
Rikke Hartmann fortæller: 
 
 
"Da Huxie var 14 dage gammel valgte jeg at skifte til mælkeerstatning frem-
for at amme. Meget hurtigt blev Huxie utilfreds, og det var åbenlyst, at han 
havde ondt. 

  
Jeg havde gennem de seneste år hørt fra flere, at osteopat Hans Andersen, 
havde hjulpet deres små børn, så da Huxie havde ondt i maven, vidste jeg, 
at jeg var nødt til at gøre noget. Jeg bestilte derfor tid hos Hans.   
  
Efter første behandling var det allerede bedre. Jeg er sikker på, at det både 

var behandlingen, men også et andet mærke modermælkserstatning, som 

jeg blev anbefalet.  
  
Vi kom hos Hans tre gange, og nu har jeg en glad lille dreng". 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Her kan du også finde os: 

Web: www.nryg.dk | email: mail@nryg.dk | telefon 5573 8844 
 
Telefonen er åben mandag til torsdag fra kl. 08:00 til kl. 11:00 og fra kl. 
12:00 til kl. 16:00. Fredag fra kl. 08:00 til kl. 11:00 og fra kl. 12:00 til kl. 
14:00. 
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Når babyen græder 
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Gråd hos de helt små, er ofte tegn 

på smerte eller utilpashed. 

Hos Næstved Rygcenter har vi specialister med et indgående kendskab til 
kroppen. De kan en række blide behandlingsteknikker, som har vist sig at 
have en fantastisk effekt på meget små børn.  

 
Når barnet græder, kan der være mange årsager. Det kan være søvn-, 
fordøjelses- eller afføringsproblemer.   
 

I gennemsnit græder en baby på 2 uger ca. 80-90 minutter om dagen, og 
det topper inden for de første par måneder. Gråd kan være sygdomsfrem-
kaldt og unormal. 

 
Kolik kan betegnes som uforklarlig gråd 3 timer om dagen, 3 dage om ugen  
i mindst 3 uger. I Danmark forekommer kolik ved ca. hver femte barn. 
 

Få tjekket din baby hos en af vores specialister 
 
Der kan være mange faktorer, der gør, at barnet har haft en ubalance i 
kroppen under graviditeten. 
 

Det kan være, at: 
• barnet har ligget forkert i livmoderen 
• barnets hoved vendte opad i den sidste del af graviditeten 

• barnets hoved har vendt forkert under fødslen 
• barnet er født med numsen først 
• pressefasen har været meget hurtig eller fødslen meget lang 

 
Alle disse ting kan have påvirket barnets krop. Men det kan også have 
påvirket barnets krop, hvis: 

• fødslen blev sat i gang 

• der har været vandafgang inden veerne begyndte 
• der var behov for akut kejsersnit 
• der blev brugt sugekop 

 
Ved ovennævnte tilfælde, er det en god ide at få tjekket din baby hos en af 
vores specialister. 

 

 
 

Det er en god ide at bestille tid hos en af vores specialister, når du oplever, 

at din baby: 
• græder meget 
• har søvnbesvær 
• har hyppige ørebetændelser 
• døjer med kolik 
• har torticollis (hals og nakke) og kranie asymmetri 

• har allergi 
• har udfordringer med amning / fordøjelse 

 
Når dit barn: 

• har et skævt bevægelsesmønster 
• har flade områder omkring baghovedet 

• ikke kikker lige meget til begge sider 

• ikke bruger begge arme, når hun/han kryber eller kravler 
• ikke griber efter legetøjet med begge hænder 
• bliver ked af det ved berøring af hoved, skulder og nakke, ved 

tøjskift 
 
Der kan således være mange signaler på utilpashed hos barnet. Vi har 
specialister, der er klar til at hjælpe. På bagsiden af folderen, kan du 

læse, hvordan vi hjalp Huxie Hartmann.  
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