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Wózek to stosunkowo nowy wynalazek, pojawił się ok. 100-150
lat temu w Wielkiej Brytanii, na potrzeby arystokracji reszta
świata nosiła w chustach. Jeszcze w trakcie wojny i
bezpośrednio po niej, dzieci były noszone w chustach,
nazywanych zapaskami. Naturalnym miejscem dla dziecka po
porodzie jest bycie w bezpośrednim kontakcie z opiekunem, z
matką. Człowiek, jako noszeniak, został do tego fizjologicznie
przystosowany. Innymi przedstawicielami są małpy, lemury czy
koala. Oprócz noszeniaków rozróżniamy jeszcze gniazdowniki
(lisy, koty) i pozagniazdowniki (żyrafy, krowy).
Pierwsze
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miesiące

życia to inaczej 4-ty trymestr,
przebywanie w bezpośrednim kontakcie z
matka jest niezwykle istotne dla
prawidłowego rozwoju i dojrzewania
układu nerwowego dziecka, dzięki
bliskości dziecko czerpie z matki
równowagę
termiczna,
ale
także
oddechowa czy rytmu serca, a także
emocjonalna, gdyż jego organizm jeszcze
nie posiada systemu samoregulacji.
Dlatego tak bardzo dzieci pragną być
ały
czas
blisko
matki
i
ssać
pierś. Dodatkowo pozostawanie dziecka w
bliskim kontakcie z matką wpływa na podniesienie poziomu
prolaktyny, a tym samym stymuluje laktację. Ponieważ człowiek
stracił okrycie w postaci sierści, dziecko nie mogło się w nią
wczepić, pomimo ze jego ciałko jest do tego przystosowane,
jedna z pozostałości jest odruch moro (zaciskanie piąstek,
przykurczanie nóżek i rączek w chwili zagrożenia pozwala
mocniej trzymać się matki), ponieważ przez wieki człowiek był

gatunkiem koczowniczo-wędrujacym, musiał przemieszczać się z
dzieckiem, nosząc je.
Płacz dziecka jest zawsze oznaką potrzeby bliskości z
opiekunem. Wśród społeczności pielęgnujących przebywanie z
dzieckiem non stop nie obserwuje się płaczu dziecka. Jeśli się
pojawia, nie trwa długo, gdyż rodzic odpowiada na
przywoływanie zapewniając poczucie bezpieczeństwa i bliskość.
Kręgosłup niemowlęcia ma naturalny kształt litery C, położone
na plecach podciąga nóżki. Dopiero dziecko chodzące przyjmuje
postawę wyprostowaną, a jego kręgosłup kształt litery S.
Niewskazane więc jest kładzenie małego dziecka na plecach,
gdyż ta pozycja jest zwyczajnie niewygodna i niefizjologiczna.
Kiedy podnosimy dziecko pod paszki podciąga ono nóżki. Dlatego
bardzo złym rozwiązaniem jest pozostawienie dziecka w łóżeczku
lub wózku, ograniczając mu bliskość.
Badania potwierdzają: „Dzieci kołysane po urodzeniu lepiej
radzą sobie z adaptacja do życia poza organizmem matki i
lepiej rozwijają się pod względem fizycznym i psychicznym, a
długofalowo, lepiej sobie radzą w szkole.”
Noszenie w chuście jest przedłużeniem stymulacji sensorycznej
z okresu ciąży: bujania oraz ścisłego otulenia.
RODZAJE CHUST I NOSIDEŁ:

1. chusta elastyczna – chusta wykonana z bawełny lub bawełny z
domieszką elastanu. Pozwala na noszenie dziecka od pierwszych
chwil życia. Chustę tę się wiąże, a następnie umieszcza w niej
dziecko. Właściwości chusty wybaczają błędy, dzięki czemu jest
ona dobra na początek dla niewprawionych rodziców.

2. chusta tkana – posiada splot skośno-krzyżowy, żakardowy lub
diamentowy. Chusta nadaje się do noszenia od pierwszych dni

życia dziecka. Wymaga precyzyjnego wiązania i dociągania, a
dzięki właściwościom uciągania pozwala na dobre dopasowanie.
Daje możliwość różnych wiązań, noszenia tak na brzuchu jak i
na plecach lub na biodrze.

3. chusta kółkowa – chusta pozwalająca nosić dziecko od
urodzenia w „kołysce” lub na ramieniu. Reguluje się ją poprzez
dociągnięcie tkaniny na kółku.

4. chusta pouch – kieszonka – produkowana jest w 3 rozmiarach;
podobna do chusty kółkowe. Nie wymaga dociągania i jest
odpowiednia dla dziecka leżącego.

5. nosidła azjatyckie – miękkie
np. mei-tai, pozwalają na noszenie dziecka teoretycznie od
pierwszych dni życia dziecka. Realnie zaleca się noszenie od
chwili, gdy dziecko potrafi utrzymać pozycje siedzącą, lub
szycie małego nosidła na miarę, ale wadą jest, dzicko szybko z
niego wyrasta

6. nosidło ergonomiczne – miękkie, łatwe i szybkie w
zakładaniu i zdejmowaniu. Przeznaczona dla dzieci siedzących.
poniżej galeria, kliknij w zdjęcie aby zobaczyć więcej
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Wszystkie powyższe chusty i nosidła możesz kupić w naszym
sklepie:

7. Nosidła usztywnione
W tym typie nosidła kończyny dziecka zwisają, ciężar spoczywa
na kroczu dziecka, a kręgosłup jest nadmiernie obciążony.
Nosząc dziecko przodem do świata dochodzi do nienaturalnego
przeprostu kręgosłupa, a dziecko jest przestymulowane i nie ma
możliwości wtulenia się w rodzica. W tym nosidle nie ma
możliwości prawidłowego podparcia główki dziecka. Może dojść
do trwałego uszkodzenia kręgosłupa ujawniającego się nawet po
wielu latach, dodatkowo zwisające bezwładnie nóżki dziecka są
potrącane, co naraża na uszkodzenie stawy biodrowe.

TAKIE NOSIDŁO JEST NIEBEZPIECZNE I MOŻE POWODOWAĆ POWAŻNE
PROBLEMY W PÓŹNIEJSZYM ŻYCIU
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