
NÁVOD

1 Šátek DIDYMOS si dejte na
břicho vodorovně jako zástěru,
středovou značku budete mít
uprostřed.

5 Nechte dítě sklouznout
seshora pod vodorovný pruh,
spodní okraj šátku musí sahat

až do jeho podkolenních

jamek.

4 Vodorovný pruh roztáhněte,
abyste se uj isti l i , že není nikde
překroucený.

3 Přes ramena veďte oba
konce šátku zpátky dopředu
a  nechte je volně splývat
z  ramenou.

2 Oba pruhy šátku za zády
překřižte a dejte přitom pozor,
aby se nikde nepřekrouti ly.

8 …   a pokračujte až k  vnější-
mu lemu. Dítě během té doby
neustále pevně přidržujte.

12 Tím je úvaz v podstatě
hotový.

11 Zde oba konce šátku
svažte plochým ambulantním
uzlem.

10 …   a pod jeho podsazený-
ma nožičkama je veďte opět
dozadu na záda.

9 Oba napjaté pruhy látky
veďte po stranách dítěte dolů,
pod zadečkem je překřižte  …

KŘÍŽ S  KAPSOU Věk: od prvních dnů Délka šátku: od velikosti 6

Tento úvaz od DIDYMOSU doporučují porodní asistentky a lékaři a je ideální již pro novorozence.

7 Pak utáhněte boční pruhy
látky: každý pruh šátku
utáhněte zvlášť, pramen po

prameni. Začněte od vnitřního
lemu  . . .

6 Dítě pevně přidržujte a vodo-
rovný pruh vytáhněte dítěti až
za krk.

14 Pruhy látky na Vašich
ramenou můžete trochu
roztáhnout, čímž docílíte
lepšího rozložení váhy dítěte.

13 Pokud chcete, roztáhněte
oba diagonální pruhy: vždy
nejdříve vnitřní a  pak teprve
vnější pruh.

> Nakonec ještě jednou jemně zatlačte nožičky dítěte
nahoru a dítě podsaďte. Miminko pak bude mít
v  šátku kulatá zádíčka, kolínka bude mít výše než
zadeček.

T I P

> Připadá-li Vám vázání šátku poněkud komplikované,
vzpomeňte si, jak dlouho Vám ze začátku trvalo pře-
balování. A  nyní? Stejně tak rychle budete zacházet
i  se šátkem. Chce to jen trochu cviku.

U POZORN ĚN Í

> Šátek musí být uvázán tak pevně, aby Vám dítě pevně přiléhalo
k  tělu, i  když se předkloníte.

> Aby mělo miminko kyčle ve správné abdukčně flekční poloze, musí
pruhy látky vést dítěti až do jeho podkolenních jamek. I během nošení
tuto polohu tu a tam překontrolujte.
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