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Pozdravljeni! Naj vam predstavim
vzglavnike Koala Babycare...

Znamko Koala Babycare sta leta 2017 ustanovila ter oblikovala 
dva mlada inovativna očeta podjetnika, ki sta želela svojim otro-
kom zagotoviti čim kvalitetnejši spanec, sebi pa čim več prespanih 
noči. :) 

Vzglavniki so bili ustvarjeni z namenom zadovoljiti potrebe otroka v 
prvih dveh letih njegovega življenja ter preprečevati nastajanje 
sindroma zaležane glave.

Vzglavniki Koala Babycare so vrhunske kvalitete, izdelani iz najboljše 
spominske pene na tržišču, proizvedene v Nemčiji. Ta priročnik vsebuje 
navodila in nasvete za uporabo vzglavnika. 

Če imate kakšno vprašanje nam lahko pišete na elektronski naslov:

info@koalababycare.com

Hitro bomo odgovorili na vaša vprašanja in vam podali koristne 
nasvete. 

Hej! Moje ime je 
GIACOMO. Hvala, ker 
zaupate našemu malemu 
družinskemu podjetju.
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Dve velikosti.
Zakaj?

Strokovnjaki pravijo, da se malčkova glavica oblikuje vse tja do drugega 
leta starosti, zato sta na voljo dve različni dimenziji:

Vzglavnik Koala Perfect Head je namenjen našim najmlajšim, uporablja 
se ga lahko že od prvega meseca starosti, pa tja do 10-12 meseca. 
Vzglavnik Koala Perfect Head je kompakten in zasnovan tako, da ga je 
mogoče uporabiti v vseh situacijah, lahko se ga uporablja za počitek v 
vozičku, lupinici, avtomobilskemu sedežu, na previjalni mizici in povsod 
drugje.

Dimenzije: 26 x 23 x 3 cm

Vzglavnik Perfect Head Maxi je idealen za novorojenčke ter otroke od 0 
do 24 mesecev. Vzglavnik Koala Perfect Head Maxi je kompakten in 
zasnovan posebej za otroško posteljico in zahvaljujoč večjim 
dimenzijam preprečuje, da bi glavica otroka med spanjem “pobegnila” 
z vzglavnika.

Dimenzije: 52 x 26 x 3 cm
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Kako naj pravilno uporabljam 
vzglavnik Koala?

Vzglavnik iz spominske pene ni pralen, pralne so le prevleke.
Da kar se da najboljše izkoristite efektivnost vzglavnika, poležite otroka 
tako, da bo njegova glavica postavljena v ergonomsko oblikovani vbok-
lini vzglavnika. Na ta način bo pritisk enakomerno porazdeljen. Takšna 
oblika vzglavnika omogoča in pripomore k pravilni drži ter pravilnemu 
oblikovanju samega vratu ter glave. Najboljša spalna pozicija je ležanje 
na hrbtu, tako da je obraz otroka obrnjen navzgor.

Glavica otroka naj bo vedno pozicionira-
na v centru vzglavnika (v vzboklini), tako 
da je otrokov obraz obrnjen navzgor.

Otrokova ramena naj se ne dotikajo vzglavnika. Takšen položaj bo pri-
pomogel k pravilnemu razvoju hrbtenice in vratu.

Gavica otroka naj bo vedno pozicionirana 
v centru vzglavnika (v vzboklini), tako da 
je otrokov obraz obrnjen navzgor. 
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Če vaš otrok trpi za sindromom zaležane glave vam priporočam, da ga 
poležete na bok, tako da bo njegova glavica pozicionirana v centru 
vzglavnika (v vboklini), na nasprotno stran zaležnine.

Glavica otroka naj bo vedno pozicionira-
na v centru vzglavnika (v vzboklini), tako 
da je otrokov obraz obrnjen v stran.

Otrokova ramena naj se ne dotikajo vzglavnika. Takšen položaj bo pri-
pomogel k pravilnemu razvoju hrbtenice in vratu.

Glavica otroka naj bo vedno pozicionira-
na v centru vzglavnika (v vzboklini), tako 
da je otrokov obraz obrnjen v stran.

V vsakem primeru 
bo spominska pena zmanjšala pritisk 

ter ga porazdelila na zelo veliko površino, 
kar zmanjšuje možnost nastajanja 

sindroma zaležane glave pri otrocih.

V vsakem primeru bo spominska pena zmanjšala pritisk ter ga pora-
zdelila na zelo veliko površino, kar zmanjšuje možnost nastajanja sin-
droma zaležane glave pri otrocih. 
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Kako prati vzglavnik 
Koala Perfect Head?

Ne perite spominske pene, ampak le prevleko.

Priporočljiva pralna temperatura je 40°C, če pa je prevleka močno 
umazana, jo lahko operete tudi na 60°C, ne garantiramo pa, da bo 
bombažna prevleka vzdržala tako visoke pralne temperature. Ne upo-
rabljajte belila, ne likajte, ne čistite suhega, ne uporabljajte odstranjev-
alcev madežev s topili.
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Kako je vzglavnik 
Koala narejen?

Koala Perfect Head 

•  Dimenzije:  26 x 23 x 3 cm 
•  Prevleka:  100% bombaž
•  Vzglavnik: 100% spominska pena

Koala Perfect Head Maxi 

•  Dimenzije:  52 x 26 x 3 cm 
•  Prevleka:  100% bombaž
•  Vzglavnik: 100% spominska pena

Kako je vzglavnik 
Koala narejen?

Koala Perfect Head 

•  Dimenzije:  26 x 23 x 3 cm 
•  Prevleka:  100% bombaž
•  Vzglavnik: 100% spominska pena

Koala Perfect Head Maxi 

•  Dimenzije:  52 x 26 x 3 cm 
•  Prevleka:  100% bombaž
•  Vzglavnik: 100% spominska pena
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Hvala za zaupanje!

Upam, da je bil tale priročnik uporaben!

Vašim malčkom želim le najboljše!

Z lepimi pozdravi,
Giacomo Koala Babycare


