Informacje dla rodziców

LECZENIE
DEFORMACJI
GŁOWY U DZIECI

DRODZY RODZICE,
trzymacie w rękach broszurę informacyjną, w której
znajdziecie wiadomości dotyczące opieki nad dzieckiem
podczas leczenia ortezą kranialną. Broszura zawiera także
informację na temat różnych typów deformacji. Część
broszury poświęcona jest przykładom układania dziecka
podczas wykonywania codziennych czynności, w celu
zapobiegania tworzenia lub pogarszania się deformacji
czaszki.

Mamy nadzieję, że te informacje okażą się dla Państwa pomocne i ułatwią rozwiązywanie problemów
podczas leczenia.

2

Kranialna orteza remodelacyjna

Informacje dla rodziców

3

SPIS TREŚCI
1
1.1

7

Kranialna orteza remodelacyjna

8

1.2

Czas leczenia

1.3

Tryb noszenia kasku

11

1.4

Częste deformacje kształtu głowy dziecka

13

Kręcz szyi i wpływ pozycjonowania

24

Kraniosynostoza

26

2

Kask Talee

29

3

Instrukcja użycia i opieki

31

4

Częste pytania

35

5

Możliwości pozycjonowania

39

Sen

40

1.4.1
1.4.2

5.1

10

5.2

Zabawa

41

5.3

Karmienie

42

5.4

Podróż

42

Interesujące linki

43

6

4

Przegląd leczenia ze zastosowaniem ortezy

Kranialna orteza remodelacyjna

Informacje dla rodziców

5

1

PRZEGLĄD LECZENIA
Z ZASTOSOWANIEM
KRANIALNEJ ORTEZY
REMODELACYJNEJ

6

Kranialna orteza remodelacyjna

Informacje dla rodziców

7

1.1

Kranialna orteza remodelacyjna
DLA DZIECI OD 4. DO 14. MIESIĄCA
WIEKU ŻYCIA

Kranialna orteza remodelacyjna jest lekka i wykonana na zamówienie. Wewnętrzna
część ortezy ma okrągły kształt, co umożliwia dziecku spanie oraz swobodne
poruszanie się bez wywierania nacisku na głowę. Orteza nie ogranicza aktywności
dziecka. Większość rodziców twierdzi, że dziecko szybko przystosowało się
do noszenia kasku. Leczenie ortotyczne skuteczne jest u dzieci pomiędzy
4. a 14. miesiącem życia i daje pozytywne wyniki u dzieci z nieprawidłowym kształtem
głowy. Na początku leczenia zostaną Państwo poinformowani, jak zadbać o ortezę
oraz jak sprawdzać kondycję skóry, aby leczenie było skuteczne i nie powodowało
żadnych problemów. Kształt kasku oparty jest na nieinwazyjnym, bezpiecznym
dla oczu skanowaniu głowy. Zewnętrzna część otrezy wykonana jest z tworzywa
sztucznego i połączona z wewnętrzną wyściółką wykonaną z pianki polietylenowej.
Wewnętrzna część kasku dostosowywana jest w trakcie leczenia przez ortotyka do
zmieniającego się kształtu głowy dziecka, co umożliwia odpowiedni, symetryczny
wzrost głowy. Orteza kranialna jest łatwym rozwiązaniem dla dzieci z nieprawidłowym
kształtem głowy. Aktywny wzrost głowy jest dynamicznie zmieniającym się
paramterem leczenia. 23-godzinny harmonogram noszenia kasku ma kluczowe
znaczenia dla osiągnięcia pożądanego wyniku leczenia. Głowa z czasem staje się
bardziej symetryczna i przyjmuje prawidłowy kształt.
*SIDS - Sudden Infant Death Syndrome. It occurs often if babies lie on their bellies.
**Deformational plagiocephaly: a follow-up of head shape, parental concern and neurodevelopment at ages 3
and 4 years; B L Hutchison, A W Stewart and E A Mitchell; Archives of Disease in Childhood September 2010.
***Effectiveness of Conservative Therapy and Helmet Therapy for Positional Cranial Deformation. Steinberg et
al; Plastic and Reconstructive Surgery; March 2015
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Rys. 1 Przykładowe kranialne ortezy remodelacyjne
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1.2

Czas trwania leczenia

LECZENIE ZAZWYCZAJ TRWA 4–6 MIESIĘCY

1.3

Tryb noszenia kasku
23-GODZINNY TRYB NOSZENIA ORTEZY JEST
NIEZBĘDNY DO OSIĄGNIĘCIA PRAWIDŁOWEGO
WYNIKU LECZENIA

Długość leczenia różni się w zależności od tego, w jakim wieku rozpoczęto

Noszenie ortezy krócej niż 23 godziny na dobę może powodować problemy

leczenie dziecka oraz od szybkości wzrostu. U dzieci poniżej 12. miesiąca życia

z późniejszym leczeniem lub doporowadzić do nieprawidłowego zakończenia

leczenie trwa od 4 do 6 miesięcy. U starszych dzieci leczenie trwa zazwyczaj

leczenia. Orteza musi być noszona przez 23 godziny na dobę nawet pod koniec

dłużej ze względu na powolniejszy wzrost czaski oraz mniejszą odporność

okresu leczenia.

na zmiany.
Istnieje kilka przypadków, kiedy nie powinno zakładać się ortezy. Jest to
Kranialna orteza remodelacyjna nie jest wskazana do stosowania u dzieci

gorączka, kąpiel dziecka oraz codzienna pielęgnacja. Orteza powinna być

poniżej 4. miesiąca życia. Dzieci młodsze niż 3 miesiące dobrze reagują na

ściągana również w trakcie trwania rehabilitacji dziecka. Nieprawidłowe

pozycjonowanie. Po trzech miesiącach dziecko zaczyna poruszać się na boki

używanie ortezy może doporowadzić do ponownego skanowania głowy oraz

i zmieniać pozycję, pozycjonowanie traci zatem swoje znaczenie. W tym okresie

nowej produkcji ortezy.

lekarz dokona ponownej oceny kształtu głowy dziecka, by ustalić, czy dziecko
wymaga leczenia kranialną ortezą remodelacyjną. Po upływie 12. miesiąca życia
mózg i czaszka rosną znacznie wolniej niż w trakcie pierwszego roku życia.
Rozpoczęcie leczenia ortezą może odbyć się najpóźniej w wieku 14 miesięcy
a zakończenie w wieku 18 miesięcy.
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Dzień

Czas noszenia
ortezy

Czas bez
ortezy

Uwagi

1.

1 godz.

1 godz.

Powtórzenie cyklu
w ciągu dnia (nie
zakładać na noc)

2.

2 godz.

1 godz.

Powtórzenie cyklu
w ciągu dnia (nie
zakładać na noc)

3.

4 godz.

1 godz.

Powtórzenie cyklu
w ciągu dnia (nie
zakładać na noc)

4.

8 godz.

1 godz.

Powtórzenie cyklu w
ciągu 24 godzin (zakładać kask na noc)

5.

23 godz.

1 godz.

1.4

Częste deformacje głowy u dzieci

Plagiocefalia (rys. 2) jest pojedyńczą deformacją czaszki. Kształt czaszki jest
często związany z kręczem szyi, który nie pozwala na pełny zakres ruchu
w odcinku kręgosłupa szyjnego. Jest to powodem utrzymywania przez dziecko
głowy w jednej pozycji przez dłuższy czas, co prowadzi do spłaszczenia czaszki.
Plagiocefalia jest zwykle poważnym problemem, który należy leczyć u dzieci
ze średnim oraz ciężkim stopniem zniekształcenia głowy.

Powyższe zniekształcenie charakteryzuje się:

(rys. 3, 4)

• W tylnej części głowy zauważalne jest jednostronne
spłaszczenie, a z drugiej strony widoczne jest
wypuklenie czaszki.

Powtórzenie cyklu w
ciągu 24 godzin (zakładać kask na noc)

• Ucho jest wyraźnie przesunięte do przodu ze strony
tylnego spłaszczenia.
• Czoło jest przesunięte do przodu ze strony
jednostronnego spłaszczenia.
• Oko i twarz mogą również wykazywać cechy
przesunięcia do przodu ze strony jednostronnego
spłaszczenia, co objawia się asymetrią twarzy.

Od piątego dnia orteza powinna być założona na cały dzień z wyjątkiem
dwóch półgodzinnych przerw – pierwszej rano i drugiej wieczorem.
Rys. 2 Plagiocefalia
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Symetryczna brachycefalia (rys. 7) jest deformacją dotyczącą proporcjonalności
głowy dziecka. Powyższe zniekształcenie występuje zwykle u dzieci, które
spędzają większość czasu, leżąc na plecach, i nie odwracają głowy na boki.
Jest to poważny problem, który należy leczyć u dzieci z średnim lub ciężkim
stopńiem spłaszczenia główki.

Powyższe zniekształcenie charakteryzuje się: (rys. 8,9,10,11)
Rys. 3 Dziecko z plagiocefalią
przed rozpoczęciem
leczenia ortezą
kranialną

Rys. 4: D
 ziecko po zakończeniu
leczenia ortezą kranialną

• Centralne, tylne spłaszczenie głowy.
• Głowa jest szeroka z wypukleniem obu kości
ciemieniowych.
• Patrząc z boku głowy, czaszka jest wyższa
i spłaszczona.
Rys. 7 Symetryczna
brachycefalia

Rys. 5 D
 ziecko z plagiocefalią
przed rozpoczęciem leczenia
w 5. miesiącu życia

14

Kranialna orteza remodelacyjna

• Wypuklone czoło może być przesunięte do przodu
po obu stronach.

Rys. 6 P
 lagiocefalia po udanym
2-miesięcznym leczeniu
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Rys. 8 S
 ymetryczna brachycefalia przed rozpoczęciem
leczenia ortezą kranialną

Rys. 9 S
 ymetryczna brachycefalia
po udanym leczeniu

Rys. 10 Symetryczna

brachycefalia przed rozpoczęciem
leczenia ortezą kranialną

Rys. 11 S
 ymetryczna brachycefalia
po udanym leczeniu
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U dzieci z asymetryczną brachycefalią (rys. 12) występuje nietypowy kształt
głowy spowodowany kombinacją plagiocefalii i brachycefalii. Kształt ten jest
często związany z kręczem szyi, który nie pozwala na pełny zakres ruchów
w odcinku kręgosłupa szyi. Deformacja ta jest poważnym problemem, który
należy leczyć u dzieci ze średnim i ciężkim stopniem spłaszczenia główki.

Powyższe zniekształcenie charakteryzuje się: (rys. 13, 14, 15, 16)
• Występuje tylne, obustronne spłaszczenie głowy.
Jeden bok zazwyczaj charakteryzuje się większym
spłaszczeniem niż drugi.

Rys. 13 	Asymetryczna brachycefalia
przed rozpoczęciem leczenia
ortezą kranialną, leczenie
rozpoczęte w wieku 4 miesięcy

Rys. 14 	Asymetryczna brachycefalia
po udanym 3-miesięcznym
leczeniu

Rys. 15 	Asymetryczna brachycefalia
przed rozpoczęciem leczenia
ortezą kranialną, leczenie rozpoczęte w wieku 7 miesięcy

Rys. 16 	Asymetryczna brachycefalia po udanym 3-miesięcznym leczeniu

• Głowa jest szeroka.
• Głowa może być wyższa po jednej stronie
w porównaniu do drugiej strony.
Rys. 12	Asymetryczna
brachycefalia

• Ucho może być przesunięte do przodu po stronie
większego tylnego spłaszczenia.
• Czoło także może być przesunięte do przodu
po stronie większego tylnego spłaszczenia.
• Oko i twarz mogą również być przesunięte do przodu
po stronie większego tylnego spłaszczenia, co może
spowodować  asymetrię twarzy.
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U dzieci z dolichocefalią (rys. 17) głowa jest długa i wąska. Ten kształt głowy
spowodowany jest tym, że dziecko spędza większość czasu, leżąc na boku.
Spanie na boku najczęściej występuje u dzieci przedwczesnie urodzonych.
Deformacja ta jest poważnym problemem, który należy leczyć u dzieci
ze średnim i ciężkim stopniem spłaszczenia główki.

Powyższe zniekształcenie charakteryzuje się: (rys. 18, 19)
• Głowa jest długa i wąska, bez widocznej krawędzi
wzdłuż szwu strzałkowego.
• Może pojawić się asymetria lewej albo prawej
przekątnej.

Rys. 18	Dziecko z dolichocefalią

Rys. 19	Dziecko z dolichocefalią

Rys. 17 Dolichocefalia

20

Kranialna orteza remodelacyjna

Informacje dla rodziców

21

Kształt główki dziecka z dolichocefalią wygląda podobnie
do kształtu głowy dziecka z kraniosynostozą szwu
strzałkowego. Lekarz powinien przeprowadzić badania
w celu odróżnienia kraniosynostozy od deformacji
spowodowanej niewłaściwym pozycjonowaniem.

Dolichocefalia

Kraniosynostoza szwu
strzałkowego

Historia
przedwczesnego
porodu dziecka

Bez historii
przedwczesnego porodu

Bez widocznej
granicy wzdłuż szwu
strzałkowego

Widoczna granica wzdłuż
szwu

Kształt głowy nie
pogarsza się
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1.4.1

Kręcz szyi i wpływ pozycjonowania

Spłaszczenie głowy może pogarszać się po urodzeniu, szczególnie w przypadku,
kiedy mięśnie szyi są napięte, osłabione lub asymetryczne. Stan ten nazywany
jest kręczem szyi. Kręcz szyi może powodować wady kształtu głowy poprzez
ograniczenie zakresu obracania głowy na boki. Kręcz szyi powinien zostać
leczony wraz z używaniem remodelacyjnej ortezy kranialnej.
Leczenie kręcza szyi odbywa się poprzez rehabilitację dziecka 2–3 razy
w tygodniu. Terapia domowa jest bardzo ważna; prowadzi do poprawnego
utrzymania długości mięśni szyi i wspiera funkcje mięśni w trakcie wykonywania
przez dziecko codziennych czynności takich jak: odwracanie się, siedzenie,
raczkowanie oraz podczas zabawy. Kręcz szyi nie jest jedynym powodem
deformacji poporodowych. Przyczyną deformacji może być także leżenie
w jednej pozycji na twardej powierzchni

(np. w foteliku samochodowym,

w wózku itp.). Przed 1992 rokiem dzieci kładziono spać na brzuchu, co
zapobiegało deformacjom głowy. Udany program „Spanie na plecach“ pomógł

Rys. 20 Dziecko z kręczem lewego mięśnia szyi

ograniczyć występowanie syndromu nagłej śmierci niemowląt (SIDS), jednak
przyczynił się do wzrostu ilości dzieci z deformacją głowy.
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1.4.2

Kraniosynostoza jest przeciwwskazaniem do leczenia
remodelacyjną ortezą kranialną

Kraniosynostoza

1

1

Rzadziej spotykaną przyczyną nieprawidłowego kształtu głowy u dzieci jest
kraniosynostoza. Niektóre kraniosynostozy mają podobne objawy do plagiocefalii.
Kraniosynostoza jest spowodowana przedwczesnym zrośnięciem jednego lub
więcej szwów czaszkowych, co powoduje wzrost czaszki do nieprawidłowego
kształtu. Lekarz odróżnia te dwa typy schorzeń na podstawie badania klinicznego.
Jeśli są podejrzenia co do występowania kraniosynostozy, specjalista przeprowadza

2

2

dokładniejsze testy, takie jak CT lub MRI, w celu potwierdzenia lub wykluczenia

5

4

diagnozy. Jeśli dziecko ma kraniosynostozę, konieczna jest operacja, której celem
jest modyfikacja kości czaszki. Dzięki przeprowadzeniu leczenia operacyjnego

3

3

4

zarówno mózg jak i czaszka mogą rozwijać się prawidłowo.
Kształt główki dzieci z kraniosynostozą różni się w zależności od tego, który szew
i do jakiego stopnia jest uszkodzony. Prawidłową diagnozę może postawić jedynie

Rys. 21 Prawostronna plagiocefalia

Rys. 22 Kraniosynostoza szwu węgłowego

lekarz. Dzieci, u których pojawiają się poniżej opisane objawy, powinny zostać
zbadane przez lekarza w celu wykluczenia kraniosynostozy:
• Dziecko ma nieprawidłowy kształt
głowy i wyczuwalny lub widoczny
szew wzdłuż czaszki.
• Kształt głowy pogarsza się pomimo
pozycjonowania.

• Dziecko ze zdiagnozowaną
plagiocefalią, którego stan się nie
pogarsza ani nie poprawia pomimo
leczenia ortezą kranialną używaną
zgodnie z planem noszenia.

1.

Kontralateralne wypuklenie
w obszarze czoła

1.

Kontralateralne wypuklenie
w obszarze czoła

2. Przesunięcie ucha w tył czaszki

2. Przesunięcie ucha do przodu

3. Wypuklenie w obszarze potylicy

3. Kontralateralne wypuklenie
w obszarze potylicy

4. Kontralateralne spłaszczenie
w obszarze potylicy

4. Kontralateralne spłaszczenie
w obszarze potylicy
5. Wypuklenie w obszarze kośći
skroniowej
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2.

Talee jest wyjątkowy

Łącząc bogate doświadczenie kliniczne z zaletami druku bioreagującego (ang.
bioresponsive), stworzyliśmy i opatentowaliśmy rewolucyjny, bioreagujący kask
Talee.
ODDYCHAJĄCY
Struktura kasku pozwala na wentylację, dzięki czemu dziecko
mniej się poci.
LEKKI
Dzięki zaletom druku 3D kask Talee staje się wyjątkowo lekki.

CIENIUTKI
Kask Talee jest tak komfortowo cienki, że maluch wkrótce
zapomni o tym, że nosi kask.
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3

INSTRUKCJA
UŻYCIA I OPIEKI
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1.

Dziecko powinno nosić kranialną ortezę remodelacyjną 23 godziny
na dobę. Pierwsze parę dni przeznaczonych jest na adaptację do noszenia
ortezy. Należy postępować według harmonogramu tak, aby stopniowo
zwiększać czas użytkowania. Nie należy przyśpieszać programu, nawet jeśli
dziecko nie ma problemów; został on opracowany pod kątem noszenia tak,
aby uniknąć problemów ze skórą i pomóc dziecku w adaptacji do ortezy
w bezpieczny sposób. Piąty dzień uważany jest za dzień, kiedy dziecko
może nośić ortezę przez 23 godziny.

2. Nie należy zakładać ortezy, gdy dziecko ma gorączkę lub jest chore, jednak
należy jak najszybciej wrócić do 23-godzinnego harmonogramu noszenia
kasku.
3. Na czas rehabilitacji należy zdjąć ortezę i ponownie ją założyć zaraz
po zakończeniu.
4. Ortezę trzeba zdjąć do kąpieli. W tym czasie należy ją wyczyścić wewnątrz
przy użyciu tkaniny nasączonej nieparfumowanym środkiem alkoholowym
lub innym odpowiednim środkiem czyszczącym. Należy jednak uważać,
aby nie stosować preparatów, które mogą podrażnić skórę lub w inny
sposób zaszkodzić dziecku. Po zakończeniu czyszczenia ortezy należy ją
wysuszyć przy użyciu suszarki do włosów o niskiej temperaturze. Suszenie
ortezy na słońcu może przyspieszyć wysychanie powierzchni oraz
zapobiec nieprzyjemnemu zapachowi.
5. Do codziennego mycia głowy dziecka należy używać szamponu. Ortezę
można ponownie założyć po dokładnym wysuszeniu wnętrza ortezy
oraz głowy dziecka. W przypadku dzieci z bardzo wrażliwą skórą głowy
należy używać szamponu hipoalergicznego lub naturalnego. W trakcie
kąpieli ortezy nie wolno zmoczyć, ale należy ją ponownie założyć od razu
po zakończeniu kąpieli.
6. Przez pierwszych kilka dni leczenia, dopóki ciało nie przyzwyczai się
do ortezy, dziecko może się nadmiernie pocić. W tym czasie jest to
normalne zjawisko. Ortezę można zdjąć na kilka minut i wysuszyć zarówno
głowę jak i ortezę. Orteza powinna być założona ponownie po wyschnięciu.
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Nie wolno używać proszków, kremów ani ręcznika na głowie pod ortezą.
Produkty te mogą zawierać w składzie perfumy lub substancje, które mogą
prowadzić do podrażnienia skóry. Należy ubierać dziecko w odpowiednią
odzież, aby zapobiec nadmiernej potliwości.
7. Jeśli zachodzi potrzeba obcięcia włosów dziecka w trakcie leczenia,
nie należy golić całej głowy. Kontakt głowy z ortezą może powodować
podrażnienia, gdy włosy zaczynają rosnąć. Trzeba starać się zachować
tę samą długość włosów w trakcie leczenia, aby zapobiec problemom
z kszałtem głowy.
8. Zawsze należy sprawdzić skórę głowy dziecka po zdjęciu ortezy. Jeżeli
na głowie znajduje się zaczerwienienie, które nie ustąpi do godziny
od zdjęcia kasku, należy natychmiast skontaktować się z ortotykiem.
Może to wskazywać na konieczność dostosowania ortezy. W przypadku
jakichkolwiek uszkodzeń skóry należy zdjąć ortezę i skontaktować się
z ortotykiem. Ortezy nie powinno się zakładać, dopóki skóra dziecka nie
wyzdrowieje.
9. Jeżeli przerwa w noszeniu ortezy jest dłuższa niż 48 godzin, mogą pojawić
się problemy z założeniem ortezy w wyniku rośnięcia czaszki. Należy
więc ograniczyć czas, kiedy orteza nie jest noszona, i skontaktować się
z ortotykiem w celu jej dostosowania.
10. Zawsze należy sprawdzić paski trzymające ortezę na główce i upewnić się,
że są bezpiecznie przymocowane. Luźne części mogą być niebezpieczne.
11. Zdjętą ortezę należy chronić przed zwierzętami domowymi.
12. Ważne jest, aby wyjaśnić cel noszenia ortezy rodzinie, przyjaciołom i innym
opiekunom troszczącym się o dziecko. Trzeba ich nauczyć, jak należy
właściwie stosować, zdejmować i zakładać ortezę.
13. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących opieki nad dzieckiem prosimy
o kontakt z ortotykiem.
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CZĘSTO
ZADAWANE PYTANIA
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Jak mogę sprawdzić, czy orteza wymaga dostosowania?

Niektóre dzieci mają bardziej wrażliwą skórę, w takim przypadku proces leczenia

W przypadku gdy po zdjęciu ortezy na głowie dziecka nie występuje czerwony obszar

należypowtarzać kilkakrotnie w ciągu dnia. Jeżeli nie dochodzi do poprawy stanu

albo zaczerwienienia ustępują w ciągu godziny od zdjęcia kasku, nie ma potrzeby

skóry, nie należy zakładać ortezy przez dłuższszy czas. Jeżeli odciśnięcie zacznie

dostosowywania ortezy. Można również sprawdzić ilość miejsca wewnątrz ortezy.

zanikać po dłuższszym czasie (3–4 godz.) najprawdobodobniej będzie trzeba

Gdy głowa w tym miejscu nie ma kontaktu z ortezą i można wyczuć wystarczająco

dostosować ortezę. Należy więc skontaktować się z ortotykiem. Zanim będzie

dużo miejsca, wszystko jest w porządku. Jeżeli głowa styka się z ortezą, należy

możliwe dostosowanie ortezy, należy prawidłowo dbać o skórę dziecka poprzez

skontaktować się z ortotykiem.

smarowanie kremem i naklejanie plastrów Omnifix na dane miejsca w ortezie. Należy

Jak leczyć skórę głowy?
leczenia. Po smarowaniu kremem należy poczekać, dopóki krem nie wsiąknie

Jak należy postępować, gdy dziecko nie używało ortezy przez
kilka dni?

w skórę. Zawsze należy pamiętać o tym, aby zakładać suchą ortezę na suchą głowę.

W wypadku nieużywania ortezy przez kilka dni konieczne jest sprawdzenie stanu

W przypadku pojawienia się potniczek lub zapalenia skóry należy używać kremów,

skóry po założeniu kasku. Należy założyć ortezę na 2-3 godziny, a następnie zrobić

które złagodzą i wysuszą skórę, a nie tych, które nawilżają. W razie niepewności

przerwę. Należy pielęgnować ortezę jak zawsze i czekać, dopóki ewentualne

należy skontaktować się z ortotykiem.

zaczerwienienia nie znikną. Jeżeli zaczerwienienia znikną do 1 godziny, można

Skórę głowy dziecka należy pielęgnować w taki sam sposób jak przed rozpoczęciem

Jak rozróżnić odciśnienie od zapalenia skóry?

założyć kask i powtarzać proces z dłuższszym czasem noszenia kasku. Czynność
należy powtarzać tak długo, dopóki tryb noszenia nie wróci do 23 godzin na dobę.

W przypadku gdy zdejmiemy ortezę, a na głowie pojawi się czerwony obszar,

Proces może trwać 2–3 dni. W wypadku gdy odciśnienia nie znikną i nie jest możliwy

który nie znika w trakcie godziny od zdjęcia ortezy, najprawdopodobniej doszło

powrót do poprawnego trybu używania, należy skontaktować się z ortotykiem.

do zapalenia skóry lub odciśnięcia. W pierwszej kolejności należy posmarować

36

zachować 23-godzinny tryb noszenia.

miejsce zaczerwienienia zwykłym kremem, który używany jest na codzień. Następnie

Po jakim czasie można zauważyć poprawę?

należy nakleić na dane miejsce nacisku w ortezie plaster z cienkiej bawełny i założyć

To zależy, ale zwykle już po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia (w trakcie

kask. Po upłynięciu dwóch do trzech godzin należy sprawdzić głowę. Jeżeli doszło

pierwszej kontroli) widoczna jest poprawa. Największy wzrost czaszki występuje

do zmniejszenia zaczerwienienia podrażnionej skóry, należy powtarzać proces.

w pierwszych tygodniach noszenia ortezy, następnie proces ten zwalnia z powodu

Najprawdopobniej chodzi o zapalenie skóry.

wieku dziecka.
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POZYCJONOWANIA

38

Kranialna orteza remodelacyjna

Informacje dla rodziców

39

Asymetryczny kształt głowy można częściowo poprawić poprzez dokładne
pozycjonowanie dziecka w czasie snu i wykonywania innych codziennych

5.2

Zabawa

czynności. Proces ten zależy od wieku dziecka i stopnia deformacji. Celem
pozycjonowania jest zmniejszenie nacisku na obszarze zagrożonym.

5.1

Sen

Rys. 24 Przykład pozycjonowania podczas zabawy

• Kiedy dziecko nie śpi, obróć je na brzuch. Kiedy dziecko leży na brzuchu,
użyj zabawki do zwrócenia jego uwagi.

Rys. 23 Przykład pozycjonowania podczas snu

• Dziecko zawsze powinno spać na plecach.
• Zmień położenie światła w pomieszczeniu tak, aby dziecko miało tendencję
odwracać głowę w stronę światła.
• Podczas snu obróć dziecku głowę na niezniekształcony bok.

40
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• Rodzice często mówią, że dzieci nie lubią leżeć na brzuchu. Może być to
spowodowane słabymi mięśniami pleców. Użyj zwiniętego ręcznika pod
klatkę piersiową dziecka, podniesie ono wtedy ramiona.
• Złóż nogi i połóż na nie dziecko, aby leżało na brzuchu. Dziecko wspieraj
ręką od dołu za pośladki. W tej pozycji można zwrócić uwagę dziecka
zabawkami.
• W ciągu leżenia na brzuchu eliminuje się nacisk na nieprawidłowo
ukształtowane miejsce i ćwiczy się mięśnie szyi, tułowia i ramion.

Informacje dla rodziców
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5.3

Karmienie
• Podczas każdego karmienia zmieniaj
stronę, na której leży dziecko.
• Podczas karmienia staraj się wspierać
główkę po zdrowej stronie.

Rys. 25 	Przykład pozycjonowania przy karmieniu

5.4

6

INTERESUJĄCE LINKI

Podróż
www.taleetop.com
• Zminimalizuj czas dziecka spędzany
na twardej powierzchni – na przykład
w foteliku samochodowym.

www.inventmedical.com

• W foteliku samochodowym zastosuj
ręcznik złożony tak, aby zmusić dziecko
do odwrócenia głowy na zdrowy bok.
Rys. 26 	Przykład pozycjonowania w trakcie podróży
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W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia
za pomocą remodelacyjnej ortezy kranialnej należy
skontaktować się bezpośrednio z ortotykiem.
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