
Instruções de Utilização

TurtleTub é um produto de utilização num único paciente  
(com a devida exceção indicada abaixo)

TurtleTub poderá ser reutilizado em vários pacientes se for 
colocado o revestimento descartável TT1107 ou TT1105. 

NÃO CONTÉM LÁTEX/NÃO CONTÉM DEHP
PATENTE PENDENTE

REF.ª TT1100
REF.ª TT1104
REF.ª TT1106
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18. Lave a cabeça do bebé no fim, para conservar o calor. Utilize a escova para o couro 
cabeludo fornecida e exerça pressão suficiente de forma a dobrar as cerdas. Use o copo 
com água limpa para enxaguar a cabeça do bebé.

19. Aproxime-se da banheira com uma toalha aquecida (fornecida pelo hospital) debaixo dos 
seus braços.

20. Desenfaixe o bebé, retire-o da banheira e coloque-o na toalha aquecida. Seque com suaves 
toques e certifique-se de que a cabeça do bebé fica seca. 

21. Coloque o bebé na cama, sobre um cobertor aquecido do hospital, e envolva o bebé, 
incluindo a cabeça. 

22. Meça a temperatura axilar. 
23. Se necessário, coloque elétrodos novos no bebé. 
24. Prepare o bebé para segurá-lo em contacto pele com pele, para alimentá-lo, ou vista-o e 

coloque-o na posição de dormir. 
25. Limpeza no caso de utilização num único paciente: Use o bico para esvaziar a água da 

banheira. Lave a TurtleTub com água e sabonete suave e seque.
26. Limpeza no caso de utilização em vários pacientes: Use o bico para esvaziar a água da 

banheira. Elimine o revestimento TurtleTub. Lave a TurtleTub de acordo com o protocolo 
hospitalar relativo a produtos usados por vários pacientes.

27. Lave o cobertor de velo de acordo com o protocolo hospitalar relativo a roupa de bebé.

Números de itens e conteúdos da TurtleTub

Instruções de Utilização TurtleTub:
1. Nunca deixe o bebé sozinho no banho, nem que seja por apenas alguns segundos. 
2. Incentive os pais a darem banho ao bebé. 
3. Modifique o ambiente, conforme necessário, para diminuir os estímulos sensoriais.
4. Organize os acessórios da TurtleTub para utilização.
5. No caso de utilização num único paciente: Escreva o nome do bebé numa etiqueta (no 

lado da banheira).
6. No caso de utilização em vários pacientes: Coloque o revestimento TurtleTub na banheira. 
7. Dispa o bebé.
8. Se o bebé tiver elétrodos, desligue-os. A parte de gel colante do elétrodo pode 

permanecer no bebé. É mais fácil de remover se estiver molhado. 
9. Posicione o bebé com as mãos junto ao rosto e enfaixe-o confortavelmente num cobertor 

de velo. 
10. Encha a TurtleTub com água até a temperatura atingir os 38 ºC (101-103 F). A água deve 

cobrir o peito do bebé. Se utilizar o revestimento, certifique-se de que está bem esticado 
(sem rugas) na tira da temperatura.

11. Encha o copo com água e coloque-o na banheira, tal como ilustrado na Figura 1. 

Figura 1

12. Coloque o bebé enfaixado na banheira. 
13. Utilize toalhetes de lavagem 4x4 sem sabonete para lavar o rosto do bebé. Lave um olho 

de cada vez, do canto interno do olho para fora. Use uma parte limpa do toalhete em cada 
olho. Limpe apenas o ouvido externo. Lave o pescoço e atrás das orelhas.

14. Desenfaixe cuidadosamente um braço e coloque sabonete para bebé nas suas mãos para 
lavar o bebé. Certifique-se de que usa movimentos suaves, mas firmes. Passe por água e 
volte a enfaixar. Repita em todas as extremidades e no peito. Retire os elétrodos. Não se 
esqueça de manter o bebé confortavelmente enfaixado durante o banho.

15. Vire cuidadosamente o bebé de lado e lave as costas esfregando com o cobertor de velo. 
Volte a colocar o bebé na posição de decúbito dorsal.

16. Lave a área genital com um toalhete de lavagem 4x4.
17. Verifique a tira da temperatura e adicione água morna, conforme necessário. 

Indicações de utilização TurtleTub™:
Destinado ao banho de bebés enfaixados.

N.º de item
(Qtd./caixa)

Descrição e conteúdos Sistema de 
utilização 
num único 
paciente

Sistema de 
utilização 
em vários 
pacientes

Itens 
"à la 

carte"

TT1100
(10/caixas)

Kit padrão TurtleTub –
Cada kit contém 1 TurtleTub com indicador de temperatura integrado,  
1 sabonete suave de pH neutro para bebé, 1 cobertor de velo,
1 copo, 1 escova para couro cabeludo, 6 toalhetes de lavagem esterilizados 
4 x 4 e instruções de utilização.

X

TT1101
(50/caixas)

Embalagem de acessórios padrão TurtleTub –
Cada embalagem inclui 1 sabonete suave de pH neutro para bebé, 1 escova 
para couro cabeludo e 6 toalhetes de lavagem esterilizados 4 x 4.

X

TT1106
(1/caixa)

Kit de iniciação c/revestimento TurtleTub –
Cada kit contém 5 banheiras (cada uma com um indicador de 
temperatura integrado e um copo), 10 cobertores de velo e
25 embalagens de acessórios c/revestimento.

 

X

TT1107
(50/caixas)

Embalagem de acessórios c/revestimento TurtleTub –
Cada embalagem inclui 1 revestimento descartável, 1 sabonete suave 
de pH neutro para bebé, 1 escova para couro cabeludo e 6 toalhetes de 
lavagem esterilizados 4 x 4

X

TT1102
(100/caixas)

Embalagens de utilização única de sabonete para bebé TurtleTub - 
Sabonete suave de pH neutro para bebé (10 ml)

X X X

TT1103 
(25/caixas)

Cobertores de velo TurtleTub X X X

TT1104
(10/caixas)

Banheira individual TurtleTub - (com indicador de temperatura integrado)
X X X

TT1105
(100/caixas) Revestimentos TurtleTub (a granel) X

TT1108
(10/caixas)

Sacos de rede para arrumação TurtleTub X X X
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