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    podľa konkrétnych potrieb a terapeutických         
cieľov.

 

 

 

Perfektná  
pomoc  pri  
uľahčení 

intervenčných 
programov 

včasnej 
starostlivosti 

Čo je to?

Playpak  je  ľahká  a  prenosná  súprava  na  aktivity  
pozostávajúca z klinov, valcov a podpier, ktoré je 
možné  zostaviť tak, aby poskytovali posturálnu 
podporu deťom pri dosahovaní včasných 
vývojových pozícií.

Playpak sada je vhodná pre kojencov so špeciálnymi 
potrebami od narodenia do 48 mesiacov. Môže pomôcť  

    s aktivitami dieťaťa počas raného vývoja a ponúka  
nastaviteľnú a stupňovateľnú posturálnu oporu       

 

Super lepivé pásky na suchý zips
pre väčšiu stabilitu

Ľahká rozkladacia 
taška / podložka 

Nadýchaný 
mäkký "mrak" 
na suchý zips

Farebné pútka na 
pripevnenie 

obľúbených hračiek
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Poloha na bruchu

 

 

 

Ak by ste sa 
chceli prihlásiť 
ako dobrovoľník 
pre prípadovú 
štúdiu alebo 
potrebujete ďalšie 
informácie o 
pozíciách / terapii 
s Playpak, pošlite 
e-mail na adresu:

clinicalteam@
fireflyfriends.com

Použite Playpak na 
posilnenie svalov a 
kontroly, alebo 
jednoducho umožnite 
Playpaku vykonať tvrdú 
prácu za vás, zatiaľ čo 
vaše dieťa alebo klient 
sústredí svoje úsilie na 
hru, zmysly, komunikáciu 
a vnímanie.

Ležanie na chrbte
Usporiadajte opory tak, 
aby poskytli slobodný 
pohyb horným a dolným 
končatinám na rozvoj 
dočahovania, vnímania 
a uvedomovania si tela. 
Skvelá pozícia pre vývoj 
a prácu s trupom.

Čas  trávený  na  bruchu  môže
 byť  pre  veľa  detí  náročný.

 Podporte  driek  a  stabilizujte
 ramená  tak,  aby  sa

 podporilo  ovládanie  hlavy.

Ležanie na boku
 jednuObráťte dieťa na 

stranu
 

tela,
 

aby ste podporili 
pohyb,

 
posilňovanie a 

motorické pohyby
 

 a zároveň 
obmedzili   nechcené pohyby.

Vzpriamené sedenie
Vzpriamené sedenie s oporou 
umožňuje deťom hrať sa, 
komunikovať a zúčastňovať sa 
diania v okolitom prostredí. 
Poskytnite stabilitu trupu a 
panve alebo použite valčeky, 
aby ste zabránili prekríženiu a 
znížili námahu pri sedení s 
vystretými nohami.

Lezenie po štyroch
Začnite sa učiť s dieťaťom 
napodobňovať "medveďa" 
ako predstupeň budúcich 
pohybov. Podporte 
rovnováhu, koordináciu a silu 
a ovládajte nechcené pohyby 
pomocou koordinovaného 
rozmiestnenia oporných 
pomôcok.




