
Nära®

Babywieg

Wanneer nabijheid het belangrijkste is.

Er zijn weinig momenten in het leven die belangrijker zijn dan  
de eerste momenten die een moeder doorbrengt met haar  
pasgeboren baby.

Deze eerste momenten in het leven van een baby zijn essentieel 
voor een ontwikkeling die het hele leven doorgaat. In deze eerste 
momenten hecht de pasgeboren baby zich aan de moeder door 
middel van huid-op-huidcontact en komt er een emotionele band  
tot stand.

Het eenvoudige en ergonomische ontwerp van de Nära is een revolutie 
in de wereld van de ziekenhuiswiegjes, en brengt de moeder en haar 
baby dichter bij elkaar in een periode waarin dit het belangrijkste is. 

Kenmerken

• Het doordachte ontwerp maakt dat moeder en kind dicht bij elkaar 
kunnen zijn.

• De eenvoud van het ontwerp zorgt voor gebruiksgemak en 
mobiliteit voor zorgverleners, en verbetert de interactie tussen  
de moeder en haar pasgeboren baby.

• Ontworpen met het oog op eenvoudige reiniging en betrouwbare 
duurzaamheid.

Kantelbaar wiegje met 
zachte rand

In hoogte verstelbaar Doorschuifladen

Het smalle ontwerp bevordert de nabijheid van 
moeder en kind vanuit het bed.



Specificaties

Modelnummer  4402-000-002

Totale lengte (handgreep tot handgreep) 108 cm

Breedte kastje 35 cm 

Lengte onderstel 84 cm

Breedte onderstel 53 cm

Hoogte tussen vloer en wieg 77,5 tot 103 cm

Gehele korf 67 cm X 32 cm X 19 cm

Gehele matras 63 cm X 30 cm X 4 cm

Stryker behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Conversies worden berekend vóór afronding.

Garantie

• Twee jaar op onderdelen

Nära® 
Babywieg

Standaardkenmerken

• In hoogte verstelbare wieg

• Smal opbergkastje

• Korf op drie punten aan het onderstel 
bevestigd 

• Korf met zachte rand en 
kantelmogelijkheden (7,5 ± 2,5°)

• Doorschuifladen

• Uitschuifbaar werkblad

• Open dossierhouder

• Zwenkwielen met stuurvergrendeling

• Twee wielvergrendelingen

• Dubbele, zachte zwenkwielen van 
12,7 cm 

• Ftalaatvrije matrashoes

• Korf bestaat uit BPA-vrij 
tritonpolymeer kunststof

• Babywieg voorzien van reinigbaar 
ABS-kunststof

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg.

Een professional in de gezondheidszorg moet altijd op zijn of haar eigen professionele klinische oordeel afgaan bij het besluit om een bepaald 
product te gebruiken bij de behandeling van een bepaalde patiënt. Stryker geeft geen medisch advies en adviseert dat professionals in de 
gezondheidszorg worden getraind in het gebruik van elk specifiek product voordat zij dit tijdens ingrepen gebruiken.

De verstrekte informatie is bedoeld om het volledige aanbod van Stryker-producten te laten zien. Een professionele medische zorgverlener moet 
altijd de bijsluiter, het productlabel en/of de gebruiksaanwijzing raadplegen alvorens een product van Stryker te gebruiken.

Sommige producten zijn mogelijk niet in elke markt verkrijgbaar omdat de verkrijgbaarheid kan afhangen van de regelgevende en/of medische 
praktijk in de verschillende markten. Neem contact op met uw Stryker-vertegenwoordiger als u vragen hebt over de verkrijgbaarheid van Stryker-
producten in uw regio.

Stryker Corporation of zijn afdelingen of andere gelieerde bedrijven zijn eigenaar van, gebruiken of hebben een aanvraag ingediend voor de 
volgende handelsmerken of servicemerken: Nära Babywiegen, Stryker. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectievelijke 
eigenaars of houders.

De hierboven afgebeelde producten hebben een CE-markering conform de Europese richtlijn betreffende medische hulpmiddelen. Dit materiaal is 
niet bestemd voor distributie buiten de EU en EFTA.
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