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Wiaderko do kąpieli Tummy Tub®, zostało opracowane przez
położne we współpracy z pielęgniarkami dziecięcymi, pediatrami
i psychologami. Pozwala noworodkom czuć się jak w brzuszku
u mamy, podczas każdej kąpieli.

Korzyści dla dziecka:
Radość z kąpieli od pierwszego dnia życia.
Uspokajająca pozycja embrionalna i optymalne ograniczenie
przestrzeni dzięki specjalnemu kształtowi i rozmiarowi Tummy Tub®.
Miękkie, przyjazne dziecku tworzywo bez środków toksycznych.
Kąpiel w Tummy Tub® łagodzi, a nawet usuwa kolki oraz pomaga
dziecku zasnąć.

Korzyści dla rodziców:
Wiaderko Tummy Tub jest poręczne i łatwe do przenoszenia.
Ma niewielki ciężar nawet po napełnieniu wodą
(ważne w okresie połogu).
Zajmuje mało miejsca i jest idealne w podróży.

Bezpieczeństwo:
Wiaderko Tummy Tub jest stabilne dzięki antypoślizgowemu
pierścieniowi na dnie.
Nie ma ostrych krawędzi ani jakichkolwiek ruchomych
elementów.
Posiada świadectwo jakości TUV i STR oraz atest PZH.
Spełnia normy europejskie dla sprzętu medycznego.
Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie: www.tummy-tub.pl

Opinie fachowców na temat Tummy Tub:
Jestem położną z ponad 20-sto letnią praktyką, instruktorką
szkoły rodzenia. Od 10 lat, podczas zajęć z pielęgnacji noworodka
korzystam z wiaderka Tummy Tub. Najpierw masaż, a potem
do wiaderka - maluchy są szczęśliwe i zadowolone.
Nawet te niespokojne, w wiaderku wyciszają się i odprężają,
dlatego z powodzeniem Tummy Tub stosuję do łagodzenia kolek.
Pozycja embrionalna, ciepło i spokój wokoło to coś co maluchy lubią.
Leokadia Gawlas, położna, Instruktorka szkoły rodzenia
– Bielsko Biała..
…A dzieci „kolkowe”? Takie dzieci mają napięty brzuszek, czują
ból i lęk. To wyzwala ogromną falę stresu. Niewiele na to można
poradzić. Ogromną ulgę przynosi kąpiel w ciepłej wodzie, w pozycji,
w której nóżki maluszka przyciskane są do brzucha, a pupa jest
wypięta. Woda rozluźnia i uspokaja, nóżki masują brzuszek,
pojawia się uczucie ulgi, spokój i bezpieczeństwo. I już po bólu.
Beata Hołub, mama 4 synów, instruktorka szkoły rodzenia,
wykładowca akademicki, olimpijka z Barcelony ’92 – Lublin.
Z medycznego punktu widzenia pozycja noworodka jest bardzo
korzystna. Dzieci mają kontakt zarówno z rączkami jak i nóżkami
z barierą w postaci ściany naczynia. Uczucie to porównywalne
jest z sytuacją w macicy. Noworodki uspokajają się i czują się
wyśmienicie.
Jako lekarz polecam mamom i klinikom położniczym kąpiel
w Tummy Tub.
Prof. Dr med. Dirk Heinrich, Ordynator Kliniki Ginekologicznej
w Pforzheim.

Dystrybucja w Polsce:
HELVE Polska,
ul. Międzyleska 47/3, 60-474 Poznań
Internet: www.tummy-tub.pl, www.helve.pl
e-mail: info@tummy-tub.pl, info@helve.pl

