3,5 - 15 kg

BELANGRIJK!
Bewaren voor
later gebruik
De Tri-Cotti® is verkrijgbaar in 3 maten:
Small = 34, 36, 38, Medium = 40, 42, Large = 44, 46.
De grootte van je baby speelt bij het bepalen van de juiste
maat geen rol. Naarmate je kindje groeit, rekt de stof uit en
blijft de Tri-Cotti® passen. Kijk voor de juiste maat naar je
eigen confectiemaat. Let op: de stof rekt bij het eerste
gebruik ongeveer 5 cm uit. Het is dus normaal dat de
Tri-Cotti® bij eerste gebruik iets te te klein lijkt.
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ALGEMENE TIPS
GOED

A

A Voor een optimale
gewichtsverdeling over
je bovenlichaam moet
het kruis op je rug zo
laag mogelijk zitten.
Trek dus het kruis altijd
naar beneden en herhaal dit af en toe.
B Je ziet op vorige foto
dat de banden mooi
breed uitgespreid zijn.
Op deze foto zie je hoe
het NIET moet.

FOUT

B

Zorg er altijd voor dat de beide
banden van de Tri-Cotti® mooi
uitgespreid zitten tot in de
knieholtes van je baby. Hiermee geef je je baby a.h.w. een
‘brede basis’ waardoor hij geen
enkele rugbelasting voelt en ontspannen tegen je aanligt. Wanneer een baby slechts een smal
steunvlak heeft, hangt hij recht
naar beneden zodat hij eigenlijk
zelf zijn eigen gewicht moet dragen. Controleer af en toe of beide
banden nog tot in de knieholtes
gespreid zitten.

Mocht na verloop van tijd blijken
dat de Tri-Cotti® te groot is dan
raden wij aan om de kokerband
in te nemen. Vouw daartoe de
stof een aantal centimeter over
elkaar en stik twee maal over
de gehele lengte. Hoeveel centimeter je moet innemen kan je
bepalen door met je kindje in
de Tri-Cotti® te meten hoeveel centimeter hij te laag zit.

Waarschuwingen!
• Ondersteun je baby altijd wanneer
je voorover buigt of bukt.
• Let op dat je niet uit evenwicht
raakt door bewegingen van je baby.
• Gebruik de Tri-Cotti® niet tijdens
sportactiviteiten.
• Het gezicht en de neus van je baby
niet bedekken: verstikkingsgevaar!
• Let erop dat je baby niet tot op zijn
borst voorovergebogen zit of ligt.
• Zorg ervoor dat het hoofdje van je
baby goed zit of ligt.
Tips
Je gezond verstand gebruiken
blijft de beste manier om ongelukken bij het dragen van je kindje te
voorkomen. Nog een paar tips en
waarschuwingen:

• Baby’s jonger dan 4 maanden hebben een hoofdsteuntje nodig. Als je
dit pictogram (zie rechts) tegenkomt
in de handleiding, betekent het dat
de draaghouding geschikt is voor
baby’s jonger dan 4 maanden mits
je de stof van de draagdoek gebruikt
om het hoofdje te ondersteunen.
• Kleed jezelf en je baby niet te
warm aan want de draagdoek is ook
een kledingstuk en bovendien geef
je allebei lichaamswarmte af.
• Houd rekening met een groter
volume als je je baby draagt. Let
op bij smalle doorgangen of lage
plafonds en deuren.
• Controleer de positie van de
banden regelmatig om er zeker van
te zijn dat je baby goed zit, zonder
gehinderd te worden.

• Controleer je Tri-Cotti® regelmatig
en gebruik hem niet als je een defect
vaststelt.
• Wees vooral voorzichtig bij het
koken, aangezien je baby zich
makkelijk kan verbranden of gevaarlijke voorwerpen kan vastpakken.
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GOED
Voor alle manieren van dragen die we in deze
handleiding beschrijven, start je op dezelfde manier:

ALGEMEEN

Lees ook de algemene tips op p.2 en 3
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig: afhankelijk van de leeftijd van je baby worden
andere manieren van dragen beschreven.

Let op!
Voor een ideale gewichtsverdeling is het belangrijk
dat het kruis op je rug
zo laag mogelijk komt te
zitten.
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1

Neem een van de kokerbanden en

3

vouw een van de uiteinden door
de opening van de kokerband naar
binnen zodat je een dubbelgevouwen band krijgt.

4

Steek eerst je hoofd en dan je arm
door de dubbelgevouwen band.
Zorg ervoor dat de opening bovenaan zit.

FOUT

5

Steek vervolgens je andere arm en
je hoofd door de tweede dubbelgevouwen band.

Spreid de stof breed over je schouders uit. Zo zorg je ervoor dat het
gewicht van je baby optimaal over
je bovenlichaam verdeeld wordt.

Trek dus het kruis altijd naar
beneden en spreid de stof
breed over je schouders uit.
Herhaal dit af en toe als je
baby er al in zit.
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UIT
direct na de geboorte - baby kan zich geen beter plekje wensen!
0 - 3 maanden

1. LIGGEND

Kies eerst aan welke kant je je baby wilt dragen - instinctief leg je je baby waarschijnlijk met
zijn hoofdje tegen je hart, maar je kunt uiteraard ook kiezen voor de rechterkant.
Pas onderstaande uitleg dan aan en sla de eerste kokerband over je rechter schouder.

Begin met stap 1, 2, 3 van de algemene beschrijving (p. 4-5)

1
Vouw de band een beetje
open zodat er een ‘nestje’
ontstaat waar je baby in
komt te liggen.

2
Leg je baby in je arm zoals
afgebeeld en houd je arm
hoog tegen je aan en voldoende naar rechts, zodat
je baby met zijn hoofdje
tegen je hart aanligt.

3
Zoek met je vrije hand de
buitenrand van het nestje
en trek de stof over je baby,
eerst het ruggetje en dan
de beentjes.

4
Ondersteun met je vrije
hand het hoofdje van je
baby

5
en trek de stof over het
hoofdje.

6
Neem je baby’s armpje dat
tegen je aanligt en terwijl je
je baby lichtjes naar je toe
kantelt, leg je zijn armpje
iets naar beneden, naast
zijn lichaam.

7
Neem de andere kokerband
en vouw deze ook naar
binnen en doe de band
over je andere schouder.

8
Voordat je deze band uitspreidt, breng je de band
eerst ter hoogte van zijn
billetjes.

9
Spreid nu de band over je
eigen schouder en over
baby’s rug en beentjes.

Om je kindje uit de
Tri-Cotti® te halen, hoef
je deze stappen niet omgekeerd te herhalen maar
vouw je de banden gewoon open en til je je baby
uit de Tri-Cotti®.

8

UIT
3 - 12 maanden

2. RECHTOP ZITTEND

1
Trek beide kokerbanden
aan volgens de algemene
beschrijving (p 4-5).

2
Leg je baby hoog tegen
je rechterschouder en trek
de linkerband over baby’s
rechterbeentje.

3
Houd je baby vrij hoog en
breng hem naar je linkerschouder.

4
Trek nu de rechterband
over baby’s linkerbeentje.

MET BABY’S GEZICHTJE NAAR JE TOE
NB Het is belangrijk om beide
banden altijd tot in de knieholtes van
je baby te trekken. Hiermee geef je je
baby a.h.w. een ‘brede basis’ waardoor hij geen enkele rugbelasting
voelt en ontspannen tegen je aanligt.
Wanneer een baby slechts een smal
steunvlak heeft, hangt hij recht naar
beneden zodat hij eigenlijk zelf zijn
eigen gewicht moet dragen.

5
Spreid beide banden uit
tot in de knieholtes van je
baby. Begin met de band
die het dichtst tegen zijn
billetjes zit en spreid daarna de andere (bovenste)
band er over heen van knieholte tot knieholte.

Als je kindje in slaap valt,
kun je zijn hoofdje steunen
zoals afgebeeld.
Wanneer je baby zijn
gezichtje naar de andere
kant zou draaien, steun je
zijn hoofdje gewoon met de
andere band.

Controleer af en toe dat beide banden
nog tot in de knieholtes reiken.
NB Je kunt uiteraard ook eerst met je
linkerschouder beginnen.

Om je kindje uit de
Tri-Cotti® te halen, hoef
je deze stappen niet omgekeerd te herhalen maar
vouw je de banden gewoon open en til je je baby
uit de Tri-Cotti®.
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UIT
4 - 18 maanden

3. OP DE HEUP

Let op: Als je kiest voor de variant (foto 7 en 8) moet je bij het aandoen van de Tri-Cotti® eerst beslissen op welke
heup je je kind wilt dragen. Vaak wordt de linkerheup gekozen om de rechterhand vrij te houden. Wanneer je
kiest voor je linkerheup zorg je dat je eerste kokerband van je linkerschouder naar je rechterheup loopt.

Variant

1
Trek beide kokerbanden aan
volgens de algemene beschrijving (p 4-5).

2
Leg je baby hoog tegen
je rechterschouder en trek
de linkerband over baby’s
rechterbeentje.

3
Houd je baby vrij hoog en
breng hem naar je linkerschouder en trek nu de
rechterband over baby’s
linkerbeentje.

4
Spreid eerst de band die
het dichtst tegen je kindje
aan zit goed uit - in dit
geval de linkerband en

5
spreid vervolgens de andere band ook breed uit en
let er ook hier op dat beide
banden tot in de knieholtes
komen (zie ook p 9).

6
Schuif je baby naar je
linker- of rechterheup door
met je ene hand zijn billetjes en je andere hand de
band naar je heup toe te
bewegen.

7
Als je je kindje op je heup
draagt, kun je hem extra
ruggesteun geven door de
buitenste band over het
‘achterste’ beentje te halen.
Lees ook even de opmerking hierboven.

8
Hierdoor loop de buitenste
band wat horizontaler over
het ruggetje van je baby.

Om je kindje uit de
Tri-Cotti® te halen, hoef
je deze stappen niet omgekeerd te herhalen maar
vouw je de banden gewoon open en til je je baby
uit de Tri-Cotti®.

De Tri-Cotti is getest volgens de EN 13209-2 (oktober 2005).
Fabrikant:
Babylonia b.v.b.a.
Ternesselei 191
2160 Wommelgem
België
www.babylonia.be
Wil je een gebruiksaanwijzing in een andere taal, kijk dan op www.babylonia.be
Opmerkingen en suggesties kun je altijd mailen naar info@babylonia.be
Wasinstructies:

30

