
Polly PAL™
Pomoc do pozycjonowania niemowląt
Niewykonany z lateksu kauczuku naturalnego. Nie zawiera DEHP.

Polly PAL™ to elastyczna pomoc do pozycjonowania, która może być wykorzystana na różne 
sposoby. Produkt wypełniony jest plastikowymi mikrogranulkami, które są jedwabiste w dotyku.

OSTRZEŻENIA:
•  Wyłącznie do użytku szpitalnego.
•  Należy zachować szczególną ostrożność, aby zapobiec umieszczeniu całego 

ciężaru lub zbyt wielu mikrogranulek na małym niemowlęciu.
•  Nie umieszczać w pobliżu szyi lub twarzy dziecka i nie używać w sposób, który 

mógłby ograniczyć drożność dróg oddechowych niemowlęcia.
•  Aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu między pacjentami, należy prać i suszyć 

zgodnie z zasadami obowiązującymi w szpitalu.
•  Jeśli mikrogranulki wydostaną się na zewnątrz lub w pokryciu materiałowym 

powstanie dziura, niezwłocznie usunąć produkt.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:
Polly PAL jest produktem nadającym się do prania i ponownego użytku.
          Prać w pralce i suszyć w temperaturze do 71°C.
          Zalecany jest wybielacz niezawierający chloru.
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INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:
Polly PAL to elastyczna pomoc do pozycjonowania, która może być wykorzystana na różne
sposoby.
•  Umieścić w pobliżu główki lub stóp niemowlęcia, aby utworzyć ograniczenie, pomóc w 

utrzymaniu pozycji lub dać poczucie bezpieczeństwa.
•  Używać do podtrzymania smoczka lub oparcia rurek.
•  Przesuwać mikrogranulki w inne miejsca, aby bardziej lub mniej wypełnić pewne części 

w celu dostosowania do sprzętu lub potrzeb związanych z ułożeniem dziecka.

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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