Luduksen laatuleima tuotteellemme:

TOGU®
Aktiivityyny
kiilamalli
Mikä?
Klassinen kiilamallinen aktiivityyny on tarkoitettu motorisesti levottomien henkilöiden
istumatyöskentelyn rauhoittamiseksi. Sitä
voidaan käyttää myös alaselän lihasten
aktivoimiseen istuessa.
Miksi?
Pienen lapsen kehityksessä liikkumisella on
erittäin tärkeä rooli ja lapsen liikkumisen
salliminen on kehitykselle oleellista. Joillakin
lapsilla esiintyy poikkeuksellisen paljon
motorista liikehdintää. Mikäli tämä liikehdintä
hankaloittaa arjessa tai oppimistilanteissa
toimimista, voidaan puhua motorisesta
levottomuudesta.
Motorisen levottomuuden keskeisin aiheuttaja on tarkkavaisuushäiriö (ADHD), jonka
taustalla on aivojen etuosiin painottuva
aliaktivaatio. Tämä aliaktivaatio tuottaa
vaikeuksia tarkkavaisuuden tahdonalaisen
säätelyn ja muun toiminnanohjauksen kehittymisessä.
Se näkyy usein lapsen toiminnassa levottomuutena, keskittymättömyytenä ja systemaattisen ja pitkäjännitteisen työskentelyn
vaikeutena. Motorinen levottomuus on
eräänlainen itsehoitomenetelmä aivojen aliaktiivisuudelle.

Toinen paikallaan istumista heikentävä
kehityksellinen ongelma liittyy asentotunnon
ongelmiin. Joillakin henkilöillä kehosta
tulevat asennosta kertovat viestit ovat
epäselviä tai esimerkiksi liian vaimeita, ja
tästä syystä asennon ylläpitäminen vaikeutuu. Aktivaatio lisää kehosta tulevien
viestien voimakkuutta ja on avuksi myös
näissä tilanteissa.
Motorisen aktiivisuuden lisääminen parantaa
siis niiden henkilöiden keskittymiskykyä,
joilla on ADHD ja parantaa niiden henkilöiden
asentoa, joiden on vaikea muuten rekisteröidä kehosta tulevia viestejä.
Motorinen aktiivisuus kuuluu luonnollisena
osana moniin tilanteisiin: varhaiskasvatus,
liikuntaharrastus, ruumiillinen työ jne. Mutta
on myös paljon tilanteita, joissa liikehdintä ja
motorinen aktiivisuus olisi oltava mahdollisimman vähäistä. Näissä tilanteissa on
tärkeä löytää sosiaalisesti hyväksyttävä tapa
ylläpitää motorista aktiivisuutta.
Sosiaalisesti hyväksyttävä liike esimerkiksi
luokkatilanteessa on luonteeltaan sellaista,
ettei se lisää toisten henkilöiden häiriötä eikä
vaikuta käsillä olevaan työskentelyyn.
Tästä syystä aktiivityynyn tuoma motorinen
aktivaatio on erinomainen vaihtoehto. Mikäli
aktiivityynyn tuoma liike ei riitä motorisen
liikkumistarpeen tyydyttämiseen, on hyvä
miettiä vaihtoehtoja, joissa on suorempi
lihasvoima-aktivaatio esimerkiksi erilaisten
alaraajojen liikettä vastustavien kuminauhojen avulla.

Liikunnan tiedetään parantavan keskittymistä erityisesti niillä henkilöillä, joilla on
ADHD. Motorinen liike nostaa aivojen vireystilaa ja parantaa siten tarkkavaisuuden ja
toiminnanohjauksen toimintaa.

Kiilamallinen aktiivityyny soveltuu:
 Lapsille ja
aikuisille,
joilla
on
kehityksellisistä syistä tarve pitää yllä
motorista
aktivaatiota
istumisen
aikana
 Henkilöille, jotka joutuvat istumaan
paljon, mikä aiheuttaa kuormitusta
erityisesti selälle

Paikallaan istumisen vaatimus heikentää
usein niiden henkilöiden suoriutumista, joilla
on ADHD, koska se laskee aivojen
aktivaatiota ja siten välittyy myös henkilön
vireystilaan.

Jos olet kiinnostunut aktiivityynystä
sinua mahdollisesti kiinnostavat myös
nämä tuotteet:
TOGU® Pyöreä tyyny
TOGU® Nystyräpallot
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