
Dandle•LION gelkuddar
DEHP-fri, BPA-fri, inte tillverkad med någon naturlig gummilatex.

DandleLION gelkuddar ger en mjuk, böjlig yta för att stödja och vagga ett spädbarns huvud och/eller 
kropp. Gelkuddarna är av lämplig storlek för användning i Dandle ROO2 och kan hjälpa till att minska 
behovet av att ofta omplacera. Kuddarna är gjorda av en mjuk polyetenfilm fylld med en giftfri, vattenbase-
rad livsmedelsgel som är resistent mot bakterie- och svamptillväxt. Tillgänglig i åtta storlekar kommer varje 
gelkudde med ett bomullsöverdrag som kan tvättas och återanvändas mellan patienter.
Även engångsöverdrag finns.

VARNINGAR:
•  Endast för sjukhusanvändning
•  Lägg inte spädbarnet med ansiktet nedåt på en gelkudde på ett sätt som kan begränsa luftvägarna
•  Används under medicinsk övervakning
•  Använd inte mikrovågsugn eftersom heta fläckar kan bildas
•  Använd alltid med överdrag
•  Röntga INTE genom gel eftersom luftfickor kan förvränga röntgenresultaten
•  Endast för användning med en enda patient

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:
•  Gelkudde: För att förhindra korskontaminering mellan patienter är gelkuddar avsedda att användas 

av en enda patient. Eventuell återanvändning av kuddar garanteras inte av tillverkaren och ska 
endast göras efter att en lämplig metod för desinficering/desinfektion har validerats av användaren.

•  Bomullsöverdrag för gelkudde: Maskintvätta och torka i temperatur upp till 160°F (71°C). Använd 
inte klorblekmedel
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BRUKSANVISNING: 
•  Förvärm gelkudden i inkubator eller vid behov under varmt rinnande vatten. Gelen kommer att 

bibehålla omgivningens temperatur
•  Placera kudden där den behövs
•  För en fylligare kudde, tryck gelen åt ena sidan och vik en del av påsen under för att uppnå 

önskad fyllighet
•  Efter långvarig användning i varm miljö kommer gelen att börja brytas ner. Gelen blir vattnig och 

påsen sväller upp. Du måste kassera kudden när detta inträffar

FÖRVARING:
Förvaras under 75°F (24°C).  

KASSERING:
Inga speciella krav.

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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