
Previne e corrige as 
deformidades cranianas 
posturais do bebé

A PRESSÃO DA CABEÇA É 4 VEZES MAIS BAIXA

TRANSPIRÁVEL E SEGURA

PERMITE QUE A CABEÇA GIRE LIVREMENTE, 
O QUE AJUDA A FORTALECER O PESCOÇO

SUAVE, LEVE E CONFORTÁVEL: 
O SEU BEBÉ DORMIRÁ MELHOR  

LAVÁVEL E HIGIÉNICA 

CERTIFICADO OEKO-TEX 100 CLASSE 1, SEGURO 
PARA O CONTATO DIRETO COM A PELE DO BEBÉ  

ALMOFADA

www.cojinmimos.com



INSTRUÇÕES DE USO

A sua forma foi especificamente concebida 
para minimizar a pressão na cabeça do bebé 
independentemente da postura ou orientação 
que esta adote.

É importante que o bebé tenha liberdade 
para mover a cabeça, já que assim fortalecerá 
o pescoço e diminuirá o risco de sofrer 
qualquer deformidade craniana.

Pode usar a almofada no berço, no carrinho 
e quando o bebé estiver a brincar de barriga 
para cima.

Evite sempre colocar a cabeça do bebé 
numa superfície dura, rígida ou com pouco 

acolchoado. Poucas horas numa superfície 
dura podem bastar para que a cabeça 
do bebé se deforme impercetivelmente, 
sobretudo antes dos 4 meses de idade.

O crânio de um bebé tem apenas  
1,3 milímetros de espessura e está 
dividido em várias placas independentes. 
É, portanto, extremamente frágil. A 
cabeça deve estar centrada na cavidade 
da almofada, de forma que a parte mais 
estreita fique sob as vértebras cervicais. 
É recomendável girar a almofada todos 
os dias para evitar que esta possa ficar 
moldada a uma posição em específico.

Para manter as propriedades ideais da 
almofada, siga estes conselhos:
• Lave a almofada à mão ou na máquina, com 

um detergente suave.
• Se lavar na máquina, meta-a dentro de 

uma rede para roupa e use um programa 
delicado com água fria.

• Não torça a peça para secá-la: pressione 
com algum objeto absorbente, como uma 
toalha, ou estenda-a.

TAMANHO XS TAMANHO S TAMANHO M TAMANHO L TAMANHO P

Perímetro craniano 
inferior a 37 cm

(prematuros)

Perímetro craniano 
entre 36 e 46 cm

Perímetro craniano 
entre 42 e 49 cm

Perímetro craniano 
superior a 49 cm

(18 meses/adultos)

Perímetro craniano 
entre 36 e 46 cm

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA 20º

TRANSPIRÁVEL

LAVÁVEL
ANATÓMICO DURADOIRO

Think Pipe Line, SLU
C. Cintaires, 9, bajos
08242 Manresa - Espanha
www.cojinmimos.com

Serviço de atenção ao cliente: info@cojinmimos.com

Assegure-se de que leu e entendeu a nossa política  
de devoluções, que se encontra na seguinte direção:  
www.cojinmimos.com

Os ensaios realizados com a almofada Mimos demonstram 
que apresenta uma alta permeabilidade ao ar e que não  
implica qualquer risco de asfixia nos bebés, independentemente 
da sua idade, de acordo com a norma DIN EN ISO 9237.


