
Crown Cradle™

BEOOGD GEBRUIK / KLINISCH VOORDEEL:

De Crown Cradle is een verstelbaar apparaat dan niet al te ingrijpend en beperkend is. Het is 
verkrijgbaar in twee maten: klein voor baby's <1800 gram en groot voor baby's tussen de 1800-
3600 gram Elk systeem bevat een matras, vier schuimrubberen inzetstukken in oplopende maten 
om het hoofd te ondersteunen, een stoffen hoes en een 'cup' om de holte op te vullen wanneer 
de baby op de buik ligt. 

WAARSCHUWINGEN/CONTRA-INDICATIES:
Door ziekenhuispersoneel te gebruiken bij gehospitaliseerde baby's
• Om de ademhaling niet te belemmeren mag de baby niet in buik- of zijligging worden geplaatst 

om te voorkomen dat het gezicht van de baby zich in de holte van de matras bevindt
• Ligt de baby op de rug, dan dient u ervoor te zorgen dat de nek van de baby niet overmatig is 

uitgerekt en het hoofd niet voorover hangt om te voorkomen dat de ademhaling wordt belemmerd. 
Pas de maat van het schuimrubberen inzetstuk zodanig aan dat hoofd en nek in een lijn liggen

• Steek geen naalden of spelden in de matras, want dit kan de integriteit van de matrasbedekking 
aantasten en een risico voor besmetting en infectie veroorzaken. 

WAARSCHUWING: 
• Controleer regelmatig de Crown Cradle matras op zichtbare tekenen van schade en verwijder de 

beschadigde matras

REINIGINGSINSTRUCTIES:
• Herbruikbare Crown Cradle matras, 'cup' en schuimrubberen inzetstukken reinigen met een 

standaard quaternair ontsmettingsmiddel voor ziekenhuizen, telkens wanneer het vuil wordt en 
na elke patiënt-gebruik.

• Was en droog alle stoffen delen in de machine bij temperaturen tot 71 °C met chloorvrije 
bleekmiddelen. Droog trommelen op middelhoge temperatuur

71C

GEBRUIKSAANWIJZING:
• Gebruik de Crown Cradle matras op een NICU-bedmatras
• Volg de routinematige positiewisselingen van het ziekenhuisprotocol
• Zorg ervoor dat de medische apparatuur/apparaten veilig zijn geplaatst terwijl de baby op de 
Crown Cradle ligt.

Om de baby in rug- of zijligging te positioneren:
• Bepaal op basis van het gewicht van de baby de juiste matras en de maat van het 
schuimrubberen inzetstuk. Begin met de volgende aanbevelingen:
 
KLEINE MATRAS (baby's <1800 g)  GROTE MATRAS (baby's van 1800-3600 g)
<750 g Schuimrubberen inzetstuk maat 1 1800-2150 g Schuimrubberen inzetstuk maat 5
750-1000 g  Schuimrubberen inzetstuk maat 2 2150-2500 g  Schuimrubberen inzetstuk maat 6
1000-1400 g  Schuimrubberen inzetstuk maat 3 2500-3050 g  Schuimrubberen inzetstuk maat 7
1400-1800 g  Schuimrubberen inzetstuk maat 4 3050-3600 g  Schuimrubberen inzetstuk maat 8

Een goed passend schuimrubberen inzetstuk laat ongeveer 1/8” ruimte aan alle kanten van het 
hoofd van de baby. Het hoofd, de nek en de wervelkolom van het kind liggen in een neutrale 
positie. Het hoofd en de nek mogen niet gebogen (schuimrubberen inzetstuk te klein) of te 
uitgestrekt (schuimrubberen inzetstuk te groot) zijn.  De maat van het schuimrubberen inzetstuk 
naar behoefte groter of kleiner. 

Opmerking: Controleer bij de wekelijkse groeimetingen van de baby of de maat van het schuimrubberen 
inzetstuk moet worden aangepast. 



• Crown Cradle monteren:
•  Schuif de matras in de stoffen matrashoes met de uitholling aan de bovenkant (open 

uiteinde van de hoes). Het niet-gewatteerde deel van de matrashoes wordt over de 
uitholling en het gewatteerde deel over de onderste helft van de matras geplaatst

•  Schuif de gewenste maat van het schuimrubberen inzetstuk in de zak onder de 
stoffen matrashoes en plaats de 'cup' in de holte van de matras

•  Trek de hoes over de matras, zorg ervoor dat het schuimrubberen inzetstuk 
stabiel is in de holte en stop de flap onder de Crown Cradle matras

• Plaats de baby in de rug- of halve zijligging op de Crown Cradle en zorg dat het hoofdje 
comfortabel wordt ondersteund door een schuimrubberen inzetstuk

• Gelkussens en andere positioneringshulpmiddelen mogen niet onder het hoofd van 
een baby worden gebruikt

• Positioneer de baby gebogen, op de middellijn en omsloten. We raden aan om Dandle 
WRAP Stretch en/of Dandle PAL of Cosy Cub te gebruiken om bij te dragen aan 
de ontwikkelingsondersteunende positionering. Het is handig om een positioner te 
gebruiken aan het voeten van de baby zodat hij niet naar beneden glijdt. Stabiliseer 
de positie van de baby door de riemen van de matrashoes over de baby te kruisen, 
evenals andere mogelijk gebruikte positioneringshulpmiddelen, en stop vervolgens de 
riemen onder de Crown Cradle matras.

De baby in buikligging positioneren:
• Om de baby in buikligging te plaatsen, verwijdert u eerst het schuimrubberen inzetstuk en 

steekt u vervolgens de 'cup' zodanig in de holte van de matras dat deze een plat vlak vormt.
• Gebruik een buikrol of positioner onder de romp en het hoofd van de baby om te zorgen 

voor een gebogen, op het midden gelijnde en omsloten positie.
 We raden aan om de Dandle WRAP Stretch en/of de Dandle PAL of Cosy Cub te gebruiken 

om bij te dragen aan de ontwikkelingsondersteunende positionering. Het is handig om 
een positioner te gebruiken aan het voeten van de baby zodat hij niet naar beneden glijdt. 
Stabiliseer de positie van de baby door de riemen van de matrashoes over de baby te 
kruisen, evenals andere mogelijk gebruikte positioneringshulpmiddelen, en stop vervolgens 
de riemen onder de Crown Cradle matras

 DandleLION Medical                      22 Shelter Rock Lane                    Danbury, CT 06810
 www.dandleLIONmedical.com      203-791-9001     © DandleLION Medical 2021

Rev2: 0921Aanvullende informatie beschikbaar op de website van DandleLION Medical

OPSLAG EN VERWIJDERING:

Geen speciale vereisten.

Zonder DEHP, zonder BPA, niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex.

Neem contact op met Dandle•LION Medical als u vragen of opmerkingen heeft 
of om een probleem met ons product te melden.


