
Snuggly ROO™
Ej tillverkad av naturgummilatex. DEHP- och BPA-fri.

Snuggly ROO är ett neuroutvecklingsstödjande placeringshjälpmedel som kan användas 
för prematura och sjuka spädbarn inlagda på sjukhus i mag-, rygg- eller sidoläge.

VARNINGAR: 
•  Endast för sjukhusanvändning.
•  Placera inte remmar runt spädbarnets hals eller ansikte och använd inte på något 

sätt som kan begränsa spädbarnets luftvägar.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER:
Maskintvätta och torka alla tygkomponenter vid temperaturer upp till 71°C. Högre temperatur-
er kommer att orsaka ytterligare krympning. Kontrollera produkten visuellt efter varje tvättning.
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BRUKSANVISNING: 
•  Välj rätt storlek av Snuggly ROO enligt spädbarnets vikt och kroppsproportioner.  Se 

etiketten för storleksrekommendationer efter vikt.
• Lägg Snuggly ROO i inkubatorn, värmaren eller spjälsängen med fotrullen i botten på 

sängen och remmarna bort åt sidorna. 
• Placera spädbarnet i Snuggly ROO i mag-, rygg- eller sidoläge så att spädbarnets ben 

böjs på lämpligt sätt mot fotrullen, är instoppade inuti fotrullen och huvudet och 
ryggraden är neutralt inriktade. 

• Placera spädbarnets händer nära ansiktet i ett böjt läge. 
• Dra en rem över spädbarnets axel och arm för att hjälpa till att hålla spädbarnets 

händer i ett bekvämt, böjt läge nära hans ansikte. 
• Stoppa in remmen under Snuggly ROO så att spädbarnets vikt håller den på plats. 
• Dra remmen på motsatta sidan över den andra axeln och armen för att hjälpa till att 

bibehålla lämplig böjning och stoppa in den under. Liggande i sidoläge kanske inte den 
andra remmen behövs. 

• För att bibehålla det önskade läget kan vårdgivaren använda en Polly PAL™, Dandle® 
PAL eller Cozy Cub™ för att stödja spädbarnets huvud och hindra spädbarnet från att 
sparka ut ur fotrullen. 

• Kontrollera alla ledningar och slangar efter att ha placerat spädbarnet för att säkerställa 
korrekt och säker placering. 

OBS! Om bättre synlighet av barnet behövs kan remmarna placeras bort åt sidan.

KASSERING och FÖRVARING:
Inga speciella krav.

71C

Kontakta DandleLION Medical med alla eventuella frågor eller kommentar-
er eller för att rapportera alla eventuella problem med användningen av vår 

produkt.


