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vragen, instructies en onderhoud
Mocht u zich zorgen maken over de pasvorm van het helmpje of u ziet rode plekken op het 
hoofd die niet binnen enkele uren verdwijnen, neem dan direct contact met ons op. U kunt 
uiteraard met al uw vragen over de redressiehelmtherapie bij ons terecht.
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PlagioCare – Redressiehelmtherapie
Als uw baby een helmpje heeft gekregen...



het plagiocare™ helmpje
De PlagioCare™ helm is een op maat gemaakte orthese volgens de regelgeving van de CE-markering. Elke helm wordt afzonderlijk gemaakt 
voor de betreffende baby en is voorzien van een verbeterde, soepele en naadloze voering voor het comfort van uw baby. Dankzij het uitzonder-
lijke sluitingssysteem ontstaan er geen openingen, waardoor de resultaten voor uw baby optimaal en beter gereguleerd zijn.
De helm van PlagioCare™ bevat geen kinbandje, waardoor verstikkingsgevaar voorkomen wordt. De helm is zo ontworpen dat het hoofdje van 
uw baby een meer regelmatige vorm krijgt. De helm vormt geen belemmering voor de normale groei. PlagioCare™ biedt altijd verbetering. 
De resultaten zijn afhankelijk van verschillende factoren. Dit zijn: de afwijking aan de vorm van het hoofdje aan het begin van de behandeling, 
de leeftijd van de baby en in hoeverre de schedeldelen al aan elkaar gegroeid zijn op het moment dat met de behandeling wordt begonnen.

het dragen van het helmpje
De helm moet 23 uur per dag gedragen worden om ongewenste groei tegen te gaan en gewenste groei te laten plaatsvinden. Net als bij een 
gebitsbeugel of gips om een gebroken ledemaat, moet de helm steeds worden gedragen om effect te hebben. Als de helm niet de hele dag 
wordt gedragen, zal dit grote invloed hebben op het resultaat en zal de groei minder worden gecorrigeerd.
Het draagtijdschema is opgesteld zodat u en uw baby kunnen wennen aan het dragen van de helm. Volg het onderstaande schema om de 
draagtijd geleidelijk aan op te voeren. 

Dag Op Af Slaapje ‘s Nachts
1 1 uur 1 uur Nee Nee

2 2 uren 1 uur Nee Nee

3 4 uren 1 uur Ja Ja

4 8 uren 1 uur Ja Ja

5 23 uren 1 uur Ja Ja

Op dag 5 moet uw baby de helm continue dragen, met twee pauzes van een half uur: de ene pauze aan het begin en de andere aan het einde 
van de dag. 



wanneer de helm afdoen?
Als uw kind koorts heeft, MOET u de helm afdoen totdat de temperatuur weer normaal en gestabiliseerd is.
Er zijn een paar situaties waarbij u de baby de helm mag afdoen, namelijk als hij of zij:
•	 influenza (griep) heeft;
•	 een operatie met dagopname ondergaat;
•	 omgekleed moet worden;
•	 in bad of zwembad gaat en als de buitentemperatuur boven de 30 graden Celsius is;
•	 massage krijgt of nekoefeningen moet doen tegen torticollis (gespannen nekspieren aan één kant).

hygiëne
PlagioCare™ van Össur is speciaal ontwikkeld voor gebruiksgemak en dagelijkse zorg. Dankzij het unieke ontwerp en omdat er moderne 
materialen zijn gebruikt, is er minimaal onderhoud nodig. Weer een zorg minder voor u!

transpiratie
Het is mogelijk dat u opmerkt dat uw baby zweet onder de helm. Dit is normaal en vermindert al na een paar dagen. U mag de helm verwij-
deren om de binnenzijde ervan en het hoofdje van uw baby droog te vegen, maar u moet de helm daarna meteen terugplaatsen.
Breng geen talkpoeder of lotion op het hoofdje van uw baby of aan de binnenzijde van de helm aan, tenzij dit wordt geadviseerd door uw 
arts. Als de huidaandoening miliaria rubra (zweetuitslag) op het voorhoofd, de wangen of achter in de nek verschijnt, kunt u een dun laagje 
vaseline of crème tegen uitslag gebruiken om de huid te beschermen. Gebruik geen cortisoncrème op het gedeelte van de huid dat door de 
helm wordt afgedekt.

tips
•	 Neem de buitenzijde van de helm dagelijks af met een vochtige doek.
•	 Was het haar van uw baby en de binnenzijde van de helm met een normale babyshampoo of een milde medicinale shampoo.
•	 Zet de helm pas terug op het hoofdje als zowel het haar als de helm droog zijn.
•	 Zorg ervoor dat u het hoofdje van uw baby wast na het zwemmen of na het gebruik van zonnebrandcrème. Zet de helm pas terug op het 

hoofdje als zowel het haar als de helm droog zijn.
•	 Controleer de huid van uw baby elke keer als u de helm verwijdert.
•	 Als er irritatie optreedt, moet u contact opnemen met uw arts.


