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Rodzina Nösslböck

drodzy rodzice!

Niemowlęta spędzają większość czasu śpiąc w łóżeczkach, które dla nich przygotowaliście. Dlatego zdrowe i bezpieczne środowisko snu zasługuje na szczególną uwagę.

Träumeland® jest uważany za eksperta w dziedzinie materacy niemowlęcych premium
i specjalizuje się w produkcji “oddychających materacy” od 1965 roku. Nieustannie
udoskonalamy nasze produkty w ścisłej współpracy z położnymi, lekarzami i rodzicami. Liczne certyfikaty potwierdzają wyjątkową jakość naszych materacy.
Dziękujemy za zaufanie i życzymy Tobie oraz Twojemu dziecku zdrowego i
relaksującego snu!
ŚĆ
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Rodzina Nösslböck oraz zespół Träumeland®
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3. RY TUAŁY

Małe dzieci lubią stałe rytuały, które je relaksują i ułatwiają im zasypianie. Upewnij
się, że maluszek jest już zmęczony, ale jeszcze nie przemęczony.
Przykładowe rytuały przygotowujące
łagodnie do snu:
•• Uspokajająca kąpiel
•• Delikatne wmasowanie balsamu po kąpieli
•• Przytulanie
•• Wieczorny masaż
•• Włączenie pozytywki
•• Zabawy paluszkowe
•• Śpiewanie kołysanek
•• Czytanie książeczek, opowiadanie ulubionych historyjek na dobranoc lub
wspominanie tego, co wydarzyło się minionego dnia.

zasady

S P O KO J N EG O S N U

Rodzice mogą pozytywnie wpływać na zwyczaje senne swoich pociech zapewniając im komfortowy i spokojny sen. Poniższe wypróbowane oraz przetestowane wskazówki pochodzą od doświadczonych rodziców.
1. W YCISZENIE

Na godzinę przed ułożeniem dziecka do snu wprowadź w domu atmosferę wyciszenia.
Ciche rozmowy i ograniczenie aktywności ruchowej stopniowo przygotują maluszka
do nadchodzącej nocy. W ten sposób dziecko może powoli i bezstresowo oswoić się
ze zbliżającą się porą spania.

2. ST WÓRZ OPT YMALNE WARUNKI DO SPANIA

Zasygnalizuj dziecku, że zbliża się pora snu. Możesz to zrobić np. poprzez zasłonięcie okien, zgaszenie światła lub zapalenie przyciemnianej lampki nocnej.

4. POCZUCIE BEZPIECZEŃST WA

Dziecko w okresie płodowym przyzwyczaja się do przytulnego, ciasnego łona matki
i może się później czuć trochę zagubione w swoim łóżeczku. Zapewnij maluszkowi
przyjemny klimat snu:
stwórz mu przytulne “gniazdko”, w którym poczuje się bezpiecznie (pamiętaj jednak,
aby unikać przegrzewania maluszka).

5. Z ASYPIANIE

Stopniowo przyzwyczajaj dziecko do samotnego zasypiania.
Noszenie na rękach i kołysanie w wózku na dłuższą metę stają się bardzo męczące.
Maluszek będzie czuł się bezpiecznie wtedy, gdy otoczenie, w którym zasypia i się
budzi, będzie mu dobrze znane. Jeśli na przykład dziecko zaśnie podczas karmienia
piersią, będzie oczekiwało, że w tej samej sytuacji się obudzi.

6. RÓŻNICA MIĘDZY DNIEM A NOCĄ

Jeśli dziecko przebudziło się w nocy, staraj się mówić ściszonym głosem i nie zapalaj jasnego światła. Postaraj
się uspokoić dziecko nie wyciągając go z łóżeczka.
Możesz je przytulać, jak długo tylko chcesz, ale
w ciągu dnia!

7. POW TARZ ALNOŚĆ

Stały rytm dnia zwiększa prawdopodobieństwo spokojnych nocy.

8. BĄDŹ CIERPLIW Y
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dobranoc,
skarbie!
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JAK WAŻNY JEST W YSOKIE J JAKOŚCI MATER AC?

porady
ekspertów

Badania dowodzą, że spanie na materacach wcześniej używanych przez inne dzieci może być dla niemowląt niezdrowe. Może prowadzić to do alergii i problemów
skórnych, a także zwiększać ryzyko “nagłej śmierci łóżeczkowej”. Jeśli materac był
wcześniej używany przez starsze rodzeństwo, ryzyko jest zdecydowanie mniejsze.
Zaleca się jednak, aby każde dziecko miało swój własny, nowy materac.

JAK A ODZIEŻ JEST NA JLEPSZA DO SPANIA DL A
MOJEGO DZIECK A?

Szczególnie w pierwszym okresie rodzice mają wiele wątpliwości, jak powinno być
ubrane dziecko do snu w łóżeczku. Dzieci są często ubierane zbyt grubo, co może
prowadzić do szkodliwej akumulacji ciepła.
Aby uniknąć ryzyka zakrycia twarzy dziecka kołdrą,
najlepiej stosować śpiworki do spania.
Doskonale sprawdzą się w tym celu śpiworki
całoroczne LIEBMICH.
Różne warianty używania śpiworków zewnętrznych i wewnętrznych (np. sam zewnętrzny, sam
wewnętrzny lub obydwa łącznie) pozwalają na
regulowanie temperatury stosownie do potrzeb. Ponadto dodatkową możliwość regulacji
temperatury zapewniają dwie szczeliny wentylacyjne w śpiworku (zapinane na zamek).

“Pierwsze lata życia są decydujące dla rozwoju dziecka.
Zarówno rozwój fizyczny, jak i umysłowy postępują
bardzo szybko. Dobrze dobrany materac stymuluje
prawidłowy rozwój dziecka od pierwszych dni życia.”
Dr. Isabelle Hetzmannseder

Lekarz pediatra

ILE SNU POTRZEBUJE MOJE DZIECKO?
Wiek
Średnia ilość godzin/doba

Wiek
Średnia ilość godzin/doba

1 T YDZIEŃ

1 MIESIĄC

3 MIESIĄCE 6 MIESIĘCY 9 MIESIĘCY 12 MIESIĘCY

16,50

15,50

15,00

14,25

14,00

13,75

18 MIESIĘCY

2 L ATA

3 L ATA

4 L ATA

5 L AT

6 L AT

13,50

13,00

12,00

11,50

11,00

10,75

Uwaga: w tabeli podano wartości przeciętne i jest całkowicie normalne, że długość snu Twojego dziecka może
od tych wartości odbiegać.

JAKIE NAW YKI SENNE SĄ NORMALNE?

Nasze dzieci są różne i mają różne zwyczaje senne. Niestety nie ma idealnego przepisu na spokojny sen, który sprawdziłby się w każdym przypadku. Nawet jeśli czasem
jest to bardzo trudne, nie poddawaj się i nie wywieraj na siebie zbyt dużej presji.
Dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy potrafią czekać. Jest zupełnie normalne, że
Twoje dziecko na początku może mieć problemy z zasypianiem.
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Najczęściej nie wystarczy jedynie sprawdzić,
czy maluszek ma ciepłe dłonie i stopy. Dobrze
jest położyć dłoń na karku dziecka, aby sprawdzić
jaką ma temperaturę ciała.

nasza rada

Träumeland CARE to specjalistyczne
produkty stworzone we współpracy z
fizjoterapeutami z myślą o maksymalnym komforcie i wspieraniu rozwoju
motorycznego dziecka.
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N A CO Z W RÓCIĆ U WAG Ę W Y BIER A JĄC

materac niemowlęcy ?
pokrowiec materaca

wkład materaca
W E NT Y L AC JA

Kanaliki wentylacyjne w piance
materaca lub warstwa powietrzna 3D
umożliwiają dobre odprowadzanie CO2 wydychanego
przez dziecko, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko
nadmiernej akumulacji ciepła.

W Z MOCNION E BR Z EGI

Wzmocnione brzegi na dłuższych bokach materaca zwiększają stabilność podczas pierwszych prób samodzielnego
stawania w łóżeczku. Celowo nie wzmacniamy krótszych
boków materaca, ponieważ tak wzmocnione krawędzie
byłyby za twarde dla dziecięcej główki.

S TRON A DL A NIE MOW L A K A I
DL A S TA R S Z EGO DZIECK A

Dwa różne stopnie twardości zapewniają optymalną podporę kręgosłupa. Zalecamy przełożenie materaca ze strony
dla niemowląt na twardszą stronę, kiedy dziecko osiągnie
wagę 12 kilogramów.

KOM FORT I E RGONOMIA LE Ż E NIA

optymalne
podparcie
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Kręgosłup niemowlęcia nie jest jeszcze w pełni rozwinięty.
Materace o wysokiej elastyczności punktowej zapewniają
optymalne odciążenie kręgosłupa jednocześnie tak go podpierając, aby tworzył możliwie jak najprostszą linię. Zbyt
twarde materace nie są odpowiednie dla małych dzieci z
uwagi na wciąż miękką strukturę kręgosłupa. Materace
wyposażone w pianki o strukturze 3D comfort pads są
szczególnie wysokoelastyczne.

POKROWIEC ŚCIĄG A N Y I
ROZ PIN A N Y N A C A ŁOŚCI

Wszystkie nasze materace mają pokrowce ściągalne do
prania. Niektóre nasze pokrowce są również rozpinane na
całości, dzięki czemu można je podzielić na pół. Jeśli jedna
strona pokrowca się zabrudzi, można ją ściągnąć do prania,
a dziecko może spać na drugiej, czystej połowie pokrowca.

ZINTEG ROWA N A OCH RON A PR Z E D
PR Z EMOC Z ENIEM

Wysokiej jakości pokrowce wyposażone w zintegrowaną
ochronę przed przemoczeniem zatrzymują i absorbują wilgoć, dzięki czemu wkład materaca pozostaje suchy.

ODDYCH A JĄCE POKROWCE

Dziecko może swobodnie oddychać również wtedy, gdy
śpi ułożone twarzą w stronę materaca. Nawet najlepszy materac nie zapewni odpowiedniego odprowadzania
nadmiaru ciepła, jeśli wyposażony będzie w pokrowiec
nieprzepuszczający powietrza.

ATES TOWA N A JA KOŚĆ

Wszystkie materiały użyte w procesie produkcji powinny
zostać przebadane na zawartość szkodliwych substancji
oraz atestowane do używania w łóżeczkach niemowlęcych.
Sprawdź, czy produkty posiadają atesty renomowanych
instytutów takich jak np. Oeko-Tex.
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träumeland

prześcieradła

®

T WÓJ DORADCA
W ART YKUŁ ACH
NIEMOW LĘC YCH

pościel

ODDYCHAJĄCE ŚPIWORKI

pieluszki

maty do przewijania

kołderki i poduszki

poduszki ciążowe
i do karmienia

MATERACE
•• do kołysek, koszy i
łóżeczek dostawnych, …
•• do łóżeczek niemowlęcych
•• dla starszych dzieci i młodzieży
•• do kojców i łóżeczek turystycznych
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träumeland
care
Więcej informacji o jakości
produktów Träumeland®
można znaleźć na stronie
www.traumeland.pl
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JA K S T WOR Z YĆ BEZPIEC ZNE

ŚRODOWISKO
SNU?

Odpowiednie środowisko snu jest bardzo ważne, aby maluszek
zmęczony długim dniem, mógł efektywnie wypocząć w nocy. Poniższe wskazówki pomogą Ci właściwie zaaranżować przestrzeń do
spania, aby dziecko spokojnie przesypiało noce.
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Własne łóżeczko (na początku w sypialni rodziców)
Oddychający materac
Oddychający śpiworek do spania >> Śpiworek zamiast kołderki
Oddychające i ściągane do prania pokrowce >> Zamiast pokrowców
hamujących przepływ powietrza
Optymalna temperatura w pomieszczeniu 18°C (max. 20°C)
Świeże powietrze, ale bez przeciągów. | Dobrze jest przewietrzyć pokój przed snem.
Niemowlę powinno leżeć na pleckach.
Wyjmij z łóżeczka zabawki
Usuń z zasięgu dziecka wszelkie sznurki i wstążki
Bez czapeczek, owczej skóry, …
Wzmocnione brzegi zapewniają bezpieczeństwo podczas pierwszych prób wstawania
Materiały przetestowane na obecność antymonu i innych szkodliwych substancji
Bezpieczna odległość od okna i urządzeń elektrycznych takich jak lampka nocna
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CZUŁY DOTYK

4. NARYSUJ SERCE

Przesuwaj delikatnie dłońmi po ciele
dziecka tworząc serce (10-20 razy). Zacznij od środka klatki piersiowej, następnie
na boki i w dół w kierunku nóżek.

JES T POK ARMEM DL A DUSZ Y

“Masaże to wyjątkowe chwile dla niemowląt,
które zaspokajają ich potrzebę dotyku. W
cudowny sposób wzmacniają więź pomiędzy
rodzicami i dziećmi. Niemowlęta wyciszają się
i lepiej śpią, kiedy ich potrzeby emocjonalne są
zaspokojone.”

PRZ YGOTOWANIE:

•• Dziecko wyczuwa Twój nastrój:
wykonuj masaż tylko wtedy, kiedy
naprawdę masz na to ochotę.
•• Używaj wyłącznie naturalnych olejków wysokiej jakości (np. organicznego z migdałów lub kokosowego).
•• Zadbaj o właściwą temperaturę w
pomieszczeniu i sprawdź, czy Twoje dłonie są ciepłe i ściągnij z nich
biżuterię.
•• Tylko mama lub tata powinni przebywać z dzieckiem w pokoju.
•• Masuj niemowlę tylko wtedy, kiedy
jest zrelaksowane i nie łącz masażu
z kąpielą.
•• Możesz rozpocząć masaże od pierwszych dni życia maluszka (masaż
powinien być dostosowany do
wieku dziecka).

6. PLECY

Masuj plecki dziecka na przemian dłońmi od ramion w dół. Zadbaj o dobry kontakt dłoni ze skórą dziecka. Ten czuły
masaż można również wykonywać w
wersji poszerzonej rozpoczynając od
ramion i kończąc na stópkach dziecka.

Manuela Klecatsky
Instruktor masażu
niemowląt

1. CHWIL A CISZ Y

Rozłóż na kolanach kocyk lub ręcznik
i połóż na nim rozebranego maluszka.
Poświęć mu całą swoją uwagę.

2. CIEPŁE DŁONIE

Pocieraj energicznie dłonie, aż staną
się bardzo ciepłe, a następne nalej na
nie olejek.

3. DOT YK MOT YL A

3-4 razy czule muskaj skórę dziecka
dłońmi wykonując ruchy od klatki
piersiowej poprzez ramiona aż do dłoni.

5. NOGI I RĘCE

Przytrzymaj nóżkę pod kątem 90°
względem ciała dziecka (to ważne dla
prawidłowego rozwoju bioder). Następnie masuj ją na przemian prawą i lewą
dłonią w kierunku od miednicy do stopy
(kiedy lewa dłoń zbliża się do stopy, prawa rozpoczyna masaż od miednicy itd.)

7. OSTATNI KROK

Na zakończenie przewróć dziecko z
powrotem na plecki i powtórz ćwiczenie “ciepłe dłonie” opisane na początku,
a następnie pozwól, aby ciepło Twoich
dłoni powoli rozchodziło się po brzuszku maluszka.

W ten sam sposób wykonaj masaż ramion dziecka. Wykonuj szybkie, naprzemienne ruchy prawą i lewą dłonią od
ramion do dłoni dziecka.
Upewnij się, że masz na dłoniach wystarczającą ilość olejku.

Po skończonym masażu możesz zawinąć dziecko w kocyk i je nakarmić. Teraz
możesz je też tulić, ile tylko chcesz.
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MATERACE MEDYCZNE
Znaczna część naszych materacy dla niemowląt posiada certyfikaty
wyrobów medycznych. Oznacza to, że spełniają one najwyższe kryteria
bezpieczeństwa oraz posiadają właściwości ortopedyczne i mogą być
używane we wspomaganiu leczenia lub rehabilitacji dzieci.
Nasze materace medyczne posiadają w swojej nazwie dodatek „MED”, a
także oznaczone są następującymi symbolami:

ED YC ZN YC H:
SZ UK AJ M AT ER AC YDM· Bla
sk Księż yca MED ·

y ME
Płatek Śniegu · Safet
MED ·
· Śpiąca Gwiazdeczka
D
Planeta Marzeń ME
y MED ·
MED · Powiew Wiosn
Chmurka MED · Bry za
Star MED.
Heaven MED · Happy

oddychający materac · the breathing mattress

Träumeland
Hofkirchen, Austria
www.traumeland.pl

@traumelandpolska
www.facebook.com/Traumeland

