
Crown Cradle™

AVSEDD ANVÄNDNING/ KLINISK FÖRDEL:

Crown Cradle är en icke-invasiv, icke-begränsande, justerbar enhet som finns i två storlekar (liten 
för spädbarn <1 800 g och stor för spädbarn mellan 1 800-3 600 g). Varje system innehåller en 
madrass, fyra skuminlägg i ökande storlekar som stödjer huvudet, ett tygöverdrag och en "plugg" 
för att fylla i det försänkta området när barnet ligger i magläge. 

VARNINGAR/KONTRAINDIKATIONER:
• För användning av sjukhuspersonal med spädbarn som är inlagda på sjukhus
• För att förhindra luftvägsobstruktion, lägg inte spädbarnet i mag- eller sidoläge så att 

spädbarnets ansikte är placerat i det försänkta området på madrassen
• När spädbarnet är i ryggläge, se till att spädbarnets hals inte är översträckt och att huvudet inte 

lutar mot bröstet och på så sätt blockerar luftvägarna. Ändra storleken på skuminsatsen för att 
säkerställa korrekt inriktning av huvud och hals

• Sätt inte in nålar eller stift i madrassen eftersom detta kan äventyra madrassbeläggningens 
integritet och skapa en förorenings-/infektionsrisk. 

FÖRSIKTIGHET: 
• Inspektera regelbundet Crown Cradle-madrassen för synliga tecken på skada och kassera 

skadad madrass

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:
• Återanvändbar Crown Cradle-madrass, plugg och skuminsatser ska torkas rena med 

standarddesinfektionsmedel för sjukhus när de blir smutsiga och mellan användning på patienter
• Maskintvätta och torka alla tygkomponenter vid temperaturer upp till 71°C med klorfritt 

blekmedel. Torktumla med medelhög värme

71C

BRUKSANVISNING:
• Använd Crown Cradle-madrass på NICU-bäddmadrass
• Upprätthåll rutinmässiga placeringsändringar genom att följa sjukhusets protokoll

Så här placerar du spädbarnet i mag- eller sidoläge:
• Avgör lämpliga madrass- och skuminläggsstorlekar baserat på spädbarnets vikt. Börja med att 
använda följande rekommendationer:
 
LITEN MADRASS (spädbarn <1 800 g)         STOR MADRASS (spädbarn 1 800-3 600 g)
<750 g Skuminlägg storlek 1 1 800-2 150 g  Skuminlägg storlek 5
750-1 000 g Skuminlägg storlek 2 2 150-2 500 g Skuminlägg storlek 6
1 000-1 400 g Skuminlägg storlek 3 2 500-3 050 g Skuminlägg storlek 7
1 400-1 800 g Skuminlägg storlek 4 3 050-3 600 g   Skuminlägg storlek 8

ETT korrekt anpassat skuminlägg kommer att ge ungefär 1/8 tums utrymme på alla sidor av 
spädbarnets huvud. Spädbarnets huvud, hals och ryggrad ska vara i neutralt läge. Huvud och hals 
ska inte vara böjda (skuminlägg för litet) eller vara utsträckta (skuminlägg för stort).  Minska eller 
öka storleken på skuminlägget efter behov. 

Obs! När spädbarnets veckovisa tillväxtmått mäts, kontrollera storleken på skuminlägget för att avgöra 
om den behöver ökas. 



• Så här monteras Crown Cradle:
•  Skjut in madrassen i madrassöverdraget i tyg med koppindraget upptill (öppna änden 

av överdraget). Den otäckta delen av madrassöverdraget ska ligga över koppindraget 
och den täckta delen ska placeras över den nedre halvan av madrassen

•  Skjut in skuminlägg av önskad storlek i fickan på insidan av tygmadrassöverdraget 
och placera koppen inuti det försänkta området på madrassen

•  Dra överdraget upp över madrassen, se till att skuminlägget är stabilt i det 
försänkta området och stoppa in fliken under Crown Cradle-madrassen

• Placera spädbarnet liggande i mag- eller halvsidoläget på Crown Cradle med spädbarnets 
huvud bekvämt stöttat av skuminlägget

• Gelkuddar och andra placeringshjälpmedel ska inte användas under spädbarnets huvud
• Placera spädbarnet i böjd, mittlinje- och innesluten ställning. Vi rekommenderar att 

du använder Dandle WRAP Stretch och/eller Dandle PAL eller Cozy Cub för att stödja 
utvecklingsfrämjande placering. Det underlättar om man använder en placeringshjälp 
vid spädbarnets fötter för att förhindra att barnet glider ner på madrassen. Stabilisera 
spädbarnets placering genom att korsa överdragsbanden på madrassen över 
spädbarnet, liksom eventuella placeringshjälpmedel som används, och sedan stoppa 
in remmarna under Crown Cradle-madrassen

Så här placeras spädbarnet i magläge:
• För att placera spädbarnet liggande, ta först bort skuminlägget och sätt sedan in pluggen i 

det försänkta området på madrassen så att den ligger plant med madrassbasen
• Använd en liggrulle eller placeringshjälp under bålen och huvudet för att hjälpa till att 

placera spädbarnet i en böjd, mittlinje- och innesluten position
 Vi rekommenderar att du använder Dandle WRAP Stretch och/eller Dandle PAL eller Cozy 

Cub för att stödja utvecklingsfrämjande placering. Det underlättar om man använder en 
placeringshjälp vid spädbarnets fötter för att förhindra att barnet glider ner på madrassen. 
Stabilisera spädbarnets läge genom att korsa remmarna på madrassen över spädbarnet liksom 
eventuella placeringshjälpmedel och sedan stoppa remmarna under Crown Cradle-madrassen
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FÖRVARING OCH KASSERING:

Inga speciella krav.

DEHP-fri, BPA-fri, ej tillverkad av naturlig gummilatex

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


