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LOVI smoczek dynamiczny trójprzepływowy 3m+ (18/754) x
2 szt
 

Cena: 17,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Akcesoria dla dzieci

Producent LOVI

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Dynamiczny smoczek Lovi w trakcie ssania modyfikuje swój kształt (wydłuża się), dopasowując się do rytmu i siły ssania
dziecka, podobnie jak ma to miejsce przy karmieniu piersią.

Dynamiczny smoczek:

pobudza dziecko do aktywnego ssania (jak podczas karmienia piersią),
stymuluje prawidłowe oddychanie przez nos,
wspomaga naturalny rozwój zgryzu,
wspiera rozwój mowy,
umożliwia łączenie karmienia butelką z karmieniem piersią,
zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kolki.

Czy wiesz, że...

Dynamiczny smoczek i butelka Lovi, jako jedyne, zostały poddane badaniu medycznemu w poradniach specjalistycznych,
szpitalach miejskich, oraz szpitalach klinicznych w Polsce.

Aktywne ssanie

Każdy rodzic doskonale wie, że karmienie dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju oraz zdrowia. Procesem
odpowiedzialnym za pobieranie pokarmu jest ssanie – to między innymi od przebiegu ssania zależy czy dziecko będzie miało
zdrowy zgryz, jak szybko rodzice usłyszą pierwsze dźwięki z jego ust i wreszcie czy będzie im dane spokojnie przesypiać noce -
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bez dokuczliwego płaczu dziecka, spowodowanego kolkami.

Co to jest aktywne ssanie?

Aktywne ssanie to praca dziecka - zwłaszcza jego mięśni warg i języka - polegająca na samodzielnym pobieraniu pokarmu z
butelki (w sposób maksymalnie zbliżony do modelu karmienia piersią). Podczas aktywnego ssania dziecko zachowuje właściwą
koordynację ssania-połykania-oddychania, dzięki czemu pobiera odpowiednie porcje pokarmu oraz swobodnie oddycha przez
nos.

Dlaczego aktywne ssanie?

Aktywne ssanie jest jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za właściwy rozwój dziecka w okresie niemowlęcym i
bezpośrednio wpływa na:
prawidłowe połykanie (bez ulewania i krztuszenia),
prawidłowe oddychanie (efektywne oddychanie przez nos),
właściwe kształtowanie się zgryzu,
przyszły rozwój mowy,
ograniczenie kolki.

Jak zadbać o aktywne ssanie, gdy karmisz dziecko butelką?

Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają: technika karmienia oraz dobór optymalnych akcesoriów do karmienia, a w
szczególności smoczka i butelki. Dynamiczny smoczek Lovi jako jedyny z obecnych na rynku posiada cechy umożliwiające
aktywne ssanie - najbardziej zbliżone do karmienia piersią. Zostało to potwierdzone wynikami badania medycznego.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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