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  AIRNETTRESS –המלצה אישית על השימוש במזרן החדש לתינוקות 
 

 ילדים, וגם רופאת ילדים מומחית וגסטרואנטרולוגית ילדים.  3 -שמי ורד . אני אמא ל
 

ואיתה נחשפתי למזרן החדש שהיציע לי ד"ר גורן,  ,נטע, כיום בת שנתיים, היא ילדתי הקטנה
 . , בסמוך ללידתהעמיתי לעבודה

המזרן החדש החליף אצלי את המזרן הסטנדרטי שעוד היה בשימוש ילדי הגדולים, ומאז 
 ההחלפה לא חזרתי כמובן למזרן הישן . 

 
. ! הינו שילוב של גאוניות מקצועית יחד עם פרקטיות של יומיום AIRNETTRESSהמזרן החדש 

כמוהו, שיכול לאפשר לתינוק  הרעיון שיהיה מזרן "מחורר" ו"נושם" ועליו סדין "מחורר" ו"נושם"
ברמות מסוכנות לחייו,  CO2לישון על הבטן, בלי הלחץ ש"יתחב" את פניו אל מול המזרן ויצבור 

לישון  ,וגם כרופאת ילדים , כפי שקורה במוות בעריסה על מזרן ספוג רגיל, איפשר לי כאמא
 בשקט נפשי כשילדתי, ישנה על הבטן, כרצונה. 

 
שאינה צוברת מעליה אבק, לכלוך סביבתי, ומיני רמשים  ,יילון האחידהגם הרעיון של רשת הנ

שיכולים לחדור בקלות למזרן רגיל ולזהם את נשימתו של התינוק, הינו מדהים בעיניי, שכן תינוק 
בראשית ימיו ממש חי על המזרן את מרבית שעות היום והלילה, וחשוב שסביבתו תהיה 

 זה מתאפשר .  AIRNETTRESSסטרילית ונקייה ממזהמים , ובעזרת 
 

עוד ארחיק לכת כרופאה ואציין שבני האמצעי שישן על מזרן רגיל "משומש" מאחותו הגדולה , 
לציות, ואילו באנהפיתח במרוצת חודשי החיים הראשונים אסטמה של ינקות ונזקק לטיפול חוזר 

היום  לא סבלה מעולם, עד AIRNETTRESSביתי הקטנה שגדלה בעצם על המזרן החדש 
, אסטמה או אחרת. גם בתקופות של מחלת חום וצינון , היה )"טפו טפו"( מכל מחלה נשימתית 

 נוח לי לחשוב שנשימתה "מאווררת" יותר דרך המזרן המחורר . 
 

עוד נקודה ביתרונותיו של המזרן החדיש היא עצם הקירור הסביבתי, שהוא מקנה לתינוק ששוכב 
יוני, ואת מרבית ינקותה המוקדמת העברתי בחודשי הקיץ  מעליו. ביתי היא ילידת חודש

הלוהטים של ארצנו . מצאתי את עצמי כמעט ולא פותחת מיזוג בחדרה בעת ששכבה על המזרן, 
זה פשוט התאדה דרך החרירים של  –וגם לא ראיתי שום אלמנט של הזעה מעל פני המזרן 

רה מבחוץ. וזה נפלא , שלא לדבר על המזרן המאוורר, ואיפשר לה לצנן את גופה הקטן בלי עז
 החיסכון באנרגיה!

 
לא מצאתי למזרן עד כה . גם היום כשבתי בת שנתיים , היא ממשיכה ליהנות  –חסרונות 

מיתרונותיו. הוא קפיצי וכייפי, והיא אוהבת לקפוץ עליו בעת משחק עם צעצועים במיטה. למרות 
איבד המזרן לאורך השנים את האלסטיות,  קפיצותיה ופעילותה הרבה במיטה לקראת שינה, לא

והגמישות שלו , והוא עדין מתוח לחלוטין מעל קורות האלומיניום החיצוני, כפי שהייתי מצפה 
 ממוצר איכותי שכזה. 

 
 AIRNETTRESS –יישר כח לד"ר גורן, שאר הממצאים, והחוקרים , על ההמצאה הנפלאה הזו 

זרן בלעדי לתינוקות ילודים במקום המזרנים ומקווה שבהמשך הדרך יכנס המזרן הזה כמ
 הקלאסיים שהיו מקובלים מזה שנים במיטת התינוק . 

 רפרידל-על החתום : ד"ר ורד נחמיאס                                                                      
  רופאת ילדים וגסטרואנטרולוגית ילדים                                                                              


