Babakunyhó Kelengyelista anyának és babának

Ruházat a babának
A babaruháknál ajánlott egyből két méretből vásárolni, javasoljuk, hogy 56-os és 62-es
ruhákat vásárolj. Figyelj arra, hogy a baba melyik évszakban fog megszületni, így egy-egy
ruhából a vásárolt mennyiséget ennek megfelelően mérlegeld.
5 db rugdalózó - ujjatlan
5 db rugdalózó - hosszú ujjú
4 db rugdalózó - pizsamának
5 db body - hosszú ujjú (fehér)
5 db body - ujjatlan (fehér)
5 db body hosszú ujjú (színes)
5 db body rövid ujjú (színes)
5 db body ujjatlan (színes)
3 db napozó (nyári babáknak)
2 db vékony kabát
2 db cérna sapka
1 db vastag sapka (téli babáknak)
3 db vékony zokni
2 db levegőztető (téli babáknak)
Babaszoba és egyéb felszerelések
1 db
babakocsi
1 db
hordozó
1 db
kiságy, vagy bölcső
1 db
kókuszmatrac
1 db
pelenkázó szekrény
1 db
szekrény
1 db
szoptatós szék
1 db
szennyes tartó
2-3 db
1 db
2 db
2 db
2 db
20 db

ágynemű huzat, vagy hálózsák
ágynemű töltet, ha hálózsákot választasz, ez nem kell
lepedő (gumis)
hálózsák (vékony, vastag)
takaró vékony (vékony, vastag)
textil pelenka

1 db
1 db
1 db
1 db
1db
1db

csecsemő mérleg
bébiőr
légzésfigyelő
lázmérő
orrszívó
párásító

1 db
játszó szőnyeg
3 db
szundi kendő
mesekönyvek
játékok
pelenkatartó vödör
kismama nadrág bővíthető derékkal
kismama fehérnemű
szoptatós párna
terhesvitamin orvossal egyeztetve
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Szoptatáshoz, etetéshez
4 db 1-es lyukú cumisüveg, 125 ml
1 db cumisüveg kezdő szett
1 db cumisüvegmosó kefe
3 db műanyag kanál
2 db textil előke
1 db sterilizáló
1 db elektromos mellszívó
mellbimbóvédő krém
mellbimbóvédő sapka
melltartóbetét
2 db szoptatós melltartó
lefejt tejhez speciális tároló doboz, vagy zacskó
Tisztálkodás
1 db kis kád
1 db kádállvány
1 db vízhőmérő
1 db körömvágó olló
1 db hajkefe
2 db kapucnis fürdő lepedő
pelenka
popsikrém
törlőkendő
babahintőpor
babafürdető
babasampon
babaolaj
babatestápoló
fültisztító
steril gézlap
steril vatta
70%-os alkohol
Kórházi időszakra
Szüléshez
iratok
1 csomag szülés utáni betét
1 db hálóing szüléshez
textilpelenka
fényképezőgép, kamera
szőlőcukor
víz
csoki, keksz Apának
őssejt doboz, ha van
homeopátiás szerek
tusfürdő
kontaktlencsét viselőknek szemüveg
1 db törülköző
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Gyermekágyra
has leszorító szülés után
szülés utáni betét
hálóing
eldobható bugyi
rendes bugyi
tányér
bögre
evőeszköz
szalvéta
konyharuha
2 db törölköző
tisztálkodási szerek
köntös
papucs
intim törlőkendő, mosakodó
mellbimbókrém
melltartóbetét
melltartó
zokni
törlőkendő
pelenka
popsikrém
kiskesztyű
fertőtlenítő szer
WC papír
papír ülőke a wc-re
szoptatós tea
homeopátia szoptatáshoz
keksz
csoki
víz
telefon + töltő
fényképezőgép + töltő
Távozás a kórházból
body rövid-hosszú
rugdalozó
sapka
évszaknak megfelelő öltözet
textilpelenka
hordozó
pléd
Anyának ruha haza

