
...Bamse produkter inneholder ikke skadelige stoffer som latex og ftalater. 
Det er derfor helt trygt å bruke.

Mageleie

Stabiliserings 
- og balansepakke

Støtte under armene. Lang nakke. 
Uten trekantstøtte: balansetrening.

Ryggleie
Stabilisering for bevegelse av armer og ben. Uten 
trekantstøtte: balansetrening.

Babypakker Behandlingspakker

Posisjonering av premature. Lag et rede med to 
trekantstaver og nyfødt bøyestilling med diverse 
skråputer.

Barn som ligger i asymmetri belaster bare en side. 
Bruk trekantstav eller kilepute for å motvirke dette.

God posisjon med kilepter og skråputer spesielt for 
funksjonshemmede barn.

Oppbygging for egen ledelse på gulv for motorisk 
utvikling.

Biceps og
magemuskeltrening. 
Start tidlig. 

Sitte og 
oppreisingstrening. 
Start tidlig.

Nyhet

Turid Due
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF, 
Nordre Åsen bo- og habiliteringssenter, Oslo

Lek med føtter

Oppreisings -og 
koordineringspakker

Gi så mye støtte du må og ta 
vekk. 

Bygg i høyden etter som bar-
net vokser. 



Bamse Produkter A/S

Sportsvognpakke

Hverdagsliv
-optimal posisjonering hele døgnet

...Bamse produkter har stor friksjon, er lette i vekt, enkle å rengjøre.
De kan vaskes og desinfiseres.

Det er ingen 

aldersgrense for å søke på 

aktivitetshjelpemidler

Produktene kan bestilles gjennom
 hjelpemiddelsentralen

Babypakker og behandlingspakker 
med rektangler, kuber og 
skråputer/kileputer

Utskåret halvmåne 
for stabilisering og 
balansetrening

www.bamseprodukter.no
info@bamseprodukter.no

Tlf: 69 30 01 05

Nyhet

For mer informasjon se hjemmesiden vår
www.bamseprodukter.no

“varekatalog”

Sittemodul

Stolpakke

Benker

Korte

• Isolerer og varmer
• Fører barnet inn

i normale beve-
gelsesmønstre.

• God posisjonering i
sittende med skråpute.
Oppreising starter
med belastning på
føtter. Gir koordin-
ert  muskelarbeid, fri
bevegelse i skuldre og
armer og lang nakke.

• Barnet må sitte i
postural oppreising.

• Frigjør armer og bein.
• Viktig for å unngå

kompenserte
mønstre.

«…. De lange benkene har vi hatt stor suksess 
med- til  å gå sideveis både gående og knestående. 
Min kollega …….. fullroser disse produktene og har 
benyttet de mye. Kan også benytte de lave benkene 
til barn som har lært å krabbe men med for stor 
sprik. På benken klarer de å konse og holde bena 
samlet under krabbing.»

Nyhet

Nyhet

Turid Due
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, MNFF, 
Nordre Åsen bo- og habiliteringssenter, Oslo

Krabbing i trapp fører barnet inn i 
homogent bevegelsesmønster.

Krabbing på avgrenset område modner et 
umodent krabbende. Barnet krabber mer 
og mer resiprokt.

Krabbing styrker armer og skuldre, hofter 
og ben.




