Crib Cosy
Voor binding tussen
moeder en pasgeborene

Binding moeder
en kind
Na de bevalling is het voor de moeder
uiteraard wenselijk om zo dicht mogelijk
bij haar eigen pasgeborene te zijn.
Helaas is dat in de praktijk nog niet zo
makkelijk, omdat de pasgeborene in het
eigen wiegje ligt en de moeder daar vaak
niet bij kan. Zeker met de keizersnede
leidt dit tot emotionele situaties,
waarbij de moeder niet bij haar eigen
pasgeborene kan.
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Overrijdbaarheid
Om de binding tussen moeder en
pasgeborene zo ideaal mogelijk te
maken in het ziekenhuis is de crib Cosy
ontwikkeld. De Crib Cosy is overrijdbaar
over het ziekenhuisbed heen. Daarnaast
kunnen de zijwanden onder het matrasje
geschoven worden, zodat de moeder
zelfstandig bij haar eigen kindje kan,
zonder in te leveren op functionaliteit en
veiligheid.

Functionele eigenschappen
De Crib Cosy biedt de oplossing voor de binding tussen moeder- en kind. Concreet
betekent dit natuurlijk dat TechniCare een zo laag mogelijk onderstel heeft ontwikkeld
zodat dit onder zo veel mogelijk bedden past. Om het ook voor de zorgprofessional
zo eenvoudig mogelijk te maken biedt TechniCare diverse accessoires om de Crib
Cosygeschikt te maken voor diverse toepassingen.
Aan beide kanten zijn handvatten voorzien, zodat u vanuit beide kanten de Crib Cosy
kunt besturen.

Accessoires
Matras t.b.v. Crib cosy

DIN-Rail

In hoogte verstelbaarheid

Houder t.b.v. geboortekaartje

Geleiding t.b.v. infusen

Afmetingen matras

Afmetingen totaal

Lengte:

675 mm

Lengte korf excl. handvat:

72,5 cm

Breedte:

350 mm

Lengte korf incl. handvat:

87,50 cm

Dikte:

60 mm

Lengte wiegje totaal:

91 cm

Breedte totaal:

45 cm

Hoogteverstelling:

75cm- 105cm
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Improving Healthcare
TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren
door het leveren van technische innovatie.
TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten,
ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.
We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel
en productie faciliteiten. Voor meer informatie:
www.technicare.nl

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk
T +31 (0)85 0870 421
info@technicare.nl

www.technicare.nl

