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Ochranná maska SunnyBaby pro neonatální fototerapii Plena SunnyBaby

Modré světlo o určité specifické frekvenci je nezbytným řešením 
při léčbě novorozenecké žloutenky, bohužel ale dráždí a poškozuje 
zrak novorozence a vede k nespavosti.
Ochranná maska SunnyBaby pro neonatální fototerapii dokáže 
účinně blokovat modré světlo a řadu dalších intenzivních záření a 
podporuje tak zdravý růst a vývoj malého pacienta.

Plena SunnyBaby Standard - výběr ze dvou velikostí (S,M)
Plena SunnyBaby Neonatal pro neonatální fototerapii dokáže 
účinně zastavit modré světlo a řadu dalších intenzivních záření. 
Poskytuje dobrou ochranu pohlavním žlázám a zabraňuje tak jejich 
případnému poškození. Výběr ze čtyř velikostí (XS, S, M, L) v 
provedení předčasně narozené děti nebo výběr ze dvou velikostí 
(S,M) v provedení novorozenci.

• Vyrobena z vysoce kvalitní elas-
tické netkané střiže, fyzikálně 
kompozitní látky a dalšího 
flexibilního materiálu měkkého 
na dotek, absorbujícího vlhkost a 
neobsahující alergeny

• Polštářky z lehké pěny uvnitř 
masky absorbují slzy, udržují oči 
čisté a zabraňují riziku infekce

• Vícevrstvé oční polštářky doká-
žou účinně blokovat všechna 
záření vlnové délky pod 800 nm

• Promyšlený design vhodný pro 
novorozence přispívá k dosažení 
bezpečnosti, pohodlí a flexibility

• Při správném použití výrobek 
neklouže ani nepadá a zajišťuje 
bezpečnou a stabilní ochranu 
zraku

• Jednorázové sterilní balení
• Výrobek má FDA a CE certifikaci
• Výběr ze tří velikostí (S, M, L)

• Vyrobena z netkané látky, nadýchané buničiny, polymerní 
absorpční kalafuny, PE filmu, hedvábí Spandex a dalších 
ekologických materiálů

• Překonává nedostatky mnoha předchozích dětských plen, 
jako například přílišnou velikost a tvrdost

• Prodyšná, pohodlná  a bez alergenů
• Výrobek má certifikaci FDA a CE

Varianty

Tabulka velikostí*

S 20 - 28 cm

M 24 - 33 cm

L 30 - 38 cm

*obvod hlavičky

Standard

Neonatal

Varianty

Fish Style

Y StyleV Style

Hat Style

I Style
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RUKAVICE A BOTIČKY PRO 
NOVOROZENCE

• Vyrobeny z vysoce kvalitních netkaných látek a 
dalšího elastického materiálu

• Jedinečný design
• Měkké, pohodlné a bezpečné
• Díky ultrazvukové technologii tepelného lepení 

účinně brání novorozenci v omotání prstů nití a 
předchází tak nekróze prstů

• Jedna velikost 

ELASTICKÁ ČEPICE PRO 
NOVOROZENCE

• Vhodná pro tepelnou ochranu hlavy novo-
rozence

• Vyrobena z vysoce kvalitních netkaných 
látek

• Měkká, pohodlná, bezpečná a nedráždivá, 
absorbuje pot

• Ochrana fontanely na hlavě novorozence 
před náhodným zraněním

• Může být použita v kombinaci s dýchacím 
přístrojem (CPAP) pro lepší upevnění dý-
chací trubice

• Výběr ze tří velikostí (S, M, L)

NOVOROZENECKÁ PAŽNÍ DESKA
• Poskytuje ochranu paže či nohy během 

infúze 
• Předchází mimo cévnímu krvácení v lokální 

tkáni a vaskulární fibróze tím, že brání 
jehlám propíchnout žílu při nadměrných 
pohybech končetin

• Lze nastavit pod úhlem 0-45° pro dosažení 
pohodlí pacienta

• Kombinována s ohebnou, ale pevnou 
hliníkovou oporou, která zaručuje ideální 
přizpůsobení 

• Měkká pěna na povrchu pro větší ochranu
• Absorbuje tekutiny, je prodyšná, nedráždivá, 

neobsahuje alergeny a snadno se aplikuje
• Dodává se ve třech velikostech (S, M, L) 

podle velikosti paže či nohy

Polohovací pomůcka „Pelíšek“ 70 x 51 cm

Polohovací pomůcka „Podkova“Polohovací pomůcky pro novorozence

• Bezpečné polohování nedonošených a 
novorozených dětí

• Všestranná pomůcka speciálně navržena 
tak, aby polohování bylo zcela optimální 
pro motorický vývoj novorozenců a 
zároveň zajišťovalo maximálně přirozené a 
bezpečné prostředí, důležité pro psychiku 
novorozence

• Naplněny kuličkami, které se mohou snadno 
přesunout do kterékoliv části tak, aby bylo 
dosaženo požadovaného tvaru

Povlak na „Pelíšek“ a „Podkovu“
• Speciální voděodolné froté ze 100% bavlny, pratelné na 90°
• Bílá nebo světle zelená barva


