Diskusjon
Barnets hode vokser mest det første
leveåret. Ligger barnet for det meste på
ryggen med hodet vendt mest mot en side,
blir det mye ensidig trykk på det myke og
formbare hodet. Hodefasongen blir preget
av dette og utvikler seg oftest uharmonisk.
Ofte blir hodeskallen flat på en side, som
regel på den siden barnet ligger mest på
(plagiocefali).
Når barnet hovedsakelig ligger på ryggen
preger det bakhodetfasongen, som da blir
flat (brachycefali).
Har hodet allerede utviklet seg asymmetrisk
er Babydormputa et effektivt supplement til
behandlingen. Puta fremmer en harmonisk
utvikling av hodefasongen og optimaliserer
behandlingsprosessen.
Gulp eller oppkast renner av og barnets
pust forstyrres ikke. Det oppstår ingen fare
for kveling.
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BabyDorm®

BabyDorm®-puten utgjør et trykk- og
stress
fritt hjelpemiddel som motvirker
eller forebygger hodeasymmetri. BabyDorm er en patentrettslig beskyttet (IPC
A47G9/10) hodepute for tidligfødte,
spedbarn og småbarn.

Alle gode ting er tre, og BabyDorm-puten
har tre overbevisende fordeler:
n BabyDorm®-puten motvirker krybbedød fordi den fremmer ryggleie.
n Forebygging av leiebetinget asymmetrisk hodeskalle. Likeså forhindrer man
et symmetrisk leiebetinget flatt bak
hode. Kombinasjonen av hodets relativt høye egenvekt og trykk fra madrassen nøytraliseres, og dermed unngås deformering av barnets hodefasong. BabyDorm®-putens membraner
omslutter bakhodet, og legger slik til
rette for en harmonisk vekst i alle retninger.
n Putens fasong dekker hele bakhodet
uten at barnets hode synker ned i underlag. BabyDorm® er såpass flat at
den vanligvis ikke dekker ørene. Dermed forhindrer den ikke nødvendig
svetting. Samtidig formidler Baby
Dorm®-puten trygghet for spedbarnet
tilnærmet slik det var i mors liv. Dette
kan bidra hjelper til en god og velgjørende baby-søvn.

I motsetning til kritikken ligger
fordelene under hode:
n BabyDorm® opphever problematikken
rundt ”vanlige” babyputer: Barnets hodet kan ikke synke inn i puta fordi det
ligger på en membran. Membranen tillater luftgjennomstrømming og var
meutveksling slik at det kan avgis overflødig varme. Med BabyDorm® kan
barnet snu hodet fritt selv om 
barnets
pust  
kan forstyrres av oppkast. Putens
utforming og membranen gjør at væske
kan renne av slik at det ikke oppstår noe
fare for kveling.
n Med BabyDorm® er det ingen fare for at
barnet blir liggende under puten.
BabyDorm® smyger seg ikke som en
vanlig pute mot ansiktet men sklir fra
ansiktet ved den minste dreining. Takket være det spesielle materialet kan
barnet puste gjennom puta.
n Vi er enige med ekspertene i at spedbarn bør sove på ryggen. BabyDorm®
fremmer stabil ryggleie.
Fasit: BabyDorm® – og barnets hodet
holder seg rundt og harmonisk.

