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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ 
ΜΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΟΥ;

Πιστοποίηση ασφάλειας από εργαστηριακές 
μελέτες. Το μαξιλάρι MIMOS air-spacer είναι 
φτιαγμένο από 100% πολυεστέρα τριών διαστάσεων 
και κάνει πρόληψη για την υπερθέρμανση και την 
ασφυξία στα βρέφη.  

Μειώνοντας την πίεση 
στο κεφάλι, το μωρό 
έχει καλύτερο ύπνο 

Οι κλινικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι το Mimos 
τριπλασιάζει την 
αποτελεσματικότητα  
της θεραπείας της 
παραμορφωτικής 
πλαγιοκεφαίας.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΣ ΟΤΙ...;
Οι κρανιακές 

παραμορφώσεις λόγω 
θέσης επηρεάζουν το 46.6% 

των μωρών..
Τέτοιου είδους 

παραμορφώσεις μπορεί να 
προκαλέσουν αισθητικά 

προβλήματα στο πρόσωπο 
και στο κεφάλι, που να 

οδηγούν σε χαμηλό 



ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ MIMOS

Το μαξιλαράκι Mimos κατασκευάστηκε ειδικά για την πρόληψη και τη θεραπεία των κρανιακών παραμορφώσεων λόγω 
θέσης, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της ζωής του μωρού. Έχει κατασκευαστεί για να κοιμάται 
και να ξεκουράζεται το μωρό ανάσκελα, όπως συστήνουν οι ειδικοί, αλλά και η εκστρατεία για την πρόληψη του συνδρόμου 
του αιφνίδιου θανάτου στα βρέφη. Το μαξιλαράκι Mimos αυξάνει την επιφάνεια επαφής του κεφαλιού του μωρού, δηλαδή 
δημιουργεί ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στο κεφαλάκι του μωρού και ασκεί ταυτόχρονα 400% λιγότερη πίεση στο 
κεφάλι του βρέφους απ’ ότι ένα κανονικό κρεβάτι.

Πρόληψη:Το μαξιλαράκι Mimos είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη των κρανιακών παραμορφώσεων λόγω 
θέσης

Θεραπεία: Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, το μαξιλαράκι Mimos βελτιώνει αισθητά τα αποτελέσματα της θεραπείας των 
κρανιακών παραμορφώσεων λόγω θέσης στα βρέφη. 

Ενδείξεις: Αν χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της πλαγιοκεφαλίας συστήνεται στους πρώτους έξι μήνες ζωής του μωρού. 
Για τη θεραπεία πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο γιατρό και να χρησιμοποιηται το μαξιλαράκι επιπρόσθετα με τη 
φυσιοθεραπεία.  Κάθε περίπτωση ακολουθεί τη δική της θεραπεία και τα αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν. 

Οδηγίες χρήσης: : Ιδανικό για χρήση στα κρεβατάκια και καροτσάκια. Η θέση που πρέπει να βρίσκεται το βρέφος είναι 
ανάσκελα ούτως ώστε το κεφαλάκι να βρίσκεται στην κοιλότητα του μαξιλαριού. Ποτέ δεν πρέπει να βάζετε το βρέφος 
μπρούμυτα χρησιμοποιώντας το μαξιλαράκι

Προσοχή: Το μαξιλαράκι Mimos δεν προλαμβάνει το Σύνδρομο του Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου (SIDS). Έχει αποδειχθεί ότι το 
μαξιλαράκι Mimos είναι πολύ αποτελεσματικό στην πρόληψη και στη θεραπεία μίας κρανιακής παραμόρφωσης όταν 
χρησιμοποιείται ως συμπληρωματική θεραπεία. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται επιπρόσθετα στις θεραπείες που 
εισηγούνται οι παιδίατροι ή οι νευροχειρουργοί. 
Το μαξιλαράκι Mimos σε size P μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα όπως βρεφικά καροτσάκια, αλλά δεν ενδείκνυται για 
χρήση σε καθίσματα του αυτοκινήτου όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση για λόγους ασφάλειας. 



-Οι παραμορφώσεις στο κεφάλι του μωρού δημιουργούνται από τη συνεχή εξωτερική πίεση πάνω στο κεφαλάκι.

-Οι περισσότερες από αυτές τις παραμορφώσεις εμφανίζονται τον πρώτο χρόνο ζωής του μωρού, ειδικότερα τους πρώτους 
τέσσερις μήνες. 

-Η θέση της κεφαλής του μωρού είναι ένας από τους βασικότερους λόγους για την εμφάνιση αυτών των παραμορφώσεων. 

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; 

Οι κρανιακές παραμορφώσεις τόσο του προσώπου όσο και του κρανίου, μπορούν να δημιουργήσουν αισθητά 
προβλήματα στην αισθητική και στον αυτοσεβασμό του ατόμου. Η δημιουργία επίπεδων επιφανειών σε μια περιοχή του 
κρανίου συχνά επηρεάζει και άλλα τμήματα του προσώπου ή της κεφαλής. Τα αυτιά ίσως να μην ευθυγραμμίζονται μεταξύ 
τους, μέρη του προσώπου ίσως να εξογκώνονται ή κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι συμμετρικά

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΡΑΝΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΕΣΗΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ);

SIZE XS
Περίμετρος κεφαλιού
μικρότερη από 37cm             
(πρόωρα βρέφη)

Πρόληψη και
Θεραπεία 

SIZE S
Περίμετρος κεφαλιού 
μεταξύ 36 και 46cm                       

SIZE M
Περίμετρος κεφαλιού 
μεταξύ 42 και 49cm 

SIZE L
Περίμετρος κεφαλιού 
μεγαλύτερη από 42
(18 μηνών/ ενήλικες)

Βελτιώνει τον  ύπνο

SIZE P

Περίμετρος κεφαλιού 
μεταξύ 36 και 46cm     

Πρόληψη και  
Θεραπεία για                                                
στενά προϊόντα                                            
όπως καροτσάκια                                           
και κούνιες

www.mimospillow.com

abletools.com.cy

Πρόληψη και
Θεραπεία 

Πρόληψη και
Θεραπεία 

Φυσιολογικό Πλαγιοκεφαλία Βραχυκεφαλία Δολιχοκεφαλία 

Think Pipe Line, SLU
C. Cintaires, 9, bajos
08242 Manresa - Spain
www.mimospil low.com

Air-flow safety
Πιστοποιημένο προϊόν
Κατασκευάζεται με άδεια
από τον Ισπανικό Οργανισμό 
Φαρμάκων και Ιατρικών Συσκευών κι 
έχει περάσει όλους τους ελέγχους 
ποιότητας που απαιτούνται από τoυς 
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Able tools LTD, 
Επίσημος αντιπρόσωπος 
Strovolos Avenue 149K, 
Strovolos, Nicosia, 2048, Cyprus
+357 22 250 115
abletools.com.cy




