ÚPRAVA PEŘINKY KE HŘE A PÉČI O MIMINKO

Při hře děťátko svlékáme z plenky, avšak pod zadeček a částečně záda mu nezapomeneme vložit
nepromokavou podložku. Nepromokavou podložku vkládáme pod dítě i při péči po koupání, při přebalování
či oblékání.

PÉŘOVÁ
ZAVINOVAČKA

A POLŠTÁŘEK
pro miminko
Proč je péřová zavinovačka pro miminko tak důležitá?

Miminko stabilizujeme položením dlaně na
hrudníček. Miminko se zklidní a rozloží svou váhu
do podložky.

Volnou rukou uchopíme boční cíp peřinky a točíme (nikoliv
tlačíme) jej směrem k tělu miminka. Vytvoříme takto pevný
okraj po obou stranách tělíčka děťátka.
Stejným způsobem zatočíme pod děťátko i spodní cíp peřinky.

Jak na spaní, tak na hraní podhrneme polštářek
pod hlavičku dítěte.
Vrchní cípy polštářku zatočíme směrem
dovnitř, aby hlavička miminka byla výš než
zadeček. Takto může miminko odpočívat
v postýlce, kočárku, košíku či ve vaší posteli.

Do kdy je vhodné zavinovačku používat ke spánku a ke hře?
Do kdy je vhodné dítě do peřinky zavinovat?
Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v kurzech Hravého cvičení
a ve videokurzu.
Naše péřové zavinovačky ve výhodném setu s polštářkem a povlaky byly navrženy ve spolupráci s dětskou
rehabilitační lékařkou. Používáme je při cvičení v našich kurzech, na nichž si je můžete vyzkoušet
a zakoupit nebo navštivte www.hrave-cviceni.cz, sekce Péřová zavinovačka.
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Víte, jak miminko správně zavinout a jak zavinovačku používat?
Novorozenec přirozeně zaklání hlavičku a obtížně vyrovnává své tělo do osy. Kvůli flekčnímu držení těla
nedokáže na rovné podložce rozložit svou váhu na celá záda. Je lekavý, rodí se s tzv. Moorovým reflexem, který
způsobuje, že ho vyleká jakýkoliv rychlý pohyb, včetně jeho vlastního. Miminko rozhodí ruce, nohy a začne
plakat. Je k neutišení. Tyto reakce ještě více podporují jeho přirozený záklon a dráždí jeho centrální nervovou
soustavu. K úlekovým reakcím malých miminek dochází v době bdění i spánku. Miminko si proto v době
spánku nemůže na tvrdé rovné podložce dobře odpočinout, stáčení k jedné straně může způsobit složeniny na
hlavičce (predilekci). V době bdění se na tvrdé rovné podložce miminko musí soustředit na to, aby zpracovalo
svou úlekovou reakci místo, aby se soustředilo na správné zapojení svalů, správně se vyvíjelo a prospívalo.
Péřová zavinovačka navodí miminku prostředí podobné tomu, které zná z dělohy.
Na spaní miminko do peřinky zavineme – vytvoříme mu stísněný prostor, ve
kterém mu je teplo a měkoučko. Stáhneme-li ručičky, předejdeme úlekovým
reakcím, které ho budí ze spánku. Hlavička zapadne do peří, které ho
obejme, peřinka nedovolí tělu stočení mimo osu, čímž předcházíme
predilekci a asymetrii těla.
Na hraní vytvoříme miminku „hnízdečko“. Hlavička
a nožičky miminka jsou výše než zadeček a dochází
tak k pozvolnému, nenásilnému, rozvolňování
flekčního novorozeneckého držení těla. „Hnízdečko“ je
aktivní pozice ke hře a péči o miminko. Peřinka drží tělo
miminka v ose a minimalizuje úlekové reakce, miminko je
v době bdění klidnější.
U nejmenších dětí používáme peřinku i při každodenní péči–
přebalování, oblékání, péče po koupání - jelikož při všech
těchto činnostech na tvrdé podložce se miminko leká a zbytečně
dráždíme jeho centrální nervovou soustavu.

PŘÍPRAVA PEŘINKY

Nejprve naklepeme polštářek, aby se peří
rovnoměrně rozložilo.
Načechráme peřinku podobně jako polštářek,
čímž dostaneme mezi peří vzduch. Poté
uchopíme peřinku za cípy a peří sklepeme do
kulatého rohu.

Peřinku položíme na polštářek tak, aby byl kulatý roh
rovnoměrně zarovnán s hranou polštářku.

Na peřinku položíme plenku složenou do čtverce,
Větší plenku položíme navrch. Do této plenky budeme
protože miminka se hodně potí na hlavičce.
miminko zavinovat.
Můžeme na sebe položit i dvě plenky, peřinku
Na plenku položíme lehce oblečené miminko. Budeme-li
tak více chráníme. Položíme-li plenku složenou
zavinovat, necháme nad hlavičkou miminka místo, abychom
do čtverce i pod zadeček miminka, chráníme
ho do peřinky pohodlně navinuli (platí i pro větší děti). Bude-li
peřinku při případném protečení plenky.
dítě ležet příliš vysoko, peřinka ho dostatečně neobejme. Bude-li
miminko na plence pouze ležet, prostor nad hlavičkou nemusíme
řešit.

ZAVINUTÍ MIMINKA

Přitiskneme jednu ručičku miminka k tělu. Pozor,
ruku příliš nenatahujeme, abychom násilně
a dlouhodobě nepovolovali novorozenecké
flekční držení. Zatočíme cíp plenky směrem
dovnitř, čímž přitisknuté ruce vytvoříme
„kapsu“, která brání miminku ruku ze zavinutí
vytáhnout. Vytvoříme pevný úvaz, který
zakončíme pod miminkem – miminko na
něm leží.

Spodní cíp peřinky přehneme k bříšku miminka.
U nejmenších dětí zatočíme roh dovnitř.

Stejně zavážeme i druhou ručičku miminka, zavinutí
zakončíme pod miminkem.
Je-li miminko malé, můžeme spodní cíp plenky zasunout
pod krčkem děťátka.

Stlačíme peří v levém/pravém cípu peřinky
a přehneme přes tělo děťátka. Totéž uděláme
i s druhým bočním cípem peřinky.
Šňůrkami peřinku stáhneme dle potřeby.

