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Ortopéd szakorvosi vélemény 2021. 

 

 

Ortopéd szakorvosi vélemény 2017. 

A Magyarinda csatos babahordozók és rugalmas kendők megfelelnek a gyártó által jelölt életkorú 

babák és kisgyermekek egészséges testhelyzetet biztosító hordozás kritériumainak elöl, háton és 

csípőn hordozás közben is. 

A Magyarinda babahordozóiban a babák csípői a fejlődéshez megfelelő helyzetben vannak. A hordozó 

kialakítása és a széles alátámasztás biztosítja a megfelelő üléshelyzetet, a gerinc megtámasztását és a 

kényelmet.  

Ergonomikus kialakítása révén a felnőtt számára is kényelmes benne a hordozás, derék és vállpántjai 

egyenletes teherelosztást biztosítanak. 

Derék- vagy hátfájásos panasz esetén is érdemes használni, hiszen hordozáskor a baba súlya a szülő 

törzséhez közelebb van, így kedvezőbb a hát és a derék megterhelése a gyakori felemelésekhez, 

letételekhez képest. 

Kelt: Budapest, 2017. 

  Dr. Besze Tibor 

ortopéd szakorvos 

http://www.magyarinda.hu/


 

 MAGYARINDA KFT. - www.magyarinda.hu Oldal: 2 / 2 

 

 
A Magyarinda babahordozókról egészségügyi szempontból: 

Kisbabánk született! ☺ Újszülött, aki még csaknem mindenben gondoskodásra szorul. Még hónapokig 

nem képes önálló helyváltoztatásra, ahogy enni, öltözködni, sőt elaludni sem tud egyedül. 

A testközelség igénye is nagyon nagy, hiszen kilenc hónapon keresztül az anyai test része volt. Érthető, 

hogy sokáig megszületése után is igényli az addig megszokott testkontaktust. 

A helyváltoztatáshoz és a testközelség igénye miatt ölben tartott kisbaba cipeléséhez is nagyon jó 

segédeszköz egy kényelmes és egészséges babahordozó. 

Milyen az egészséges babahordozó? 

 

 

A MAGYARINDA BABAHORDOZÓIBAN EZEK A KRITÉRIUMOK TELJESÜLNEK. 

✓ B-mint „Békatartás”: azaz a széles felület, amely a térdhajlatokig (de legalább bő 

combközépig) alátámasztást biztosít 

✓ A-mint „Akadálytalan légzés”: azaz a hordozó legyen képes olyan megtámasztást adni 

gyermekünkre -a hátát még tartani nem képes kisbaba és az alvó gyermek számára is!- amely 

• biztonságosan körülöleli a gyermeket 

• a gerincet képes tehermentesíteni, 

• nem engedi a hát túlzott összegörnyedése miatt a baba légutainak esetleges 

elzáródását, 

• és kialakítása révén lehetővé teszi a kisbaba fejének szabad mozgását is. 

✓ C-mint „Csak kényelmesen”: azaz mind a szülö, mind a kisbaba számára maximálisan 

kényelmes legyen a benne való hordozás hosszú távon is. 
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