Quando deve ser usado o
Thudguard?
PRIMEIRA FASE: Normalmente nos primeiros meses em que
o bebé se começa a sentar e a gatinhar, principalmente se
o pavimento for duro. Thudguard pode ser usado (talvez
duas vezes por dia) normalmente depois de uma soneca,
quando estão mais atentos e a querer explorar o chão que
os rodeia. Há pouca resistência, nesta idade, em usar um
Thudguard, mas se existir alguma, optar por períodos
curtos e muitos elogios. O bebé depressa começa a associar
o uso do Thudguard com a diversão de explorar.
SEGUNDA FASE: O bebé cada vez mais energético começa
a tentar levantar-se apoiando-se nas paredes e móveis.
Infelizmente solta-se facilmente e pode cair. Algum tempo
depois de ele começar a aprender a andar, irá deixar de se
segurar aos móveis e vai tentar atravessar de um ponto
para outro sem apoio. É uma fase muito excitante e de
muito orgulho mas ao mesmo tempo preocupante devido
ao receio de quedas. Todos os dias muitos pais levam os
seus bebés ao hospital porque caíram da cama, mesa,
sobre objectos com arestas, etc. Acontece tão rapidamente
- os bebés podem cair, mesmo com os mais cuidadosos e
atentos pais por perto. Quando os bebés caem,
normalmente batem com a cabeça primeiro, uma vez que o
seu centro de gravidade é a cabeça. Felizmente a maioria
destes ferimentos na cabeça são de pouca gravidade. Os
bebés devem de ter uma área segura para estarem e
poderem aprender a andar. Se o bebé usou o Thudguard na
primeira fase, vai agora usa-lo com naturalidade.
Thudguard pode ser usado algumas vezes por dia, por
períodos curtos, para permitir que o Bebé desfrute as suas
novas capacidades de andar.

INSTRUÇÕES FABRICANTE
Thudguard apenas pode proteger se encaixar bem e se
estiver seguro e confortável na cabeça.
O capacete deve ser ajustado para o utilizador, por
exemplo, os elásticos devem ser colocados de forma a não
tapar a audição e posicionado de forma a não obstruir a
visão da criança.
O capacete deve ser correctamente posicionado na cabeça
de forma a assegurar a protecção pretendida. Coloque de
forma a proteger a frente, não empurrando demasiado para
a parte de trás.
Para danificar ou destruir o capacete este deve ser sujeito a
um impacto severo. O capacete não protege de todas as
lesões e não é um substituto da supervisão das crianças. O
capacete pode apenas proteger de traumatismos cranianos
leves.
É perigoso modificar ou remover qualquer dos componentes
originais. Não é apto para outros fins ou como acessório.
Nenhuma responsabilidade pode ser aceite por danos
causados com o uso indevido ou não cumprimento destas
instruções.
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TERCEIRA FASE: o bebé já caminha embora de uma forma
não totalmente segura e começa a insistir para o deixar
andar sem ajuda. Adoram correr e brincar ao ar livre,
mostrando a sua nova capacidade de mobilidade - os
relvados são uma boa solução para a brincadeira mas
haverá alturas em que o chão será de cimento ou outro
piso duro, pátios, mobiliário de jardim ou parques infantis,
que o deixarão preocupado, mas não pode evitar.
Thudguard pode dar uma ajuda nestas situações dando
alguma paz de espírito, pois a criança irá ter um bonito
chapéu protector como medida de segurança.
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"Ao longo de mais de 20 anos como paramédico de emergência, eu

IMPORTANTE
Thudguard, foi concebido com orifícios de ventilação
estrategicamente colocados para permitir a saída do calor,
mas o uso do capacete durante muito tempo seguido tornase quente e desconfortável. Os adultos percebem quando o
capacete está a tornar a cabeça muito quente mas as
crianças não. Por favor verifique com regularidade – é da
responsabilidade dos Pais verificarem o aquecimento,
principalmente com temperaturas elevadas. Nunca permita
que uma criança durma com o capacete colocado. Dê
muitas bebidas liquidas, de preferência água, antes,
durante e após actividade física prolongada. Se possível
fazer umas pausas à sombra. Notar que os buracos de
ventilação poderão deixar algumas áreas expostas.
Não usar se a criança está com febre. Thudguard não é um
capacete para andar a cavalo ou de bicicleta, pois não
oferece a mesma protecção dos criados para o efeito.
Thudguard apenas reduz a gravidade de colisões e
hematomas.
AVISO: THUDGUARD NÃO É UM SUBSTITUTO DA
SUPERVISÃO E CUIDADOS DOS PAIS. AS CRIANÇAS
NUNCA DEVEM SER DEIXADAS SOZINHAS.

INFORMAÇÕES PRODUTO
A pesquisa mostrou que a utilização de Thudguard é mais
benéfica quando a criança ainda tem pouca habilidade
motora, usado apenas algumas vezes por dia, em
intervalos curtos num ambiente controlado e vigiado.
Nas etapas de formação irá contribuir para auxiliar na
segurança e desenvolvimento das suas habilidades motoras
protegendo as cabeças das quedas normais da idade.
Depois da confiança motora ser melhorada, com o uso
algumas vezes ao dia em ambientes fechados, a utilização
pode ser reduzida apenas para os espaços abertos, como
parques infantis ou outros locais ao ar livre, oferecendo
uma protecção de cabeça extra (ver no verso como usar
melhor o Thudguard)
Thudguard ajuda a amortecer a testa, laterais, parte de
trás da cabeça e principalmente a fontanela (moleirinha).

IDADE – Aproximadamente 7 meses a 2+ anos

Lesões na Cabeça – sintomas:
• Perda de consciência (ainda que breve);
• Vómitos (mesmo que só uma vez);
• Sonolência ou dificuldade em acordar
• Dor de cabeça persistente apesar de tratada com
paracetamol;
• Alteração na visão;
• Perda de memória da queda;

Concebido com espuma de protecção testada, com
cerca de 1,27cm de espessura, foi desenhado para
ajudar a absorver e reduzir o impacto das quedas
próprias das crianças, assim como ajuda a diminuir a
possibilidade de lesão na cabeça quando as crianças
estão a aprender a andar.

Alguns destes sintomas podem ser difíceis de avaliar num
bebé. Se houver alguma dúvida na sequência de um
ferimento na cabeça, então deve procurar um conselho
médico.

Banda circunferencial confortável e ajustável que
permite o crescimento e ventilação.

Thudguard protege a cabeça da criança de colisões e
hematomas, mas com uma queda significativa poderá
ocorrer alguma lesão. A criança vitima de uma lesão na
cabeça (quer esteja ou não a usar o capacete protector), e
tenha algum dos sintomas acima descritos, deve ser vista
pelo médico de família ou ir a uma urgência pediátrica.

Materiais ultra leves, para evitar pressão sobre o
desenvolvimento dos músculos do pescoço.

Depois de ler uma lista como esta, tentamos proteger as
nossas crianças de qualquer situação que possa resultar
numa lesão. É importante usar o bom senso para decidir
quais os ambientes seguros para eles, mas também é
importante dar-lhes a oportunidade de expressarem-se
através da actividade física. Por vezes crescer significa
correr riscos, e alguns valem a pena.

Almofada de cabeça ideal para: quando começam a
sentar | gatinham | batem contra os móveis |
aprendem a andar | brincam ao ar livre.

Fecho elástico, macio e ajustável.

Thudguard
é
aprovado
e
especialistas a nível mundial.

recomendado

por

Ajuda a desenvolver o hábito do uso de capacete para
andar de bicicleta no futuro.
Lavar à mão e secar ao ar. Guardar abaixo dos 30º.

Para mais informações sobre o uso do Thudguard consulte
o nosso site:
www.thudguard.com.pt

tenho encontrado numerosos pais preocupados que chamaram uma
ambulância porque a sua criança caiu e sofreu um ferimento na
cabeça. Enquanto a maioria são de menor gravidade, alguns
resultaram em graves e debilitantes lesões. O produto Thudguard é o
primeiro de seu tipo que verifico que oferece protecção suficiente
durante os meses de formação das crianças em que desenvolvem o
equilíbrio e aprendem a andar. É leve, discreto, e pela minha
experiência, bem tolerado pelos movimentados e curiosos bebés. Nós
demos um ao meu neto, e eu sinceramente incentivo a sua utilização
por qualquer dos pais, avós ou responsáveis interessados na
prevenção de lesões na cabeça das crianças."
Lawson E. Stuart, RN, MBA, MICP
Director Executivo, Programas Académicos, Califórnia
"Acho que o Thudguard será recebido por muitos pais como um
acessório de equipamento que pode fornecer uma protecção para as
crianças das lesões na cabeça. Isso só pode ser uma coisa boa,
porque até mesmo uma só lesão acidental na cabeça é demais.
Evitando ferimentos na cabeça significa reduzir visitas potenciais às
Urgências, que por sua vez, podem potencialmente salvar recursos do
SNS".
Dra. Diana Macgregor, Associate Specialist
Accident & Emergency, Hospital Royal Aberdeen Children's
"É um prazer apoiar o 'Thudguard' na minha qualidade de Presidente
da Associação Britânica de Acidentes e Medicina de Emergência.
Qualquer dispositivo que ajuda a reduzir o número de ferimentos na
cabeça sofridos por pequenas crianças a cada ano é muito bemvindo."
John Heyworth
President, British Association for Accident and Emergency Medicine
"Finalmente alguém abordou a questão dos ferimentos na cabeça
difusos e tão invisíveis, mas em ascensão nas crianças que estão a
aprender a andar. Thudguard é uma invenção única. Como
neurofisiologista, eu altamente recomendo este produto incrível. ".
Dr. Kevin Fleming. Ph.D., P.C.
Neurofisiologista, Jackson Hole, Wyoming E.U.A.

TAMANHO: Este design confortável e extensível entre os 40
a 50 centímetros de circunferência, é adequado para as
idades entre 7 meses a pouco mais de 2 anos, dependendo
do tamanho da cabeça da criança. Recomenda-se medir
primeiro a cabeça para confirmar a compatibilidade das
dimensões Thudguard.
PESO: Thudguard é um dos capacetes mais leves do
mundo, pesando menos de 100 gramas. Este peso ultra
leve é extremamente importante para um correcto
desenvolvimento músculos do pescoço da criança.
MATERIAIS: É feito a partir espuma ultra-leve de Alta
Densidade e esponja-macia de poly/Lycra. Permite o
alongamento mantendo a forma do capacete. Estes
materiais tornam o capacete muito durável e facilmente
mantido limpo.
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