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LÕÕGASTAVAD RIPPASEMED
Abiks unetute ööde ja rahutute pisipõnnide puhul
Lapseootus on ilus aeg. Pahatihti varjutab aga peatset emaks saamist seljavalu, rahutud või valutavad jalad
ja muud ebamugavused mis ei lase öösel ega päeval korralikult välja puhata. Kasvav kõht teeb voodis külje
keeramise vaevarikkaks, toetavad padjad kaovad keerates tekipuntrasse, uinuda on raske....
Pärast lapse sündi võib juhtuda, et elu kulgeb pisikese piriseja igaõhtuste gaasinuttude ja unetute ööde
rütmis.
Lihtne ja toimiv abivahed on pehme, keha järgiv ja uinutavalt kiikuv ripptool või ilma pulgata rippmatt.
Mõlemad annavad ühesuguse effekti - üllatavalt kiire ja sügava lõõgastuse, hea tuju ning kiiresti saabuva
une.
Ripptoolis on lisaks kiikumisele ka pöörlev liikumine, mis "uimastab" eriti
tõhusalt. Seetõttu on ripptool ideaalne koht n.ö. tissirallide ja rahutu lapse puhul.
Heljuv liikumine meenutab lapsele kõhus oldud aega, laps on rahulikum ja leiab
paremini hea imemisrütmi, gaasid väljuvad kergemini ja laps uinub kiiremini.
Samas saab ema hõlpu pinges seljale ja õlgadele, last on lihtsam rinna suhtes
õigel kõrgusel hoida ja piim voolab kergemini.
Ripptooli on lihtne kinnitada toalakke spetsiaalse pöörleva gecko-kinnitusega.
Kui laed ei kannata siis saab toolist rõõmu tunda ripptoolile mõeldud metallist
kandejalga kasutades. Jalgu on nii seinale kinnitatavaid kui põrandal vabalt
teisaldatavaid. Ripptoole on erinevates suurustes, tavaliseks lapsega koos
mõnulemiseks sobib keskmise suurusega tool. Hakkama saab ka lastemõõdus
ja loomulikult ülisuures Gigante-ripptoolis.
Rippmatti saab samuti toas kasutada,
kinnitamiseks on siin võimalusi erinevaid.
Näiteks: kinnita üks ots lakke ja teine seinale,
siis saad luua soovi korral tugitoolilaadse efekti.
Laekinnitusel Smartrope-kinnitust, lisavedru või
ketti pikendusena kasutades saad kõrgusi
vastavalt vajadusele muuta. Seinte külge
kinnitades saab rippmati kõige mugavamalt
paigutada diagonaalis toanurka . Kui kasutad
toimivaid kinnitusi, saad rippvoodi hetkega üles
ja pärast alla võtta. Rippmati võib toas kinnitada
üsna kõrgele (rinnakõrgusele) ja kasutada sinna
minnes tooli või voodit. Toas toimivad
rippvooditena just Brasiilia tüüpi ehk ilma
pulgata rippasemed. Nendes on mugav lamada
diagonaalis või risti, suurema rippvoodi puhul ka
mitmekesi. Kogu kehapikkuses lamamiseks
sobib väga hästi ka suurim ripptool Gigante.
Mõlemat tüüpi rippasemele saab lisamugavust anda spetsiaalset lisavedru ja lisapatju kasutades. Ripptooli
puhul on mõnus lisa ka kangast jalatugi. Pole ilmselt vaja lisada,et lisaks emale-titale jätkub kodusest
"riputisest" pikaajalist rõõmu kogu perele ja nii mõnigi kord tuleb selles platseerumise õigus kätte võidelda ;-) .
Kindel ja raugematu populaarsus saab riputisel osaks muidugi lastetoas.
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