Umiddelbart efter fødslen har et barn brug for særlig meget støtte.
Hvorfor
I overført betydning, fordi kun kropskontakt til mor eller far er den støtte, barnet har brug
i dets udvikling.
strækvikle? for
I praktisk betydning, fordi de fleste for tidligt fødte spædbørn, men også mange rettidigt
fødte børn, på sigt har behov for at blive holdt og støttet.
Til disse babyer har DIDYMOS udviklet en elastisk slynge af 100 % økologisk bomuld,
som omgiver barnets lille krop som en slags ekstra hud, hvorved barnet støttes jævnt og
giver det en følelse af varme og nærkontakt. Denne følelse er særligt kritisk for det
premature barn, som ikke har nået at få denne kontakt til livmoderen i den sidste del af
graviditeten. Netop kontakten til livmoderen i den sidste del af graviditeten er nødvendig
for at barnets nervebaner kan udvikles.
På grund af sin høje elasticitet, er viklen særdeles let at anvende og er meget nem at
binde.

Til hvem?

Vi anbefaler denne slynge til for tidligt fødte eller meget sarte nyfødte og endda som en
introduktion til det at bære sit barn i en vikle. Grundlæggende kan du dog bære et hvilket
som helst barn i DIDYMOS strækviklen det første leveår (op til 9 kg).
Særligt anbefalelsesværdigt er strækviklen fra DIDYMOS til babyer som reagerer på tryk
med modtryk. Selv babyer med KISS-syndrom eller spasmer er i gode hænder i
strækviklen, idet hver bevægelse bliver elastisk affjedret.
En normal (vævet) DIDYMOS vikle giver dig mulighed for at bære dit barn i op til 3 år.
Men er du overbevist om, at du kun vil bære dit barn i den første tid, er strækviklen et
udmærket valg.

Ikke til:

Strækviklen er ikke egnet til babyer med en betydeligt nedsat muskeltonus (hypotoni),
som for eksempel Down's syndrom. Sådanne børn har brug for mere støtte, som kun en
DIDYMOS fastvævet vikle kan give.

Af hvad?

Til DIDYMOS strækviklen anvendes udelukkende certificeret økologisk bomuld. En
cirkulær strikkemaskine strikker den fine bomuld til en overlock fin vævning. Den
ensartede bløde overflade på såvel for- som bagside, fremkommer ved to modsatte
rækker af nåle som laver en dobbeltstrik, hvorved der på overflade udelukkende ligger
ret-masker. Vrangen findes inden i stoffet, er ikke synlig og ej heller mulig at rive en
maske ud af. Dette trikotagestof er meget elastisk i tværgående retning, særdeles fast i
længderetningen. Dette er særligt vigtigt, idet man med tværstrækket sikrer en blid
elastisk omfavnelse af barnet, mens vægten af barnet ikke i væsentligt grad tynger
viklen nedad. Derved opnår man et produkt, som ikke ustandseligt skal ”strammes” for at
bære barnet komfortabelt.

Hvordan?

De fremhævede fordele for spædbarnet kommer udelukkende til udtryk, såfremt viklen
bindes efter behørig anvisning. De to krydsbinde varianter (ind- og udvendigt kryds) er
begge velegnede til at bære mave-mod-mave med tilstrækkelig støtte og aflastning af
barnet i frøbensstillingen.
Nogle babyer foretrækker at blive båret i vuggestilling, som ligeledes er muligt med
strækviklen fra DIDYMOS. Babyer med hofteledsdysplasi må ikke bæres i vuggestilling,
men skal bæres i frøbenstilling for at rette problemet korrekt.

Vask?
Hvor stor?

Strækviklen fra DIDYMOS tåler vask op til 60 grader og kan tørretumbles
Af hensyn til at anvende strækviklen efter vore egne anbefalinger mht bindeteknik
(krydsbinding) tilbydes strækviklen udelukkende i en længde der tillader dette. Således
er viklen 5,4 m lang og 60 cm bred. Som alle andre DIDYMOS vikler er enderne skåre
asymmetrisk ligesom der er en markering af viklens midte.

