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Conforto necessário



Neo-Snug
Posicionador Neonato

Características
Neonato pode ser posicionado nas posições: de 
lado, prona ou supina.
Material: confeccionado em não tecido de última 
geração.
Proporciona limites ideais.
Duas alças envoltórias fixas para fixação / segurança 
e uma alça envoltória destacável, para melhor 
posicionamento do bebê.
Com suportes adicionais para fixação de tubos.
Disponível em dois tamanhos, descartável, 
recomendado uso único.

Benefícios de se utilizar um apoio de 
posicionamento
Promove estabilidade fisiológica (estabilidade das 
juntas, desenvolvimento muscular, tônus muscular, e 
alinhamento);
Aumenta saturação de Oxigênio, diminui o RR 
(intervalos entre batimentos cardíacos consecu-
tivos) e a variabilidade da frequência cardíaca (VFC 
ou HRV);
Promove sono profundo;
Facilita diferente níveis de consciência/excitação;
Promove estabilidade e desenvolvimento do 
neurocomportamento;
Promove auto-regulação;
Reduz o stress.
“Mãos livres” para o cuidador.
Fornece entrada gradual de estímulos proprio-
ceptivos, táteis e visuais;
Pode diminuir a necessidade de analgésicos ou 
sedativos.
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Descrição do produto
O Neo Snug imita o posicionamento que o bebê 
procuraria quando ainda está no útero, fornecendo 
segurança ao recém-nascido:
Flexionado;
Cabeça na linha média, pescoço em neutro;
Ombro em protração;
Mãos e boca na linha média;
Quadris e pés em neutro;
Limitações com liberdade de certos movimentos;
Impute tátil.

Instruções de uso
1. Retire o Neo-Snug de sua bolsa e posicione-o no berço com 
o apoio para os pés acolchoado fechado, voltado para a parte 
inferior do berço, e os envoltórios de um lado, conforme 
mostrado na imagem.
2. O recém-nascido pode ser posicionado de várias maneiras 
dentro do Neo-Snug, posição lateral(decúbito lateral), em 
posição prona ou posição supina. Ao colocar o recém-nascido 
no Neo-Snug, certi�que-se de que os pés estão dobrados 
contra o apoio acolchoado para os pés, coloque as mãos perto 
do rosto. É fundamental que a �exão esteja correta. Consulte o 
hospital ou terapeuta para obter mais assistência.
3. As duas alças envoltórias agora precisam ser colocadas 
sobre o recém-nascido. Coloque a alça envoltória superior 
primeiro, conforme ilustrado. Termine passando cada alça 
envoltória sob o Neo-snug com cuidado, más com �rmeza, do 
outro lado coloque com o gancho e fecho de laço. Ajuste de 
modo que �que confortável para o recém-nascido.
4. A alça envoltória inferior deve ser veri�cado quanto ao 
posicionamento correto das pernas. Por �m, veri�que todos os 
tubos ou linhas de conexão quanto à segurança e 
posicionamento.
5. O Neo-Snug pode ser utilizado com ou sem clipes de 
segurança para tubos. Os clipes ajudam a segurar os tubos 
quando o bebê estiver fora da incubadora.
6. Uma alça envoltória extra, sem �xação na base, é fornecida, 
caso seja necessário.

Obs: o posicionamento das alças envoltórias pode ser alterado 
de acordo de modo a propiciar mais conforto ao Neonatal ou 
para auxiliar o enfermeiro no acompanhamento.

Made in Australia

 
Tamanho 01 
Para neonatos 
e bebês menores (<1100gr)

Tamanho 02
Para bebês 
maiores (1100-1800gr)


