
Dandy Prone Pad™
Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP- och BPA-fri.
Prone Pad är utformad för att varsamt stödja huvudet och bålen på ett spädbarn i 
liggande läge samtidigt som den ger symmetrisk flexion av extremiteterna. Prone Pad 
kan användas oavsett medicinskt tillstånd och/eller gränssnitt för andningsstöd och är 
kompatibelt med alla  Dandle•LION positioneringsapparater.
Bildinstruktioner finns tillgängliga på följande webbplats www.dandleLIONmedical.com
VARNINGAR:

Endast för användning på sjukhus.
Kontinuerlig kardiopulmonell övervakning måste genomföras för spädbarn under användningen 
för att minska de potentiella riskerna med liggande läge.
Prone Pad och Disposable Cover är avsedda att användas av en patient för att förhindra 
korskontaminering.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:
Använd tillsammans med ett kantpositioneringshjälpmedel för att bibehålla barnets position på Prone Pad.
Använd inte utan tvättbart eller engångsöverdrag för Prone Pad.
Stick inte nålar i Prone Pad eller genom överdraget.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:
Prone Pad är avsett att användas av en patient och ska inte rengöras eller återanvändas.
Vattentätt engångsöverdrag är avsett för användning av en patient.
Tygöverdraget är vattentätt, tvättbart och kan återanvändas i upp till 25 tvättar.

Maskintvätt och torkning vid temperaturer upp till 71 °C i enlighet med 
sjukhusets tvättpolicy. Inspektera överdraget visuellt efter varje tvätt.

BRUKSANVISNING:
Val av storlek: Prone Pad är utformad för att stödja spädbarnet från toppen av kraniet till naveln. 
När du väljer rätt storlek ska du börja med en storlek som passar barnets vikt:

XS: <1000 g.
S: 1000–1800 g.
M: 1800–2500 g.
L: 2500–3600 g.
XL: 3600–4400 g.

Eftersom barnets längd inte alltid korrelerar med vikten, ska du hålla påsen med Prone Pad bredvid 
barnet innan du öppnar den och bedöma längden på underlaget i förhållande till barnets längd från 
huvudet till naveln. En Prone Pad med felaktig storlek kan orsaka asymmetri och för mycket rörelse 
när barnet letar efter en bekväm och stödjande position.
Uppnå en korrekt liggande position på Prone Pad:

När den används med en Dandle ROO2, Dandle WRAP Stretch eller Dandle ROO Lite ska du 
placera Prone Pad i mitten av positioneringsanordningen med det större runda området där 
huvudet kommer att vara (upp mot huvudrullen i ROO2 eller ROO Lite).
Lyft försiktigt barnet genom att hålla ihop armar och huvud/nacke med en hand och höfter och 
ben med den andra handen.
Vänd barnet med huvudet till önskad sida och lägg barnet på Prone Pad.
Se till att huvudet stöds helt och hållet, från nacken till näsans spets, i den rundade övre 
delen av underlaget. Underarmarna ska vila bekvämt på madrassen. Vid behov kan du 
justera spädbarnets position så att benen kan dras in under höfterna. Höfterna ska läggas i 
minst 90 graders flexion. Stödet för de nedre extremiteterna (”målstolparna”) ska vila längs 
knäens och vadernas laterala sidor och försiktigt motverka överdriven abduktion och extern 
rotation av höften utan att skapa tryck.
Fäst ROO2, ROO Lite eller WRAP Stretch runt spädbarnet och Prone Pad.
 Om ovannämnda anordningar inte är tillgängliga ska du lägga en Dandle PAL eller
                Cozy Cub runt spädbarnet för att hjälpa till att bibehålla spädbarnets position.
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Kontakta Dandle•LION Medical om du har några frågor eller kommentarer
eller om du vill rapportera något problem med användningen av vår produkt.

FÖRVARING OCH KASSERING:
Inga särskilda överväganden för förvaring eller bortskaffande behövs.
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