Informacija tėveliams

ŠVELNUS
PLOKŠČIOS
GALVYTĖS
GYDYMAS

MIELI TĖVELIAI,
Į jūsų rankas pateko lankstinukas, suteikiantis informacijos,
kaip prižiūrėti kūdikį, nešiojantį kaukolės deformacijai
koreguoti skirtą ortopedinį šalmą. Jame rasite informacijos
apie įvairius galvos deformacijos tipus. Lankstinuke taip pat
pateikti kasdieniai kūdikio padėties pavyzdžiai, padėsiantys
išvengti

kaukolės

deformacijų

ar

esamos

problemos

paūmėjimo.

Tikimės, kad ši informacija bus naudinga ir padės
sėkmingai išspręsti jūsų mažylio problemą.
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1.1

Ortopedinis šalmas

SKIRTAS VAIKAMS NUO 4 IKI 14
MĖNESIŲ
Galvos deformacijos tapo dažnesnės pradėjus taikyti Saugaus kūdikio miego
(kūdikio migdymo ant šono) programą SKMS* prevencijai. Šiuo metu daugiau nei
3 proc. naujagimių** kaukolės deformacija – didelė arba labai didelė, iki 50 proc.
– švelni arba vidutinė.
Ortopedinis šalmas, gaminamas pagal užsakymą, yra ypač lengvas. Vidinė šalmo
dalis yra apvalios formos, leidžianti kūdikiui miegoti ir judėti nepatiriant spaudimo
į suplokštėjusią galvos sritį. Ortezas netrukdo jokiai mažylių veiklai ir dauguma
tėvų teigia, kad jų kūdikiai greitai prisitaikė prie ortopedinio šalmo.
Tyrimai*** rodo, kad gydymas ortopediniu šalmu esant didelei galvos deformacijai
yra efektyviausias. Ortopedinis šalmas yra paprastas būdas koreguoti netaisyklingą
galvytės formą. Galva tampa simetriškesnė ir taisyklingesnės formos, ortezas
formuoja taisyklingą augimo kryptį.
*SKMS – Staigios kūdikių mirties sindromas.
**Deformational plagiocephaly: a follow-up of head shape, parental concern and neurodevelopment at ages 3
and 4 years; B L Hutchison, A W Stewart and E A Mitchell; Archives of Disease in Childhood September 2010.
***Effectiveness of Conservative Therapy and Helmet Therapy for Positional Cranial Deformation. Steinberg et al;
Plastic and Reconstructive Surgery; March 2015

1 pav. Ortopedinio šalmo pavyzdžiai
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1.2

Gydymo trukmė

1.3

GYDYMAS DAŽNIAUSIAI UŽTRUNKA 4–6
MĖNESIUS

Dėvėjimo grafikas

NORINT PASIEKTI SĖKMINGŲ REZULTATŲ,
ŠALMĄ DĖVĖTI PRIVALOMA 23 VALANDAS

Gydymo trukmė skiriasi. Ji priklauso nuo to, kokio amžiaus vaikui gydymas

Siekiant išvengti tolesnio netaisyklingo kaukolės augimo, ortezas turi būti

pradėtas ir kaip greitai jis/ji auga. Kūdikių iki 12 mėn. gydymas įprastai trunka 4–6

nešiojamas 23 valandas per parą. Bet koks 23 valandų dėvėjimo grafiko

mėnesius. Vyresniems vaikams dažniausiai reikia ilgiau trunkančio gydymo, nes jų

sutrumpinimas gali sukelti problemų pritaikant ortezą arba sutrukdyti pasiekti

kaukolė auga lėčiau, yra tvirtesnė ir atsparesnė.

optimalius rezultatus. Net gydymui artėjant į pabaigą ortezas dėvimas 23 valandas
per parą.

Kūdikiams iki 4 mėn. ortopedinis šalmas nėra skiriamas. Jaunesniems nei 3 mėn.
mažyliams tinka padėčių terapija. Po trijų mėnesių kūdikis pradeda vartytis ir

Ortezo galima nedėvėti tik keliais atvejais: kai vaikas karščiuoja ar serga gripu,

keisti padėtis, tad padėčių terapija praranda prasmę. Šiuo laikotarpiu gydytojas iš

maudynių metu arba gydomųjų procedūrų metu. Ortezas nedėvimas ir per

naujo įvertina kūdikio kaukolės formą ir nustato, ar kūdikiui reikalingas gydymas

kineziterapijos seansus. Nesilaikant dėvėjimo grafiko gali prireikti gaminti naują

naudojant ortopedinį šalmą. Nuo 12 mėn. smegenys ir kaukolė nebeauga taip

ortezą.

greitai, kaip pirmaisiais gyvenimo metais. Gydymas ortopediniu šalmu vėliausiai
gali būti pradėtas 14 mėn., o baigtas – 18 mėn.
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Diena

Uždėtas
ortezas

Nuimtas
ortezas

Pastabos

1.

1 val.

1 val.

Kartoti ciklą
visą dieną

1.4

Dažniausios vaikų kaukolės deformacijos

Plagiocefalija (2 pav.) yra kaukolės deformacija. Ji dažnai siejama su kreivakaklyste
ar kitu kaklo srities raumenų funkcijos pažeidimu. Kai kūdikis ilgai laiko galvą
vienoje padėtyje, pakaušis suplokštėja. Kaukolės deformacija dėl plagiocefalijos

2.

2 val.

1 val.

Kartoti ciklą
visą dieną

3.

4 val.

1 val.

Kartoti ciklą
visą dieną

1 val.

Kartoti ciklą
visą dieną

4.

5.

8 val.

23 val.

1 val.

dažniausiai sukelia rimtas pasekmes, todėl kūdikiai, kuriems diagnozuotas
vidutinio sunkumo ar sunkus plagiocefalijos laipsnis, turi būti gydomi.

Galvos savybės (3, 4 pav.)
• Pakaušio suplokštėjimas (plagiocefalija):
matomas vienos pusės suplokštėjimas.

Kartoti ciklą
kas 24 val.

• Ausis pastebimai pasislinkusi į priekį
suplokštėjimo pusėje.
• Kakta pasislinkusi į priekį toje pačioje
suplokštėjimo pusėje.
• Akis ir veidas taip pat gali būti pasislinkę į
priekį suplokštėjusioje pusėje. Rezultatas –
veido asimetrija.

Nuo penktos dienos ortezas turi būti dėvimas visą dieną su dviem pusvalandžio
trukmės pertraukomis: pirma ryte ir antra vakare.
2 pav. Plagiocefalija
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Simetrinė brachicefalija (7 pav.) yra deformacija, kuriai būdingas plokščias, platus
pakaušis. Paprastai kaukolė deformuojasi kūdikiams ilgai gulint ant nugaros ir
nesivartant. Gydyti reikėtų vidutinio sunkumo ir sunkią simetrinę brachicefaliją.

Galvos savybės
3 pav. P
 lagiocefalija prieš
ortezinį gydymą

4 pav. P
 lagiocefalija po sėkmingo
ortezinio gydymo

(8, 9, 10, 11 pav.)

• Pakaušis suplokštėjęs simetriškai.
• Galva yra neįprastai plati.
• Iš šono matosi, kad galva yra aukštesnė ir
plokštesnė nei įprastai.
7 pav. Simetrinė
Brabrachicefalija

5 pav. P
 lagiocefalija prieš ortezinį
gydymą. Gydymas pradėtas
nuo 5 mėnesių
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• Kakta yra iškilusi ir gali būti atsikišusi į priekį iš
abiejų pusių.

6 pav. Plagiocefalija po sėkmingo
2 mėn. ortezinio gydymo
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8 pav. S
 imetrinė brachicefalija
prieš ortezinį gydymą

9 pav. S
 imetrinė brachicefalija
po sėkmingo ortezinio
gydymo

10 pav. Simetrinė brachicefalija prieš
ortezinį gydymą

11 pav. Simetrinė brachicefalija po
sėkmingo ortezinio gydymo
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Kūdikiams, kuriems diagnozuota asimetrinė brachicefalija (12 pav), neįprastą
galvos formą nulemia plagiocefalijos ir brachicefalijos derinys. Ši forma dažnai
siejama su kreivakaklyste, neleidžiančia laisvai judėti kaklui. Ši deformacija
yra rimta problema: vidutinio sunkumo ir labai sunkios deformacijos turi būti
gydomos ortezu.

Galvos savybės

(13, 14,15, 16 pav.)

• Abi pakaušio pusės yra suplokštėjusios, bet viena
pusė yra plokštesnė už kitą.

13 pav. 	Asimetrinė brachicefalija prieš
ortezinį gydymą. Gydymas
pradėtas nuo 4 mėn.

14 pav. 	Asimetrinė brachicefalija po
sėkmingo 3 mėn. ortezinio
gydymo

15 pav. 	Asimetrinė brachicefalija prieš
ortezinį gydymą. Gydymas
pradėtas nuo 7 mėn.

16 pav. 	Asimetrinė brachicefalija po
sėkmingo 3 mėn. ortezinio
gydymo

• Galva yra neįprastai plati.
• Galva gali būti aukštesnė nei įprastai ir gali būti
vienoje pusėje aukštesnė nei kitoje.
12 pav.	Asimetrinė
brachicefalija

• Ausis gali būti pasislinkusi į priekį toje pusėje, kur
didesnis pakaušio suplokštėjimas.
• Kakta toje pusėje, kurioje didesnis pakaušio
suplokštėjimas, taip pat gali būti pasislinkusi.
• Akis ir veidas pusėje, kur didesnis pakaušio
suplokštėjimas, taip pat gali būti pasislinkusi į
priekį. Rezultatas – veido asimetrija. .
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Vaikų, kuriems diagnozuota dolikocefalija

(17 pav.), galvos yra siauros. Ši

deformacija dažniausiai pasitaiko kūdikiams, kurie ilgai guli ant šono. Neišnešioti
naujagimiai intensyviosios terapijos skyriuje guldomi ant šono. Ši deformacija
yra rimta problema. Vidutinio sunkumo ir labai sunkios deformacijos turi būti
gydomos ortezu.

Galvos savybės (18, 19 pav.)
• Galva yra neįprastai ilga ir siaura, be matomų
briaunų ties sagitaline siūle.
• Asimetrija gali pasireikšti dešiniajame ir
kairiajame įstrižainės matmenyse.

18 pav.	Vaikas su dolikocefalija prieš
ortezinį gydymą. Gydymas
pradėtas nuo 7 mėn.

19 pav.	Dolikocefalija po sėkmingo
3 mėn. ortezinio gydymo

17 pav. Dolikocefalija
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Dolikocefališka galva atrodo panašiai kaip kūdikio galva
su sagitalinės siūlės sinostoze. Gydytojas turi atlikti tyrimą,
kad atskirtų kraniosinostozę nuo pozicinės deformacijos.

Dolikocefalija

Sagitalinė
kraniosinostozė

22

Priešlaikinis

Ne priešlaikinis

gimimas

gimimas

Nečiuopiama

Ryški sagitalinė

sagitaline siūlė

siūlė

Deformacija

Deformacija

neprogresuoja

progresuoja
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1.4.1

Kreivakaklystė ir padėčių terapija

Pakaušio deformacija gali išsivystyti po gimimo, jei kaklo raumenys yra įtempti,
susilpnėję ar asimetriškai išsivystę. Ši būklė yra žinoma kaip kreivakaklystė, kuri
keičia galvos formą ir riboja galvos pasukimą į vieną pusę. Kreivakaklystė turi būti
gydoma kartu naudojant ortopedinį šalmą.
Kreivakaklystė įprastai gydoma

2–3 kartus per savaitę. Mankštos namuose

yra taip pat labai svarbios. Tai padeda išlaikyti tinkamą kaklo raumenų ilgį ir
palaiko šių raumenų funkcijas atliekant įprastas veiklas ir judesius, pavyzdžiui,
leidžia pasisukti, sėdėti, ropoti ar žaisti. Be kreivakaklystės, kita pogimdyminės
pozicinės plagiocefalijos priežastis gali būti ilgalaikis gulėjimas ant nugaros ant
kieto paviršiaus – pvz., vaikiškose kėdutėse, automobilinėse kėdutėse, sūpuoklėse,
vežimėliuose. Iki 1992 m. kūdikiai dažniau buvo guldomi miegoti ant pilvo, kuris
išlaikydavo galvos svorį. Prasidėjusi Saugaus kūdikio miego programa žymiai
sumažino SKMS riziką, bet, kita vertus, vaikiškų kėdučių naudojimas ir kūdikių
guldymas miegoti ant nugaros visai nakčiai turėjo įtakos vystantis galvos

20 pav.

Vaikas, turintis kairės pusės įgimtą kreivakaklystę

deformacijoms.
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1.4.2

Kraniosinostozė yra kontraindikacija gydymui ortopediniu
šalmu.

Kraniosinostozė

1

1

Viena iš neįprastos galvos formos priežasčių yra būklė, žinoma kaip kraniosinostozė.
Kai kurie kraniosinostozės tipai pasireiškia kaip plagiocefalija. Kraniosinostozė
išsivysto, kai viena ar kelios kaukolės siūlės suauga per anksti: tai lemia neįprastą
kaukolės formą. Gydytojas atlieka medicininę apžiūrą. Jei įtariama kraniosinostozė,
specialistas paskiria tyrimus KT diagnozei patvirtinti. Jei vaikui diagnozuota
kraniosinostozė, reikalingas operacinis gydymas. Po operacijos tiek smegenys, tiek

2

2

kaukolė gali normaliai augti.

5

4
3

3

Kraniosinostoze sergančių vaikų galvų forma skiriasi priklausomai nuo to, kuri

4

siūlė suaugo. Diagnozuoti kraniosinostozę gali tik gydytojas. Vaikai, kuriems
pasireiškė bet kokie toliau aprašyti simptomai, turi būti siunčiami pas gydytoją
gydyti kraniosinostozės:

21 pav. Dešinės pusės plagiocefalija

1.

• Vaikai su neįprasta galvos forma ir
apčiuopiama ar matoma kaukolės
siūle.
• Nepaisant padėties terapijos vaiko
kaukolės deformacija progresuoja.
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• Vaikai, kuriems diagnozuota
plagiocefalija, ir kurių būklė
nepaisant gydymo ortezu negerėja
arba blogėja.

Priešingos pusės kaktos atsikišimas.

22 pav. Dešinės pusės kraniosinostozė

1.

Priešingos pusės kaktos atsikišimas.

2. Tos pačios pusės ausies
pasislinkimas užpakaline kryptimi.

2. Tos pačios pusės ausies
pasislinkimas į priekį.

3. Tos pačios pusės pakaušio
atsikišimas.

3. Priešingos pusės viršugalvio
atsikišimas.

4. Priešingos pusės pakaušio ir
viršugalvio suplokštėjimas.

4. Tos pačios pusės pakaušio ir
viršugalvio suplokštėjimas.
5. Tos pačios pusės pakaušio ir
užausio srities atsikišimas.

Informacija tėveliams

27

2.

„Talee“ – unikalus

Klinikinę patirtį sujungus su gamybine technologija sukurta revoliucinė patentuota
„Talee“ technologija.

LAIDUS ORUI
Perforuota ortezo konstrukcija padidina laidumą orui, kad jis
galėtų vėdintis ir sumažintų kūdikio prakaitavimą.

LENGVAS
Pasinaudojus 3D spausdinimo galimybėmis sukurtas lengvesnis
„Talee“.

PLONAS
„Talee“ yra plonas, dėl to ypač patogus kūdikiams. Jūsų kūdikis
greitai pamirš, kad nešioja šalmą!
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DĖVĖJIMO
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INSTRUKCIJOS
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1.

Jūsų vaikas ortopedinį šalmą turi dėvėti 23 valandas per parą, tačiau jam/jai
gali prireikti kelių dienų adaptacijai. Laikykitės grafiko, palaipsniui didindami
dėvėjimo laiką. Neskubėkite pagreitinti šio proceso net jei vaikas nepatiria
nepatogumų. Dėvėjimo grafikas buvo sukurtas siekiant užkirsti kelią odos
problemoms ir padėti jūsų vaikui priprasti prie ortezo. Tai saugus adaptacijos
būdas. Penkta diena laikoma ta, kai vaikas ortezą nešioja visas 23 valandas.

2. Nedėkite ortezo, jei vaikas karščiuoja (temperatūra aukštesnė nei 38 °C).
Jei kūdikiui temperatūra pakilusi iki 38 °C,jis/ji gali dėvėti ortezą, tačiau
temperatūra turi būti reguliariai tikrinama. Jei temperatūra pakyla, nuimkite
ortezą. Kuo greičiau atnaujinkite įprastą dėvėjimo grafiką.
3. Nuimkite ortezą kineziterapijos metu ir uždėkite jį kuo skubiau procedūrai
pasibaigus.
4. Nuimkite ir valykite ortezą kiekvieną dieną prausdamiesi. Ortezo vidiniam
paviršiui valyti naudokite neparfumuotą spiritinę valymo priemonę, nes kiti
produktai gali sudirginti kūdikio odą. Kruopščiai išvalykite ortezo vidų švaria
šluoste arba nauju minkštu šepetėliu naudodami medicininį spirituotą
dezinfekcinį skystį. Sausai išvalykite ortezą. Norėdami išdžiovinti ortezą, galite
naudoti plaukų džiovintuvą nustatę žemą temperatūrą – tai taip pat padeda
panaikinti kartais atsirandantį kvapą.
5. Kasdien plaukite vaiko galvą šampūnu. Jei mažylio galvos oda yra labai
jautri, galima naudoti hipoalerginį ar natūralų šampūną. Ortezas turėtų būti
nuimamas maudantis – jis neturi sušlapti. Kai galva ir ortezas bus sausi, vėl
uždėkite ortezą.

7. Gydymo metu vaikui kirpti plaukus galima, tačiau nenuskuskite jų.
Ortezo sąlytis su oda, kai plaukai pradeda augti, gali ją sudirginti. Viso
gydymo metu patariama palaikyti vienodą plaukų ilgį, kad būtų išvengta
formos pokyčių dėl ilgesnių ar trumpesnių plaukų.
8. Nuėmę ortezą visada apžiūrėkite kūdikio galvą. Jei ortezą nuėmus per
valandą paraudimas neišnyksta, gali reikėti ortezą koreguoti. Jei atsiranda
žaizdų, ortezą reikia nuimti ir kreiptis į specialistą dėl ortezo koregavimo.
Ortezo negalima dėti, kol žaizda neužgijo.
9. Nedėvint ortezo 48 val. dėl kaukolės augimo gali kilti sunkumų uždedant
ortezą. Sumažinkite laikotarpius be ortezo ir susisiekite su specialistu, jei
negalite uždėti ortezo.
10. Uždėdami ortezą visada patikrinkite užsegimus ir plyšius bei būtinai teisingai
užsekite. Laisvos detalės gali kelti uždusimo ar užspringimo pavojų.
11. Kai ortezas yra nuimamas, įsitikinkite, kad naminiai gyvūnai negali jo pasiekti.
12. Visiems, kurie prižiūri vaiką gydymo laikotarpiu, paaiškinkite ir išmokykite,
kaip naudoti, dėvėti ir nuimti ortezą. Praktiniai įgūdžiai yra svarbūs šeimai,
draugams, globėjams ir visiems kitiems, kurie rūpinasi jūsų vaiku.
13. Jei turite klausimų ar nerimaujate dėl vaiko priežiūros, susisiekite su
specialistu. Visus neaiškumus reikia išsiaiškinti nedelsiant.

6. Pirmas kelias dienas, kol kūnas prisitaikys prie ortezo, jūsų vaikas gali gausiai
prakaituoti. Šiuo laikotarpiu tai įprasta, tad ortezas gali būti nuimamas
kelioms minutėms, o galvą ir ortezą išdžiovinkite rankšluosčiu ar plaukų
džiovintuvu. Išdžiūvęs ortezas turi būti vėl uždėtas. Nenaudokite jokių
kūdikių pudrų, kremų. Šiuose produktuose gali būti medžiagų, galinčių
sudirginti odą. Po šalmu nedėkite rankšluosčių ar kitos tekstilės. Tam, kad
išvengtumėte per didelio prakaitavimo, aprenkite mažylį tinkamai.
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Kaip žinoti, ar ortezas yra tinkamas, ar jis turi būti
koreguojamas?

Jei po tokios procedūros odos būklė nepagerėjo, palaikykite ortezą nuimtą ilgiau

Jei nuėmus ortezą ant kūdikio galvos nematote jokių paraudimų arba šie

specialistu. Reguliariai patepkite nuospaudas kremu ir uždenkite nuospaudos vietą

paraudimai išnyksta per kasdienes pertraukėles ortezo nedėvint, jis yra tinkamas.

plonos medvilnės skiautele, kol ortezas bus pritaikytas.

Kaip prižiūrėti galvos odą?

Ką daryti, jei vaikas kelias dienas nedėvėjo ortezo?

Kasdien valykite odą. Palaukite, kol kremas susigers. Tačiau visada įsitikinkite,

Jei jūsų vaikas nedėvėjo ortezo keletą dienų, vėl pradėjus jį dėvėti turėtumėte

kad ortezas dedamas tik tada, kai ir galva, ir ortezas sausi. Perštint odą, išsivysčius

patikrinti, ar neatsirado nuospaudų. Uždėkite ortezą 2–3 valandoms ir tada

kontaktiniam dermatitui naudokite kremus, kurie švelnintų ir sausintų odą, o ne

padarykite pertrauką (nuimkite ortezą). Apžiūrėkite galvą kaip įprastai, stebėkite, ar

tepalus, kurių pagrindinis komponentas – vazelinas. Jei abejojate, pasikonsultuokite

nėra paraudimų ir palaukite, kol išnyks visos galimos nuospaudos. Jei jos išnyksta

su specialistu.

per 1 valandą, vėl uždėkite ortezą, pailginkite dėvėjimo laiką ir vėl padarykite

Kaip atskirti nuospaudas nuo kontaktinio dermatito?
Jeigu nuėmus ortezą matote paraudimus, kurie neišnyksta per 1 valandą nedėvint
ortezo, tai gali būti nuospauda arba kontaktinis dermatitas. Visų pirma patepkite
paraudimus kremu (tinka bet koks apsauginis kremas ar jautrios odos losjonas).

(apie 3–4 val.). Tai yra nuospaudos ir ortezas turi būti koreguojamas. Susisiekite su

pauzę. Kartokite šią procedūrą, kol atnaujinsite 23 valandų per parą grafiką. Tai gali
užtrukti 2–3 dienas. Jei nuospaudos neišnyksta per 1 valandą ir nebegalite atnaujinti
dėvėjimo grafiko kiek įmanoma greičiau, susisiekite su specialistu.

Po kiek laiko galima pastebėti teigiamus pokyčius?
Tai yra individualu, bet dažniausiai kai kuriuos teigiamus pokyčius galima pastebėti

Kontaktuojančią vietą orteze uždenkite plonos medvilnės skiautele ir uždėkite

jau po 2 savaičių dėvėjimo (1 patikrinimas). Žymiausia galvos korekcija įvyksta per

ortezą. Po dviejų-trijų valandų patikrinkite, ar ant galvos odos dar matyti paraudimas.

pirmuosius ortezo nešiojimo mėnesius.

Jei paraudimas išnyko ir nėra sudirgimo požymių ar odos būklė žymiai pagerėjo,
pakartokite procesą. Tai kontaktinis dermatitas. Kai kurių vaikų oda gali būti
jautresnė, todėl ją reikia gydyti taip kelis kartus per dieną.
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Asimetrišką galvos formą iš dalies galima koreguoti kruopščiai ir pakartotinai
keičiant vaiko padėtis miego metu ir atliekant kitas veiklas. Tai priklauso nuo vaiko

5.2

Žaidimai

amžiaus ir deformacijos laipsnio. Padėties keitimo tikslas yra sumažinti spaudimą
deformuotai vietai.

5.1

Miegas

24 pav.

Padėties keitimo pavyzdys žaidžiant

• Kai jūsų kūdikis nemiega ir esate su juo, paguldykite jį ant pilvuko ir skatinkite
keisti galvos padėtį naudodami žaisliukus.

23 pav.

Padėties keitimo pavyzdys miego metu

• Dažniausiai tėveliai sako, kad jų vaikams nepatinka gulėti ant pilvuko. Tai gali
lemti silpni nugaros raumenys. Norėdami pakelti pečius, po vaiko krūtine
padėkite suvyniotą rankšluostį.

• Jūsų kūdikis visada turėtų miegoti ant nugaros.

• Sukryžiuokite savo kojas ir padėkite vaiką ant jų taip, kad jis gulėtų ant pilvo.
Prilaikykite vaiką už sėdmenų. Ilgiau išlikti šioje padėtyje padės žaisliukai.

• Pakeiskite šviesos šaltinio vietą kambaryje, kad jūsų mažylis norėtų pasukti
galvą. Kūdikiai suką galvytę šviesos link.

• Gulėjimas ant pilvo sumažina spaudimą į deformuotą vietą, kartu ir stiprina
vaiko kaklo, nugaros ir pečių raumenis.

• Kai jūsų kūdikis užmiega, pasukite galvą į nedeformuotą pusę.
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5.3

Maitinimas
• Maitindami kūdikį keiskite maitinimo padėtį
(iš dešinės, iš kairės).
• Maitindami stenkitės prilaikyti galvą iš
sveikosios pusės.

25 pav. 	Padėties keitimo pavyzdys maitinant

5.4

6

NAUDINGOS
NUORODOS

Keliavimas
• Ribokite laiką, kurį kūdikis praleidžia ant
kieto paviršiaus, pvz., vaiko kėdutėje.
• Automobilio kėdutėje naudokite sulankstytą
rankšluostį, kad kūdikis pasuktų galvą į
nepaveiktą pusę.

www.taleetop.com
www.inventmedical.com

26 pav.	Padėties keitimo pavyzdys keliaujant
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Jei turite klausimų, susijusių su gydymu naudojant
ortopedinį šalmą, susisiekite su mūsų įmone

UAB „Ortogama“

+ 370 605 61 350

Savanorių pr. 174A-102,
Vilnius

Pacientų priėmimas:

www.ortogama.lt

alina@ortogama.lt

Baublio g. 2, Vilnius

Šis leidinys išleistas kaip informacinis lankstinukas tėveliams, auginantiems vaikus su kaukolės
deformacija. Platinti šį lankstinuką ar jo dalis draudžiama.
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