
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Materacyki Birdy™ 

Nr katalogowy Rozmiar Gramatura 

06-00-100 Birdy XS poniżej 800g 

06-01-100 Birdy S 800 g do 1200 g 

06-02-100 Birdy M 1200 g do 2000 g 

06-03-100 Birdy L powyżej 2000 g 

 
 
 
 
 

 

Pokrowce na materacyki  Birdy™ 

16-00-100 Birdy XS poniżej 800g 

16-01-100 Birdy S 800 g do 1200 g 

16-02-100 Birdy M 1200 g do 2000 g 

16-03-100 Birdy L powyżej 2000 g 

Materacyki Birdy™, układane wzdłuż ciała dziecka  pomagają 
utrzymać niemowlę w pozycji stałej i sprzyjają zachowaniu 
równowagi pomiędzy mięśniami zginaczami 
i prostownikami. Dzięki specjalnemu kształtowi poduszka stanowi 
podparcie dla naturalnie zaokrąglonych ramion dziecka, sprzyja 
koordynacji ręka-usta oraz umożliwia optymalne ułożenie ciała  
i główki dziecka. 
 
Mali pacjenci mogą odpoczywać, leżąc w odprężającej pozycji, 
która pozwala na rozluźnienie mięśni, przy jednoczesnym 
odciążeniu kolan i łokci. Poduszka posiada wcięcia po obu 
stronach, dzięki czemu leżące na brzuchu dziecko może swobodnie 
zginać ramiona i układać się w wygodnej pozycji. Podparcie 
miednicy z kolei umożliwia dziecku swobodne zginanie nóg. 
Dostępna w czterech rozmiarach poduszka pod brzuch Birdy™ 
stanowi doskonały dodatek do gniazdka Comfy™. 

 Lepkosrpężysta pianka zapamiętująca kształt z której 
składa się główna część poduszki pomaga zmniejszyć 
nacisk 

 Poliuretanowy materiał zewnętrzny stanowi aseptyczną 
osłonę poduszki i nadaje się do czyszczenia używanymi  
w szpitalach chusteczkami do dezynfekcji 

 Materiał pokrycia poduszki wykonany jest z delikatnej  
i miękkiej mieszanki mikrofibry i bawełny, dzięki czemu 
zapobiega podrażnieniom skóry i można nim łatwo 
powlekać  materacyk* 

 Można prać w temperaturze do 95 °C w pralce bębnowej 

 Testowana zgodnie ze standardem Oeko-Tex® 
Standard 100 

 Wyprodukowana w Niemczech  
*Pokrowce sprzedawane oddzielnie  

 

Materacyk do pozycjonowania noworodka pod brzuch Birdy™ 

Producent:   Dystrybutor: 

concept natal   KROBAN Anna Korczyńska 

Haldenstrasse 31   ul. Piotrkowska 182/451 

72124 Pliezhausen  90-368 Łódź 

tel: +49(0)7172 9802601  tel: 512 046 260 

fax: +49(0)7172 9802602  fax: 42 288 48 30 

info@conceptnatal.de  info@kroban.pl 

www.conceptnatal.de  www.kroban.pl 
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