Onze locaties

De redressiehelm
| VIGO Wetteren |
Biezeweg 13
9230 Wetteren
09 292 20 00

| VIGO Brussel |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11

| VIGO Leuven |
Interleuvenlaan 60
3001 Heverlee
016 40 60 50

| VIGO Antwerpen |
Herentalsebaan 414 - 416
2100 Deurne
03 322 66 99

| VIGO Antwerpen Zuid |
Boomsesteenweg 135
2610 Wilrijk
03 440 69 87

| VIGO Genk |
Vaartstraat 4
3600 Genk
089 32 91 50

| VIGO Turnhout |
Steenweg op Oosthoven 92
2300 Turnhout
014 45 43 00

| VIGO Tienen |
Leopoldvest 58
3300 Tienen
016 81 13 80

| VIGO Gasthuisberg |
Herestraat 49
3000 Leuven
016 74 15 67

| VIGO Sterrebeek |
Mechelsesteenweg 333
1933 Sterrebeek
02 759 92 17

| VIGO Hasselt |
G. Verwilghensingel 4
3500 Hasselt
089 32 91 50

| VIGO Pellenberg |
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
016 74 15 67

| VIGO Roeselare |
Diksmuidsesteenweg 93
8870 Izegem
051 43 11 00

| VIGO Kortrijk |
Groeningelaan 10
8500 Kortrijk
056 25 61 87

| VIGO winkel Gent |
Maaltebruggestraat 288 B1
9000 Gent
09 222 70 66

| VIGO Gent |
Zwijnaardsesteenweg 488
9000 Gent
09 292 21 88
| VIGO Namur |
Av. du Prince de Liège 174
5100 Jambes
081 74 28 31

| VIGO Bruxelles |
Zone1, Researchpark 10
1731 Zellik
02 467 15 11
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Oorzaak

Drukplekken

Wetenschappelijk onderzoek heeft nog niet kunnen
achterhalen wat de oorzaken zijn van afvlakkingen
van de schedel. Wel wordt vermoed dat een
voorkeurshouding in de baarmoeder een rol speelt.
Deze houding wordt door de kindjes na de bevalling
dikwijls aangenomen.

Drukplekken zijn rode plekken op het hoofdje
van uw kind. Als de plek verdwijnt na een uur is
er geen probleem en mag u de helm gewoon terug
opzetten. Neem contact met ons op als de plek na
een uur nog steeds fel rood is en laat de helm uit tot
deze is aangepast.

Als uw kind steeds op dezelfde zijde van zijn/haar hoofdje slaapt, kunt u eens proberen om de
slaapkamer anders in te richten. Baby’s worden geprikkeld door licht en geluid. Ze weten maar
al te goed waar u de kamer betreedt.

Onderhoud

Draagperiode

•
		

Maak de mousse-laag aan de binnenzijde elke dag schoon met een vochtig doekje
of alcoholgel.

•
		

Dompel de helm nooit onder in water. Indien water en/of zeepresten tussen de
lagen komt, kan dit een onaangename geur verspreiden.

•
		

Strooi geen talkpoeder in de helm. Dit verergert enkel het geurprobleem en maakt
het moeilijker om de helm te reinigen.

•
		

Leg de helm nooit op de verwarming of droog hem niet met een haardroger.
De mousse is hittegevoelig en gaat hierdoor krimpen.

De helm wordt 23 op 24 uur gedragen. Het resterende uur wordt gebruikt voor de
persoonlijke verzorging.

Warmteafvoer
80% van onze lichaamswarmte gaat verloren via ons
hoofd en onze nek. De redressiehelm houdt de warmte
vast, waardoor afkoeling moeilijker wordt.
Daarom volgende aandachtspunten:
• Bij koorts (meer dan 38°) wordt de helm niet
gedragen. Indien de koorts geheel weg is mag
de helm weer gedragen worden.
• Kleed uw kind vooral ‘s nachts niet te warm, dit
om de warmteafvoer te bevorderen.
• Korte haren zijn de beste mode tijdens de
draagperiode van de helm. Lange haren zorgen
voor een verminderde warmteafvoer.

De helm dient elke dag gereinigd te worden. Best doet u dit voordat u uw kind in bad
stopt, zo heeft de helm voldoende tijd om te drogen.

