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1
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stuk
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317,63

VARILAG - Positioneringskussen voor zuigelingen
Medisch product uit klasse 1

Positie netto
Verzendkosten netto *
Artikel BTW 21% op 262,50 €
Eindtotaal

262,50 €
55,13 €
317,63 €

* Verzendkosten volgens de informatie op de homepage
PRODUCTBESCHRIJVING
Het VARILAG® positioneringskussen is een klinisch getest medisch product.
Het dient een veilige en variabele positionering van een zuigeling in zijlig tijdens het slapen tot de 8e levensmaand.
De verhoogde positioneringsmogelijkheden dient ter vermijding van positionerings gerelateerde hoofd vervormingen.

INDICATIE/ GEBRUIK
• Correctie positionerings gerelateerde hoofd vervormingen
• Wisselende positionering van een zuigeling als veilig alternatief voor de positie in ruglig.
Ook vermijd het positioneringskussen de risicovolle buiklig positie tijdens het slapen (plotselinge kindsdood).

Verdere productinformatie en medische vakinformatie vindt u onder
https://www.varilag.de/nl/gids/informatie-voor-medisch-specialisten/

Voor deze aankoop gelden onze algemene voorwaarden (https://www.varilag.de/nl/algemene-voorwaarden/).
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REDENEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET POSITIONERINGSKUSSEN
Het gebruik van dit medische product vind
plaats bij kinderen waarbij een houdings
asymmetrie met een positionerings
gerelateerde plagiocephalie vastgesteld is.
De vervormingen aan de schedelbasis die
gepaard gaan met een plagiocephalie betreft
ook de oor-as (eenzijdige oor verplaatsing) en
daardoor ook de evenwichtsorganen
(scoliotische houdingsproblemen) en kaakgewrichten (occlusie stoornissen). Literatuur
Op basis van deze diagnose is het van belang een positionering therapie
met het positioneringskussen van VARILAG ® te starten.
Hierbij wordt, door het eigengewicht van het hoofd van de zuigeling, de prominente achterhoofd zijde tijdens
het liggen belast. Zodoende wordt het groeiproces van het hoofd in een symmetrische richting gestuurd. De
plastische vervormbaarheid van de schedel bij een zuigeling is tot ongeveer de 8e tot 9e levensmaand
aanwezig.
Op basis van de aanbevelingen tegen een plotselinge kindsdood (zie literatuurlijst), kan zonder gebruik van
een klinisch getest hulpmiddel het slapen in zijlig vanaf de 4e levensmaand niet worden aanbevolen. Vanaf
dit moment kunnen kinderen zich makkelijker in de risicovolle buiklig positie draaien.
Het gebruik van het VARILAG® positioneringskussen is met de toenemende motorische competentie van het
kind gerechtvaardigd.
De standaard huishoudmiddelen (kussen, rollen etc.) kunnen een kind in een gepositioneerde zijlig
niet meer voldoende stabiliseren.
Met de positionering therapie wordt eveneens vermeden dat therapie vorderingen die overdag bewerkt
worden (buiklig training, handling, specifieke oefeningen) ‘s nachts door een eenzijdige voorkeurshouding
teniet gedaan worden.
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