Afprøvning og erhvervssamarbejde
Firmaet Mama’s LIFE i Pandrup, som
har specialiseret sig i bæreseler og
slynger til børn, har rettighederne til
at få bæreselen til for tidligt fødte
børn i produktion.
Bæreselen til for tidligt fødte børn
afprøves pt. på Barselsafsnittet og
Neonatalafsnittet på Aalborg Universitetshospital.

Bæresele til for tidligt fødte børn

Forskningens Hus
Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg
Tlf. +45 99 32 68 35
ideklinikken.dk
ideklinikken@rn.dk
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I flere hundrede år er „kængurumetoden“ blevet
brugt til for tidligt fødte børn — en metode, hvor
moderen bærer sit nøgne barn mellem brysterne
hud mod hud — så både mor og barns behov for
kropskontakt stimuleres. Den nyudviklede bæresele
imiterer denne metode.
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Baggrund
Det er veldokumenteret, at hud mod
hudkontakt mellem mor og barn er
vigtigt — og der er et særligt behov
for dette hos for tidligt fødte børn.
Hud mod hud-kontakt stimulerer
moderens mælkeproduktion, så
barnets vægt øges, vejrtækningen
stimuleres og der frigøres vigtige
hormoner og enzymer, der hjælper
barnets udvikling. Barnet opnår den
rette kropstemperatur mellem mors
bryster, falder hurtigere til ro og det
binder mor (og far) og barn tættere
på hinanden følelsesmæssigt.
At bære det nøgne barn — f.eks. i
en bæresele — er en god måde at
praktisere hud mod hudkontakten.
Forældrene gøres aktive i pasningen
af det for tidligt fødte barn og gør
det muligt at være helt tæt på barnet.
Der findes flere bæreseler og slynger
på markedet, men ingen er fleksible
nok til at kunne bære for tidligt fødte
børn. Derfor er hospitalspersonalet
ofte nødsaget til at tage upraktiske
metoder i brug for at sikre mor og
barn den stimulerende kropskontakt
— løsninger, der er besværlige og personalekrævende og samtidig løsninger, som moderen ikke kan fortsætte
med derhjemme.

Gennemskuelig og enkel
Bæreselen til for tidligt fødte børn er
en simpel og nem løsning, som kan
bære børn helt ned til 2,5 kilogram,
og som moderen selv kan tage på
uden problemer og uden hjælp fra
andre.
Sikkerhed er alfa omega, når det
drejer sig om helt små spædbørn, så
selen er udviklet således, at barnets
hoved konstant støttes, idet barnet
sidder helt tæt ind til moderen med
hovedet mellem hendes bryster.
Når barnet er placeret i bæreselen,
binder moderen et hoftebælte stramt
omkring barnets ryg, det krydses på
ryggen og bindes under barnet med
en dobbeltknude. Hoftebæltet skal
være med til at sikre, at barnet sidder
korrekt og sikkert.

OPFINDERE
Udviklet i et samarbejde
mellem:
Barselsafsnittet,
Aalborg Universitetshospital
Neonatalafdelingen,
Aalborg Universitetshospital
Et hold studerende
fra University College
Nordjylland
Mama’s LIFE

Bæreselen produceres i tre forskellige
størrelser, og den kan tåle kogevask og
er derfor hygiejnisk og hospitalsvenlig.
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