
tips & tricks
praktische tips voor gebruik

• Plaats het antirefluxstatief op een stevige horizontale vloer.

• Plaats het bed niet op een verhoogde oppervlakte zoals een tafel.

• Plaats het bed niet in de buurt van een hittebron (open haard, kachel, centrale verwarming).

• Check of alle montageonderdelen goed bevestigd zijn.

• Bevestig steeds de AR Veiligheid en Comforthoes rond de matras.

• Gebruik het bed niet wanneer je baby kan zitten, knielen of zichzelf kan optrekken.

• Ook voor een baby van meer dan negen kilogram raden wij het gebruik van dit bedje af.

• Laat een baby tot zes maand steeds slapen in een ruimte waar jij ook bent - plaats het bedje  
met je baby niet onbewaakt in de slaapkamer.

• Hou je kind in de gaten: kijk en luister regelmatig naar hoe het slaapt en ga zeker na  
een stevige huilbui altijd kijken of het kind rustig in slaap is gevallen.

•  winterslaapzak 
grootte 70 cm

•  zomerslaapzak 
grootte 70 cm

•  warmtekussentjes  
om krampjes  
te verlichten

•  positioneringskussen: Deze zorgen voor een betere stabilisering van het 
hoofdje, zodat het niet opzij kan kantelen. Te gebruiken als het bedje  
in de maximale schuine stand van 40° staat.

•  hoeslaken: Extra matrasbescherming met een ronde opening,  
waarin je de klittenband van de veiligheid- en comforthoes bevestigt.

•  Medela Calma speentje om beter te kunnen slikken tijdens het drinken.
•  luiers Libero: wegwerpluiers voor verschillende gewichtsklassen.
•  luxematras: Extra zachte comfortmatras met traagschuim laagje  

(40 x 80 x 6 cm)

hier al aan gedacht?

Goed thuiszorgwinkel
www.goed.be/thuiszorgwinkel 
03 205 69 29
uitleendienst: goedgeholpen.be

onze webshop is  
altijd open
Bestel en reserveer 24/7 op  
www.goed.be/webshop. 
Haal je bestelling af bij Goed  
of laat ze thuis leveren.

 

maak kennis met  
onze andere diensten

Goed apotheek
www.goed.be/apotheek
Reserveer je medicijnen op  
www.goed.be/webreservatie.

Goed hoorcentrum 
Kom langs voor een gratis hoortest.
Maak je afspraak op www.goed.be/hoorcentrum 
of 03 205 69 20. Je kan nu ook een afspraak 
maken voor een videoconsultatie.

meer info op www.goed.be

montage en  
gebruikerstips

Bedankt om dit antirefluxbed te ontlenen via Goed thuiszorgwinkel.  

Hier vind je aanwijzingen en nuttige tips om het bedje op een correcte  

manier te gebruiken. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of opmerkingen. 

MyCosyBed® is een babybed met een hellingsgraad tussen 15° en 40°.  

Door die helling biedt het een veilige en comfortabele rugligging aan baby’s  

die tijdens hun slaap last hebben van reflux.

antirefluxbed
myCosyBed® AR multicare®

+ 1 AR Veiligheid  
& Comfort hoes
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Je kan myCosyBed ® enkel 
gebruiken in combinatie met  
de bijgeleverde Multicare ®  
Veiligheid & Comforthoes  
en bijhorende matras.  

zo monteer je het bed

zo gebruik je het bed

zo leg je het kindje in bed

zo reinig je het bedzo stel je het bed in

Het bed bestaat uit twee delen: een bedbasis en een kantelbaar antirefluxstatief. Met de hendel aan de 
zijkant van het statief kan je de graad van de helling traploos manueel instellen tussen de 15° en 40°.

helling 15° helling 30° helling 40°

1 1 2 3

2 3

Klik vervolgens de bedbasis aan  
het statief vast met het schuifslot. 

De bedbasis kan je eenvoudig over 
het uiteinde van de bovenkant van 
het statief schuiven. 

Plaats je baby in het draagbroekje 
van de veiligheid- en comforthoes. 
Vouw de onderste flap van de 
velcrolusband naar binnen. 

Vouw de 2 zijflappen van de 
velcrolusband naar binnen dicht zoals 
een luier. Zorg dat de lusbanden 
mooi op elkaar aansluiten

Zorg dat het bovenlichaam wordt 
omvat tot onder de oksels, en dat de 
velcroband bovenaan de draagbroek 
netjes aansluit rond het lichaam.

Rits de veiligheid- en comforthoes 
open en schuif de matras in de hoes. 
Kijk na of de velcrolusband achteraan 
de matras mooi aansluit met de beide 
velcrohaakbanden op de bedbodem.

De helling instellen of aanpassen doe je best met één hand. Houd met je andere 
hand het bedje vast terwijl dat omhoog of omlaag gaat. 

 Een helling van 15° volstaat meestal om de meest gangbare   
  refluxproblemen te voorkomen of te beperken. 

•  Reinig het houten bedje met gewone, zachte zeepproducten.  
Gebruik geen producten met vluchtige stoffen die schadelijk zijn voor het vernis. 

•  Gebruik geen overvloedig water, spoel niet af of laat niet weken. 

•  Gebruik geen schuursponsjes die de lak kunnen beschadigen. 

•  De Multicare® Veiligheid en Comforthoes is machinewasbaar op 60°


