psychomotorika
Správná chůze

Studie z poslední doby dokazují, že děti které správně chodí, dosahují lepších výsledků v testech IQ a mají rozvinutější řečové schopnosti, jsou
schopnější v sociálních interakcích. Program na rozvoj chůze rovněž podporuje vývoj kostí, dýchání, funkci střev a močového měchýře.

Uklidňující...

Novinka

Hrášek

Uklidňující a ztišující hrášek, působí
správným tlakem na dítě. je nafukovací,
vyroben z odolného materiálu. Děti se do
hrášku většinou dostanou bez přispění
další osoby, hrášek tlakem příznivě
působí na různé oblasti těla. Některé děti
dávají přednost mírnému houpání ze
strany na stranu. Povrch je omyvatelný.
7-11763
3 305,- (165,20 €)

Smyslový Kartáček

Nezbytný nástroj pro práci s pacienty s
poruchami smyslového vnímání. Vhodný
pro ústavní i domácí terapii.
7-11764
90,- (4,50 €)

Sensory Sipper

Osvěžující, uvolňuje stres. synchronizace svalů při
sání a dýchání. Pomáhá při soustředění. Obsah
50cl.
7-11765
718,- (35,90 €)

K čemu je dobrá vibrace?

Věděli jste že vibrace příznivě působí na většinu lidí? Aktivuje receptory tlaku a dochází
k podobnému efektu jako u masáže. Tvář a ústa mají velikou citlivost. Poskytnutím
možností k žvýkání se současným zapojením vibrace často dochází ke zklidnění.
Důležité je ponechat na každém, aby si přizpůsobil intenzitu vibrací svým potřebám. Ať
již má uživatel hypersenzitivitu nebo hyposenzitivitu, vibrace pomáhají k tomu aby
smysly se “znormalizovaly”. Vibrační pomůcky jsou vhodné zvláště pro rehabilitaci a
zmírnění následujících potíží :
kousání ostatních
okusování vlastního oblečení
nedostatečné rozmělňování potravy
klienti kteří mají diagnózu autismus nebo podobné poruchy
potřebují posílit svaly úst
mají averzi vůči jídlu (byli krmeni trubičkou apod.)

Novinka
Finger Cots

Jdou přizpůsobeny pro orální
stimulaci. Barvy jsou stálé odolávají
i vyváření.
7-11766
821,- (41 €)

Chewey je na žvýkání lepší než palec

Je těžké si to představit, zvláště když věříte, že dítě by nemělo do úst vkládat nic jiného než jídlo. Nicméně ústa jsou základním prostředkem uklidnění. Pokud si
dítě cucá prsty, přináší to mnohé problémy. Svaly spodní čelisti mohou vyvinout tlak až 140 kg. Pokud něco podobného u svého dítěte pozorujete můžete si
představit jakým stresem asi trpí. Čtěte níže uvedené symptomy, abyste mohli vybrat správnou pomůcku do té doby než bude odstraněna příčina stresu.
Silné sání a žvýkání může způsobit ortopedické změny ve vývjoi kloubů a kostí prstů.
Cucání prstů může být příčinou vadného skusu.
Může dojít k nákaze bakteriemi a viry
Chewey posiluje svaly pro mluvení a jedení, prsty v ústech takový vliv nemají.
Když dojde k pokroku chewey ví kdy je čas zmizet. Prsty stále zůstávají jako pokušení.

Novinka

Chew Ease

Je vhodný jak pro výcvik
sebeovládání ,tak pro posílení
žvýkacích svalů. Každý Cheease se
skládá ze tří dílů, vyrobených z
bezpečných, netoxických plastů.
7-11767
566,- (28,30 €)

Terry Chewease cover

Vyrobený z froté tkaniny s výbornou absorpcí.
7-11768
130,- (6,50 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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