
Dandle WRAP™ och Dandle WRAP Stretch
AVSEDD ANVÄNDNING/KLINISK FÖRDEL:
Dandle WRAP och Dandle WRAP Stretch är återanvändbara placeringshjälpmedel som kan användas med 
spädbarn inlagda på sjukhus för att ge neuroutvecklingsstöd medan barnet sover, äter, badas eller hålls. Det kan 
också användas för att ge stöd under förfaranden eller när spädbarnet hanteras. Dandle WRAP ger ytterligare stöd 
för spädbarn med låg muskelton och prematura spädbarn och följer riktlinjerna för Somna om.

VARNINGAR/KONTRAINDIKATIONER:
•  Endast för sjukhusanvändning
•  Placera inte vingar eller påse runt spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något sätt som kan 

begränsa spädbarnets andning    
•  Rengör mellan patienter enligt sjukhusets policy 
•  Övervaka spädbarnets temperatur för att förhindra överhettning
•  Se till att Velcro® (kardborrband) sitter fast ordentligt genom att trycka fast det från båda sidor. Undvik 

kontakt mellan kardborrband och spädbarnets hud

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:
•  Tvätta i tvättmaskin vid upp till 71°C. Använd endast blekmedel utan klor. Produkten kommer att hålla bättre om 

alla kardborrband är fästa under tvättning. Torktumla med medelhög värme.
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BRUKSANVISNING: 
Välj rätt Dandle WRAP-storlek enligt spädbarnets storlek och kroppsproportioner.
1.  Placera Dandle WRAP på en stödjande yta med vingarna utåt sidorna och påsen öppnad i botten. Kardborreslin-

gan ska vara utanpå baksidan. 
2.  Placera barnet på rygg på WRAP med övre delen av axlarna i linje precis under toppen av WRAP. 
3.  För in de övre extremiteterna i mittlinjeböjning med händerna nära ansiktet. Dra den kortare lindningen ner över 

axeln och över armarna så att den rundar axeln framåt. Dra den längre lindningen över axeln och täck armarna 
bekvämt. Sätt fast den i kardborrerutan på baksidan av placeringshjälpen. Justera enligt spädbarnets behov och 
medicinska tillstånd.

4.  Böj spädbarnets nedre extremiteter till ett neutralt läge för mittlinjen och stöd bäckenet med en lutning bakåt.
5.  Ordna alla slangar och medicinsk utrustning säkert så att de kan lämna sidan. 
6.  Dra fram påsen över benen och fötter. Sätt fast på baksidan. Justera enligt spädbarnets behov och medicinska tillstånd.
7.  Kan användas i vilken ställning som helst (mag-, rygg- eller sidolägen) med medicinsk övervakning. 

FÖRVARING OCH KASSERING:
Inga speciella krav. 

SOMNA OM-RIKTLINJER för användning med Dandle WRAP och Dandle WRAP Stretch: 
Följ alla instruktioner förutom:
a. Steg 3: Se till att WRAP inte lossnar runt spädbarnets ansikte genom att antingen fästa den ordentligt med fästena 

eller placera det kortare omslaget under spädbarnets armhålor snarare än över axlarna för att vara säker på att 
barnet inte kommer att nästla in sig i WRAP.

b.  Steg 7: Spädbarnet ska alltid placeras i ryggläge för att sova. 

DEHP-fri, BPA-fri, inte tillverkad med någon naturlig gummilatex.

Kontakta Dandle • LION Medical med eventuella frågor eller kommentarer eller 
för att rapportera alla frågor som rör användningen av vår produkt.
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