
Wegwerp Snuggly ROO™
Niet vervaardigd met natuurrubberlatex. Vrij van DEPH en BPA.

De wegwerp Snuggly ROO is een neurologisch ontwikkelingsondersteunend hulpmiddel 
dat kan worden gebruikt voor de positionering van gehospitaliseerde, premature en zieke 
baby's in buikligging, rugligging of zijligging.

WAARSCHUWINGEN/CONTRA-INDICATIES 
•  Alleen voor ziekenhuisgebruik.
•  Do not place straps around the baby’s neck or face or use in any manner that might 

restrict infant’s airway.
•  Door één patiënt te gebruiken. Niet hergebruiken tussen patiënten. 

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN:
Verwijder het product op gepaste wijze als het vuil is geworden of na het gebruik bij een 
patiënt. Niet hergebruiken tussen patiënten.
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GEBRUIKSAANWIJZING:
•  Kies de juiste maat van de wegwerp Snuggly ROO, overeenkomstig het gewicht en de 

lichaamsverhoudingen van de baby.
•  Zet de wegwerp Snuggly ROO in de couveuse, radiant warmer of wieg met de rol aan 

het voeteneinde van het bed en de banden aan de zijkanten.
•  Plaats de baby in de wegwerp Snuggly ROO in buikligging, rugligging of zijligging, met 

de benen goed gebogen tegen de voetrol en het hoofd en de wervelkolom neutraal op 
één lijn.

•  Plaats de handen van de baby gebogen bij het gezicht.
•  Trek een riem over de schouder en de arm van de baby om de handen in een 

comfortabele, gebogen houding bij zijn gezicht te houden.
•  Stop de riem onder de wegwerp Snuggly ROO zodat deze door het gewicht van de 

baby op de plaatst wordt gehouden.
•  Trek de riem aan de andere kant over de andere schouder en arm zodat de juiste 

buiging en plooiing blijft behouden. Mogelijk is de tweede riem niet nodig in zijligging.
•  Om de gewenste positie te behouden, kan de verzorger een Polly PAL, Dandle 

gebruiken PAL of Cosy Cub ter ondersteuning van het hoofdje van de baby en om te 
voorkomen dat de baby zich uit de voetrol kan bewegen.

•  Controleer alle lijnen en slangen na het positioneren van de baby om er zeker van te 
zijn dat ze goed en veilig zijn geplaatst.

OPMERKING: Als het nodig is dat de baby beter zichtbaar is, kunnen de banden aan de 
zijkanten worden geplaatst.

VERWIJDERING en OPSLAG:
Geen speciale voorwaarden.

Voor vragen, opmerkingen of het melden van een probleem met het gebruik van 
ons product, neem contact op met DandleLION Medical.
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