Czym jest zapewnianie prawidłowej
pozycji w nocy?
Jeśli Twoje dziecko ma problemy z poruszaniem, istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie unieruchomione
w pozycji, która spowoduje obrażenia ciała.
W miarę rozwoju dzieci musimy zagwarantować, że są one w maksymalnym stopniu symetryczne. Musimy
również upewnić się, że jest im wygodnie, szczególnie w przypadku dzieci, które mają problemy

z komunikacją.

Troska o prawidłową postawę to delikatny sposób, aby chronić dziecko przed wpływem grawitacji.
Simple Stuff Works oferuje szkolenia oraz sprzęt do zapewniania prawidłowej pozycji. Wiele przydatnych
informacji można znaleźć na stronie internetowej www.simplestuffworks.co.uk
Terapeuta będzie kontrolował, czy dziecko
rozwija się symetrycznie. Zagwarantuje również,
że dziecko otrzymuje odpowiednie wyposażenie
w odpowiednim czasie.
Wyposażenie, którego potrzebuje dziecko
obejmuje sprzęt do siedzenia oraz wykonywania
codziennych czynności, jednak nie należy
zapominać o porze nocnej.

Chcemy zaprezentować nieinwazyjne rozwiązanie, które pomoże dziecku symetrycznie rosnąć w ciągu nocy.
Pora nocna jest szczególnie ważna, ponieważ dzieci spędzają mnóstwo czasu w łóżku –nawet jeśli czasem
wydaje się nam, że jest wprost przeciwnie!
Nocą uwalniany jest również hormon wzrostu, dzieci faktycznie rosną, gdy śpią.

Sprzęt Simple Stuff Works otrzymał nagrodę Brytyjskiego Stowarzyszenia Handlu Sprzętem Medycznym
(British Healthcare Trades Association) za najlepszy produkt na brytyjskim rynku sprzętu medycznego
w 2015 r. Sprzęt Simple Stuff Works może zapewnić komfort dziecka podczas su na kilka sposobów:

•

Jest bardzo cichy –nie stosujemy rzepów ani śrub, dzięki czemu szansa, że dziecko obudzi się podczas
zmiany pozycji jest znikoma.

•

Każdy delikatnie się poci podczas snu, jest to naturalne –nasz sprzęt pochłania pot, pomagając
dziecku w kontrolowaniu temperatury ciała.
Następnie wszystkie elementy można wyprać w pralce.
Jest przenośny –system do zapewniania prawidłowej pozycji może podróżować z dzieckiem.
Nasze wsparcie posprzedażne nie ma sobie równych –jeśli potrzebują Państwo pomocy, mogą
Państwo na nas liczyć.

•
•
•

Co chcemy zrobić?
Chcemy sprawdzić, czy Państwu oraz Państwa dziecku spodoba się nasz sprzęt. Chcemy dowiedzieć się, czy
jest odpowiedni jako podparcie wymagane przez dziecko oraz jakiego rodzaju sprzętu dziecko potrzebuje. Jeśli
sprzęt jest odpowiedni dla dziecka, terapeuta zamówi go, aby korzystać z niego w domu od razu po dostawie.

What is Night Time Positioning?
If your child finds it difficult to move there is a danger that they can get stuck in positions
which can damage their body.
As children grow we need to make sure they are as symmetrical as possible. We also have to be
sure they are comfortable, especially if they find it difficult to communicate.
Postural care is a gentle way to protect your child from the effects of gravity. Simple Stuff
Works provide training and positioning equipment, there is a lot of information on their
website www.simplestuffworks.co.uk
Your therapist will be checking that your child is growing symmetrically. They will also be
making sure that your child gets the right equipment at the right time.
The equipment children need includes
seating and things that people use during
the day but we must not forget night time.
We would like to show you some gentle
equipment that will help your child to
grow symmetrically during the night.
Night time is really important because
children spend lots of time in bed – even
though sometimes it doesn’t feel like it!
It is also when children release Growth Hormone so they really do grow while they’re asleep.
Simple Stuff Works equipment won the British Healthcare Trades Association award for being
the best product on the British Healthcare market in 2015. Here are some ways Simple Stuff
Works equipment can help your child to stay comfortable at night:
•
•
•
•
•

It is very quiet – we don’t use Velcro or screws so there is less chance of your child
waking up if you reposition them.
It is natural for everyone to sweat a little when they go to sleep – our equipment takes
this sweat from the body to help your child control their temperature.
Everything can be washed in the washing machine.
It is portable – wherever your child goes their positioning system can follow.
Our follow up support is second to none – if you need our help we will be there.

What do we want to do?
We would like to see whether you and your child like the equipment. We also need to know
whether the equipment is suitable for the support your child needs and what pieces of
equipment they would need. If this is the right equipment for your child your therapist will
order it and once is it delivered will help you to start using it at home. If you have any
questions or concerns please talk to your therapist who will be happy to help you.

