Q UÈ

O STEOPATIA

ÉS L ’ OSTEOPATIA

PEDIÀTRICA
L’osteopatia tracta les alteracions
físiques del cos.Tant aquelles provocades per una patologia com
aquelles derivades de males funcions.
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L’eliminació d’aquestes alteracions ens permet un òptim funcionament, potenciant l’autocuració.
Per tant el tractament osteopàtic
és una teràpia en si mateixa i és
molt efectiu com a coadjuvant al
tractament mèdic.
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El nen d’avui és l’adult de demà

Q UÈ

ÉS L ’ OSTEOPATIA
PEDIÀTRICA ?

EN

QUÈ CONSISTEIX UNA
SESSIÓ ?

Abans de tractar al nen es faran una sèrie de
preguntes relacionades amb l’embaràs i el
part.

Néixer és l’esdeveniment més important de la vida i aquest és un
procés molt exigent pel cos del nen,
aquí és on poden aparèixer les primeres disfuncions.
Aquestes alteracions, si no són alliberades, es poden instal·lar per la
resta de la seva vida.
El tractament osteopàtic pot evitar,
a la llarga, que aquestes disfuncions
esdevinguin una malaltia, que entenem com a manca de salut.

Aquesta informació ens serveix per saber en
quines condicions es va desenvolupar el teu
fill des de que era un embrió fins al moment
de néixer.
Seguidament s’explora al teu fill per trobar
les zones en conflicte que puguin estar generant desequilibris al seu cos.
El tractament consta de tècniques molt suaus destinades a restablir l’equilibri de les
diferents estructures disfuncionals.
Aquestes tècniques poden ser cranials, viscerals o estructurals entenent l’organisme
com un tot.

EN

QUÈ POT

AJUDAR AL TEU NADÓ ?

Traumatismes del part:
 Cesàries
 Fòrceps,Ventoses, Pales
 Parts llargs
 Complicacions durant el part
(Hipòxia, Cordó al voltant del
coll, Disminució de la freqüència
cardíaca, Caiguda del pH)
 Torticolis congènita
 Fractura de clavícula
 Paràlisis braquial per estirament
 Anestesia Epidural
 Part induït
Deformacions cranials:
 Tancaments prematurs de la sutures i fontanel·les
 Plors no consolables
 Nens irritables
 Insomni
 Còlics
 Mucositat pulmonar i auditiva
 Otitis, Sinusitis
 Alteracions de la succió
 Estrabisme
 Estrenyiment, Diarrees, Reflux

