Wykonana w najnowszej technologii 3D oddychająca
poduszka Mimos- stworzona z myślą o zapobieganiu
płaskiej główce niemowląt. Jeśli płaski punkt na główce
już się pojawi, niweluje i zapobiega pogłębianiu się
dalszych zniekształceń. Główka ma szansę naturalnego
wyrównania i zaokrąglenia jeśli użyta przed ukończeniem
6 miesiąca życia dziecka. Zaleca się korzystanie z
poduszki od pierwszych dni życia maluszka.

P

0 - 10 miesięcy

L

wcześniak*

Maluszek od pierwszych dni życia
spędza większość czasu na plecach-śpi,
leży na macie lub w wózku.
Główka jest nieustannie narażona na
kontakt z twardym podłożem, co
powoduje ogromny nacisk na miękkie
kości czaszki dziecka. Poduszka Mimos
dopasowuje się do każdego kształtu
głowy i zapobiega powstawaniu
spłaszczeń główki bez konieczności
zmieniania pozycji dziecka.

XL

0 - 10 miesięcy

Nie ma konieczności ciągłego
kontrolowania pozycji dziecka. Główka
rośnie naturalnie. Musi tylko być
umieszczona w odpowiednim
wgłębieniu poduszki.

Produkt medyczny klasa 1

Można ją prać w pralce
Zapoznaj się z instrukcją prania.
Wykonanie z atestowanej dzianiny
oekotex gwarantuje bezpieczeństwo
dla skóry dziecka.

XXL

5 - 18 miesięcy

0-3 miesiące

Poduszka Mimos posiada atest (DIN EN ISO 9237)
potwierdzający bardzo wysoką przepuszczalność powietrza.
Mimos to poduszka oddychająca. Zapewnia doskonałą regulację
termiczną i jest w pełni bezpieczna dla dziecka.
Chroni przez uduszeniem.

www.poduszka-mimos.pl

* Ta poduszka może być użyta od momentu
opuszczenia przez dziecko inkubatora do
3 odpowiednio wyliczonych miesięcy.

Poduszka gwarantuje
odpowiednie rozłożenie
puntków nacisku jaki wywiera
główka dziecka na podłoże,
co przeciwdziała powstawaniu
spłaszczeń.

Zaprojektowana przez inżynierów
i lekarzy. Rekomendowana przez
lekarzy pediatrów na całym świecie.

Poszewki są dostępne we wszystkich rozmiarach. Do prania
w pralce w 40 stopniach. Całkowiecie bezpieczne i wykonane
z atestowanych materiałów.
Poduszka Mimos jest rekomendowana
przez lekarzy pediatrów, neurochirurgów,
ﬁzjoterapeutów i położne.

Wykonana z atestowanej dzianiny OEKOTEX
(bezpieczna dla skóry niemowląt i dzieci)

Jak zapobiec płaskiej główce
Możliwe zniekształcenia główki:
normalny

plagiocefalia

3
brachycefalia

dolichocefalia

Fizjoterapia

Jeśli zauważysz na główce dziecka płaski punkt, zawsze zasięgnij
porady specjalisty. Lekarz czy ﬁzjoterapeuta na pewno podpowie czy
należy skierować maluszka na ﬁzjoterapię lub zwyczajnie poinstruuje
Cię jak pielęgnować, nosić i układać dziecko.
Zasięgnij porady specjalisty również wtedy, gdy wydaje Ci się, że Twoje
dziecko leżąc na plecach wygina się w charakterystyczną literę C. Może
być to objaw asymetrii ułożeniowej.

1
Zaleca się używanie poduszki Mimos od pierwszych dni życia dziecka.
Poduszka została specjalnie wyproﬁlowana- posiada specjalne
wgłębienie, aby wspomagać główkę i niwelować jej nacisk na podłoże.
Nie ogranicza ruchów dziecka, które może swobodnie ruszać i przekręcać
główkę w obie strony. Specjalnie wyselekcjonowana i innowacyjna
poliestrowa struktura gwarantuje bardzo wysoką przepuszczalność
powietrza. Poduszka jest oddychająca i bezpieczna dla małego dziecka.
Chroni przed uduszeniem.

Zapobiega i leczy
zniekształcenia głowki
400 krotne zmniejszenie nacisku główki na podłoże.
Poduszka oddychająca o bardzo wysokiej
przepuszczalności powietrza.

Układaj dziecko na poduszce wyłącznie na plecach- w łóżeczku,
wózku, podczas zabawy czy na przewijaku. Unikaj kładzenia dziecka
bez poduszki na twardych powierzchniach takich jak materac, bujak,
fotelik samochodowy itp.

Nie ogranicza ruchów dziecka, pozwala na swobodne
poruszanie głową i szyją.
Niezwykle wygodna, mięciutka, i lekka, co zapewnia
maluszkowi komfort.
Do prania w pralce.
Wykonana z certyﬁkowanych materiałów
(certyﬁkat Oekotex) i oznaczona najwyższą klasą 1
jakości i bezpieczeństwa
z Mimos nie trzeba zmieniać pozycji dziecka

2 Czas na brzuszku.
Pozycja na brzuszku to świetny sposób na zachęcanie maluszka do
ćwiczeń. Leżąc na brzuszku ćwiczą i trenują swoje mięśnie. Połóż
dziecko na brzuszku- na łóżku, swoich kolanach czy kocyku i spróbuj
zachęcić go do podnoszenia główki w jedną i drugą stronę. Pokaż mu
ulubioną zabawkę, zaśpiewaj piosenkę albo zrób minę. Niech maluszek
popatrzy na Ciebie lub zabawkę w prawo i lewo. Zabawa wzmocni ich
mięśnie i stopniowo zmniejszy preferencję do patrzenia i układania
główki w jedną stronę. Nie zmuszaj maluszka do leżenia na brzuchu.
Pozwól mu przyzwyczaić się do pozycji krok po kroku. Zacznij od
kilkunastu sekund. Układanie na brzuszku ma 2 zasadnicze
pozytywne efekty:
Wzmacnia szyję, plecy i
mięśnie. Pomaga
rozbudować umiejętności
motoryczne.

Ogranicza czas kiedy główka
jest płasko na twardym podłożu,
co jest bardzo korzystne, aby
mogła normalnie rosnąć.

Ćwiczenia wykonywane w pozycji na brzuszku rozwijają i przyspieszają
zdolności motoryczne dziecka. Maluszek nauczy się:
- Wcześniej przekręcać się z pleców na brzuszek i odwrotnie.
- Sięgać po zabawki.
- Wcześniej pełzać i raczkować.

Terapia kaskowa
Terapia kaskowa to zdecydowanie ostateczność. Kaski lecznicze zaleca
się wyłącznie po 6 miesiącu życia dziecka a najlepsze i oczekiwane rezultaty
przynoszą, gdy założone przed 12 miesiącem życia maluszka. Przed 6
miesiącem życia zaleca się stosowanie nieinwazyjnych metod, o których
wspominamy w tej ulotce. Większość z nich ma bardzo wysoką skuteczność i
zapobiega terapii kaskowej. Zalecamy stosowanie poduszki Mimos, która od
pierwszych dni życia dziecka chroni jego główkę i zapobiega powstawaniu
spłaszczeń. To jedyna metoda, która eliminuje poźniejszą konieczność
wdrożenia terapii kaskowej. Zawsze zasięgnij porady lekarza pediatry bądź
innego specjalisty.

Informacja zawarta w tej ulotce to tylko wstęp do tematu syndromu płaskiej głowy niemowlęcia. To informacja poglądowa. Zawsze zasięgnij porady specjalisty.

www.poduszka-mimos.pl

