één patiënt en moet op gepaste wijze worden 
verwijderd. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
De Dandle•LION Cozy Cub is een flexibel hulpmiddel voor positionering dat gebruikt kan worden voor 
baby's met diverse medische aandoeningen. Volg, ongeacht de positie, de doelstellingen voor 
patiëntenzorg van: 
A. Buiging B. Insluiting 
C. Middenlijn  D. Mogelijkheid tot vrije beweging en terugrollen 
E. 360-graden proprioceptie indien mogelijk 
 
De Cozy Cub houdt de baby in bedwang en zorgt ervoor dat hij of zij goed zichtbaar is. Het is te 
gebruiken om de baby volledige in te sluiten of, door weg te vouwen, gedeeltelijke te ondersteunen. 
De 'lus' aan het uiteinde van de hoes kan worden gebruikt om een stevigere, nauwere insluiting te 
maken door het andere uiteinde door de lus te halen. De interne parels kunnen worden verplaatst om 
meer of minder steun te bieden aan de baby of aan medische apparatuur. 
• Rugligging: Zorg voor een volledige of gedeeltelijke insluiting rond de baby. Ondersteun de 
schouders, heupen en benen om een goede buiging te bevorderen. 
• Zijligging: Gebruik Cozy Cub om te voorkomen dat de baby omrolt, om de handen bij het gezicht te 
houden en om de onderste ledematen te buigen. 
- Buikligging: Zorg ervoor dat hoofd en nek op één lijn liggen, dat de romp ondersteund wordt en dat 
de heupen in bekkenkanteling worden gebracht. Gebruik de Cozy Cub om de baby in deze gebogen en 
ingeperkte positie te houden. 
 
OPSLAG EN VERWIJDERING: 
Geen speciale vereisten. 
 

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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