
; كَل التعليمات قبل تجميِع واستعمال الحّمالة.
اقر=>

 الستعمالها.
ً
 ومرتاحة

ً
 تعليماِت االستعمال ومزايا السالمة، وما لم تكْن مطمئنة

ُ
; استعماُل الحمالِة إذا لم َتفهْم المستعِملة

TUما ينب

لة Ergobaby™ أو معها.
ّ
; حما

T_ الطفَل أبدًا دون رقابة ;e fgال ت

T الحّمالة، ضعيها بعيدًا عن متناول األطفال. lmعندما ال تستعمل

 بما فيه 
ً
 أو يكوُن َمن يحمُل الطفَل أطوَل جذًعا، يجب ارتداُء الحّمالِة وحزاُم الخu أعs مستوًى عs الجسم بحيث يكون رأُس الطفل قريبا

ً
عندما يكوُن األطفاُل أصغَر حجما

الكفاية للتقبيل.
 لالختناق.

ً
َ ُعرضة Ågيكون األطفاُل الُخّدج والذين لديهم مشاكُل تنفسية واألطفاُل دون سن 4 أشهر أك

. 
ً
; الحّمالِة صحيحا

T_ أن يكوَن وضُع الطفل ووُضع ساقْيه sع ;Üاحر

; رأسِه ورقبِته.
T_ أن ُيبدَي الطفُل تحكًما قوًيا àوسادة الرقبة، إ àأن يظَل رأُس طفِلِك مستنًدا إ ;

TUينب

نة.  وأدواِت الضبط قبَل كِل استعمال للتأكد من أنها مؤمَّ
َ
تفقدي األبازيَم والكّباساِت واألحزمة

T فيها لمواَد كيميائية كالتنظيف. lmأعماٍل ُيستخَدُم فيها مصدُر حرارة كالطبخ أو تتعرض ;
T_ 

ٌ
ال َتستعمs; هذا المنَتَج أبدًا وأنِت ُمنَهِمكة

 التمرين، أو النعاس، أو بسبب ما قد يكون لديك من حاالٍت طبية.
َ
; الحركة نتيجة

T_ التوازن أو ;
T_ باختالٍل T lmأبدًا إذا كنِت تصاب 

ً
 لّينة

ً
ال َتستعمs; حّمالة

; تفقُد وضِع الطفِل بانتظام للتأكد من أنه مرتاح وأنه جالُس بشكٍل صحيح وسَط الحمالة، وساقاه متدليتان ورأُسه منتصب ال هابٌط ألسفَل وال مائٌل ِلجانب.
TUينب

الِة على الظھر.  لتجنب اإلصابة أثناء التدُرب على وضع الطفل في الحمّالة، قومي بذلك على سریر أو على سطحٍ  یجب أن تنتبھي انتباھاً خاصاً عند حمِل الطفِل بالحمّ
موسٍَّد آخر بمساعدِة شخٍص واعٍ .  ارتدي الحمّالةَ واخلعیھا قرَب سطحِ استقباٍل آِمٍن للطفل وفي مكاٍن آِمن ما أمكن.

; وضع الَحمل األما†; والوجُه للخارج.
T_ األقل تحت ذقن الطفل sع T ْlmفراغ بمقداِر إصبع 

ً
; أن يكوَن هناك دائما

TUينب

; الحّمالِة وهو فيها.
T_ اuأن تنح 

َ
ْ الطفل وساقْيه وقدمْيه بانتظام مخافة

 ذرا£;
ُ
يجب مراقبة

; الحّمالة يقّوي احتماَل سقوِطِه منها.
T_ اعل•; أن ازدياَد نشاِط الطفل

َ من حّمالٍة واحدة ب¶ٍن واحد. Ågأو ترتدي أك ;sال َتستعِم

; الطفَل من الحّمالة قبل تبديِل وضِعها. ß®خِر
َ
أ

اء والتلف. fgااله sعن أي عالمٍة ع 
ً
 بانتظام بحثا

َ
تفّقدي الحمالة

ئة أو مشابَك َخِربة. fgعن أي درزاٍت ممزقة أو أحزمٍة أو أنسجٍة مه 
ً
 قبَل كِل استعمال بحثا

َ
تفّقدي الحّمالة

َر فيها نسيٌج أو ِمشبٌك أو إبزيم. َ Tuَت 
ً
ال تستعمs; أبًدا حّمالة

. 
ً
; الحّمالِة معا

T_ من طفٍل واحد َ Ågأك ;sال َتحِم

; مركبة.
T_ لّينة وأنِت تقودين سيارًة أو تسافرين 

ً
ال ترتدي أبدًا حّمالة

; الحّمالة.
T_ الطفل وهو sء ع ;

™́ بٍة ساخنة أن ينسكَب منها  ™̈ احذري عند تناُوِل أ

; الحّمالة.
T_ أبدًا والطفُل uِال ُيَفُك حزاُم الخ

 بشكٍل صحيح.
ً
T الحّمالة، ُشدي أبازيَمها دائما lmعندما ال تستعمل

®ß اختيار مواد مناسبة لمالبس الطفل. lgف

; قلب الحّمالة بلمِس الطفل بيدك.
T_ الحرارة 

َ
تفح≠; درجة

ها األشخاُص الكباُر األصحاُء فقط.
َ
 لَيستعمل

ُ
صُممت هذه الحّمالة

 مؤهالً .
ً
 طبيا

ً
َ مهنيا lgالكتف أو الظهر أو الرقبة، فعليها أن تتوقَف عن استعمالها وتستش ;

T_ مشاكُل 
َ
; تستعمل الحمالة

fØإذا ظهرْت لدى ال

لیسِت اإلشاراُت إلى األعمار سوى إرشاداٍت عامة فلكِل طفل نمٌو مختلف عن نمو اآلخر. یرجى التحقق من أن طفلَِك یلبي متطلباِت االستعمال المحدَدة.




