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Poduszka dla niemowląt Mimos
Cena brutto

280,00 zł

Cena netto

259,26 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu
Poduszka Mimos to specjalistyczny i atestowany produkt medyczny redukujący nacisk główki dziecka na podłoże,
co zapobiega płaskiej główce niemowląt. Jest wykonana z materiału w technologii 3D, co zapewnia bezpieczeństwo
stosowania, prawidłowy przepływ powietrza i wygodę użytkowania. Poduszka Mimos dopasowuje się do każdego kształtu
głowy i zapobiega powstawaniu spłaszczeń główki bez konieczności zmieniania pozycji dziecka. Jeżeli płaski punkt już się
pojawił niweluje go oraz zapobiega pogłębianiu się dalszych zniekształceń.
Zalety:
efektywne zapobieganie i leczenie płaskiej główki niemowlęcia
w 100% oddychająca i bezpieczna poduszka dla niemowląt i dzieci
400% mniejszego nacisku główki na podłoże
produkt medyczny klasy 1
posiada certyfikaty CE, TUV, EN71
wykonana z dzianiny z atestem OEKO-TEX
umożliwia łatwe poruszanie głową i szyją niemowlęcia, co redukuje asymetrię mięśni
nie ma potrzeby zmieniania pozycji dziecka podczas snu
miękka i wygodna
antyalergiczna
istnieje możliwość prania w pralce
Istnieje możliwość zakupienia poszewki Mimos.
Przed zakupem należy dokonać wyboru odpowiedniego rozmiaru produktu:
Rozmiar
XS
S
M
(dawniej (dawniej
(dawniej
L)
XL)
XXL)
Rekomendowa poniżej 37 37 - 42 powyżej 42
ny obwód
główki dziecka
[cm]
WAŻNE! kiedy główka dziecka osiągnie obwód 37cm, poduszka XS powinna być zamieniona na Mimos S. Natomiast kiedy
obwód będzie wynosił 42cm, poduszka S powinna być maksymalnie używana przez 6 kolejnych miesięcy. Tylko wtedy
zapewnione będzie odpowiednie wsparcie główki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiary: XS , S (+ 10,00 zł ), M (+ 10,00 zł )

Materiał
Poduszka wykonana jest z dzianiny dystansowej 3D. Materiał ten dzięki swojej budowie strukturalnej zapewnia
przepuszczalność powietrza, co z kolei wpływa na naturalną regulację termiczną jak i odprowadzanie wilgoci. Miliony
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mkrofilamentów ułożonych pomiędzy dwiema warstwami amortyzują główkę dziecka, a tm samym odpowiednio rozkładają
punkty nacisku. Poduszka jest łatwa w utrzymaniu czystości dzięki możliwości prania.

Działanie
Poduszka Mimos została stworzona nie tylko aby zapobiegać, ale i leczyć płaską główkę niemowlęcia. Wczesna i szybka
reakcja rodzica jest tu kluczowa, gdyż główka niemowlęcia w pierwszych sześciu miesiącach rośnie bardzo szybko i właśnie
wtedy jest podatna na zniekształcenia. Główka jest nieustannie narażona na kontakt z twardym podłożem, co powoduje
ogromny nacisk na miękkie kości czaszki dziecka. Używanie poduszki minimalizuje nacisk na podłoże bez konieczności
ciągłego zmieniania i kontrolowania pozycji dziecka.

Rozmiary
Rozmiar

XS
(dawniej L)

S
(dawniej XL)

M
(dawniej XXL)

Rekomendowany obwód
główki dziecka [cm]

poniżej 37

37 - 42

powyżej 42

0 do 3 miesiąca
również dla
wcześniaków

0 - 10 miesięcy

5 - 18 miesięcy

27,5 x 20 x 4

28,5 x 22 x 5

29,5 x 23 x 5

Rekomendowany wiek
dziecka

Wymiary poduszki [cm]

Kiedy główka osiągnie obwód 37 cm poduszka w rozmiarze L powinna zostać zmieniona na rozmiar XL, natomiast po
osiągnięciu 42 cm poduszka w rozmiarze XL może być używana maksymalnie przez 6 kolejnych miesięcy.
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