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Uw baby heeft een redressiehelm van 
Livit ontvangen. Deze helm is met de 
grootste zorg voor uw baby op maat 
gemaakt. Lees deze handleiding voor 
gebruik aandachtig door, dan kan de 
redressiehelm bij uw baby het beste 
resultaat bereiken.

Handleiding Livit redressiehelm® 

Wij wensen
Draagcomfort! U VEEL
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Warmte

De warmteregulering van het menselijk lichaam vindt, 

zeker bij jonge kinderen, voor een groot deel plaats via 

het hoofd. Een helm belemmert deze warmteregulering 

voor een deel. De Livit redressiehelm is daarom voorzien 

van ventilatiegaten. Bij het dragen van het helmpje 

wordt geadviseerd het haar zo kort mogelijk te houden. 

De eerste 14 weken dat de helm gedragen wordt, 

transpireert uw baby waarschijnlijk het meest. Kleed 

in die periode uw baby dus wat minder warm aan. 

Transpireren is niet erg, zolang uw baby maar geen 

koorts krijgt. 

Let op: Bij koorts moet u de helm direct afdoen!

 

Gebruik 

De draagtijd van de redressiehelm wordt door de 

voorschrijvende specialist bepaald. Dit is doorgaans een 

halfjaar, vanaf de 6de tot en met de 12de levensmaand.

De redressiehelm van Livit heeft weinig onderhoud nodig 

en er is meestal maar één exemplaar nodig voor de  

gehele therapie. 
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Onderhoud

De helm kan schoongemaakt worden als u uw baby in 

bad doet of doucht. De helm mag dan af en kan met 

alcohol (70%), Dettol of lotiondoekjes worden gereinigd.

Wennen

De redressiehelm wordt (uiteindelijk) minstens 23 uur per 

dag gedragen. Hier wordt naartoe gewerkt met behulp 

van een zogenaamd opbouwschema. Door dit schema 

van draagtijden aan te houden, went de huid langzaam 

aan de helm.

Begin door om de 2 uur de helm voor 15 minuten af te 

zetten. Als dit goed gaat verlengt u de draagtijd steeds 

met 2 uur, dus de volgende stap is om de helm in 

blokken van 4 uur te dragen, daarna van 6 uur, etc. Houd 

steeds 15 minuten pauze tussen de draagtijden en blijf 

opbouwen tot de helm 23 uur per dag gedragen wordt.
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  Als uw baby slaapt dan hoeft u hem of haar niet 

wakker te maken voor de 15 minuten pauze. 

  Heeft uw baby een gevoelige huid, bouw dan 

langzamer op door bijvoorbeeld met een draagtijd  

van een uur te starten.

  De eerste nachten slaapt uw baby nog zonder helm. 

Pas bij de derde of vierde dag kan de helm ook  

’s nachts op, afhankelijk van de gewenning.

  Als gevolg van druk van de helm kan er op de 

hoofdhuid, kin en /of nek een rode plek ontstaan. 

Verdwijnt deze na een kwartier afzetten, dan kan  

de helm weer op. Zo niet, wacht dan net zolang  

tot de plek weg is voor u verder opbouwt.  

Blijf de huid controleren! 
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Garantie

De garantietermijn op materiaal- en productiefouten in 

uw op maat gemaakte redressiehelm is één jaar en gaat in 

op de datum van aflevering.

Als redelijkerwijs aangenomen kan worden dat problemen 

door anatomische veranderingen zijn/worden veroorzaakt, 

is de garantieregeling niet van toepassing. Livit is niet 

aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik 

van, of het aanbrengen van aanpassingen aan, de door 

haar geleverde producten door andere dan door Livit als 

bevoegd erkende personen. Hiermee vervalt tevens de 

garantieregeling.

Niet tevreden?

Wij streven naar 100% klanttevredenheid en vragen u uw 

opmerkingen of klachten altijd te melden. Het liefst bij 

de betreffende Livit medewerker. Heeft dit onvoldoende 

resultaat opgeleverd? Dan verwijzen wij u naar onze 

klachtenprocedure op livit.nl/klachtafhandeling.  

Wij zoeken zo snel mogelijk naar een passende  

oplossing voor u.
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ventilatiegaten groeilagen

symmetrisch



Contact

Met vragen kunt u terecht bij onze 

Klantenservice: 088 -245 2000

Kijk voor meer informatie over Livit en onze 

producten op livit.nl

Disclaimer
Livit Orthopedie BV heeft uiterst zorgvuldig gewerkt aan de verzameling, 
totstandkoming en publicatie van de informatie in deze bijsluiter. Niettemin 
sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen ontstaan 
uit het opvolgen van instructies uit deze handleiding.
Livit Orthopedie BV, Kabelweg 40, 1014 BB Amsterdam  05/2017


