Vanamo rengasliina
Kiitoksia, että valitsit Vanamo rengasliinan! Rengasliinaa voi käyttää vauvalla heti syntymästä lähtien
ja aina taaperoiälle asti - niin kauan kuin kantaminen tuntuu mukavalta. Rengasliina on
parhaimmillaan pikaliinana tilanteissa, joissa lapsi täytyy saada nopeasti liinakyytiin.
Rengasliinalla voi kantaa lasta edessä pystyasennossa masut vastakkain, lonkalla ja selässä.
Suosittelemme kantamaan lasta liinassa aina pystyasennossa, kasvot kantajaan päin ja jalat
ergonomisessa sammakkoasennossa: lapsen jalat ovat haara-asennossa, polvet ylempänä kuin
peppu. Kanna pientä vauvaa korkealla rintaasi vasten siten, että yletyt helposti suukottamaan häntä
päälaelle. Liina kiristetään napakaksi niin, että lapsi tulee tiiviisti kantajan kehoa vasten. Vauvan
selkä on pyöreänä.
Pidä vauvan kasvot näkyvissä, jotta voit tarkkailla häntä helposti. Vauvan nenä ei saa painautua
kantajaa vasten joten käännä nukkuvan vauvan päätä hieman: poski rintaasi vasten. Asennot joissa
vauvan leuka painuu hänen rintaansa vasten voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tästä syystä emme
suosittele kantamaan vauvaa kehtoasennossa.
Vastasyntynyttä voidaan kantaa joko siten, että jalat tulevat normaalisti näkyviin liinan alareunan alta
ja vauvan jalat ovat kapeammassa sammakkoasennossa. Vastasyntyneen jalat voidaan myös aluksi
laittaa liinan sisälle luonnolliseen kyykky-asentoon: muodosta rengasliinan kankaasta pussi
taittamalla alareuna ylös päin itseäsi vasten. Vauva asetetaan pystyasentoon liinan muodostamaan
pussiin.
Tarkista rengasliinan kunto huolellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä aina pesun jälkeen.
Älä koskaan käytä rikkinäistä liinaa, sillä se voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden!
Noudata rengasliinan pesuohjelapussa olevia ohjeita. Kiinnitä sukka tai kankaanpala renkaiden
suojaksi, jotta maali ei kolhiinnu. Silittämistä suositellaan erityisesti pellavaliinoille.

OIKEIN: optimaalinen
pystyasento
Kasvot näkyvissä,
hengitystiet vapaana.

OIKEIN: vaaka-asento
Kasvot näkyvissä,
hengitystiet vapaana.
Leuka ei painu rintaan.

VÄÄRIN: vaaka-asento
Pää ei näkyvissä ja
kasvot painuvat tiiviisti
kantajaa vasten.

VÄÄRIN: vaaka-asento
Pää ei näkyvissä ja
vauvan leuka painuu
hänen rintaansa.

Liinan pujottaminen renkaisiin:
Työnnä liinan pää molempien renkaiden läpi. Pidä huoli, ettei kangas mene kierteelle. Avaa
renkaita ja pujota liinan pää takaisin vain toisen renkaan läpi. Vedä liina renkaiden läpi ja säädä
liinan pituus itsellesi sopivaksi. Levitä kangas renkaisiin tasaisesti, jotta se liukuu renkaissa
helpommin liinaa kiristettäessä. Liinan reunojen tulisi liukua vapaasti renkaissa.
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Pujota liina päällesi. Voit asettaa liinan kummalle
olkapäälle haluat. Renkaiden paikka on juuri
olkapään alapuolella. Alkuasennossa renkaat
kannattaa asettaa mahdollisimman ylös, koska ne
liukuvat alas päin myöhemmin liinaa kiristettäessä.
Säädä liinan pituus sopivaksi: liinan pussin
alaosan tulisi olla suunnilleen napasi korkeudella.

Aseta lapsi leveään sammakkoasentoon:
vauvan peppu on alempana kuin polvet.
Pienellä vauvalla jalat asettuvat kapeampaan
sammakkoasentoon. Liinan alareuna kulkee
polvitaipeesta toiseen.

Nosta lapsi rintaasi vasten vapaan hartiasi
puolelle ja pujota hänet liinaan yläkautta. Voit
asettaa lapsen eteen masut vastakkain tai
lonkalle. Ohjaa lapsen jalat liinan läpi vapaalla
kädelläsi.

Vedä liinan yläreuna ylös vauvan niskaan
saakka ja vähän ylikin. Kerää ylimääräinen
kangas vauvan pepun alle ja niskaan –
selän takaa liinan tulisi olla sileä. Työnnä
kangasta pepun alta vauvan ja itsesi väliin.
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Kiristä liinan yläreuna: vedä liinan reunasta
etuviistoon. Kiristä tarvittaessa liinan
alareunaa ja keskeltä.

Levitä liina mukavasti hartian yli ja selässä.
Jos liina alkaa painamaan niskan tyveä, vedä
kangasta kauemmaksi kohti olkapäätä.

Vauva on tiiviisti vartaloasi vasten, peppu on
syvällä liinan pussissa ja jalat
sammakkoasennossa. Vauvan selkä on
pyöreänä ja liina tukee selkää koko
matkalta.

Vauvan kasvojen tulee olla aina näkyvissä.
Käännä nukkuvan vauvan poski rintaasi
vasten, niin hänen on helppo hengittää.
Tarvittaessa voit tehdä lisätuen vauvan niskan
taakse: käännä esim. harso liinan reunan alle.
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Valmistaja:
Liinalapsi Oy
Leipäläntie 49
20300 Turku
www.liinalapsi.fi
niina@liinalapsi.fi
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