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Wózek z gondolą
Chusta - jeśli planujesz chustować, najlepiej kupić po konsultacji z doradcą
Łóżeczko  (ja kupiłam o wymiarach 120x60)
Materac (polecam lateksowy)
Prześcieradła na gumkę - min. 3 sztuki
Przewijak
3 pokrowce frotte na gumce na przewijak
Niania elektroniczna (gdy mamy duży dom)
Nawilżacz powietrza
Wanienka + stojak
Termometr do wanienki
2 ręczniki z kapturem
Pieluchy tetrowe 10 sztuk
Pieluchy flanelowe 5 sztuk
3 kocyki (różne rozmiary i grubość)
Śpiworek do spania (nie kupujemy niemowlakowi kołdry ani poduszki!)
Ubrania dla dziecka - od rozmiaru 56, minimum 7 kompletów (najwygodniejsze
są body z krótkim rękawem plus pajac lub półspiochy)

Opakowanie jałowych gazików
Duże płatki kosmetyczne
Opakowanie ampułek soli fizjologicznej do przemywania oczu
Woda morska do nosa
Aspirator do nosa podłączany do odkurzacza
Szczoteczka do włosów
Nożyczki do paznokci
Płyn do prania ubranek (wypłukuje się lepiej niż proszek)
Podkłady higieniczne do przewijania poza domem
Woreczki do mrożenia pokarmu

jeśli myślisz o spaniu z niemowlakiem
w jednym łóżku, wejdź na:
www.wymagajace.pl/wspolspanie
po garść wskazówek

HIGIENY
DO
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PO

Dokumenty:
             dowód osobisty, karta ciąży, wyniki badan (GBS, KTG i inne)
Zapasowe skarpetki
Koszula do karmienia
Gumowe klapki
Żel pod prysznic
Pomadka ochronna
Maszynka do golenia
Ręcznik
Papierowe nakładki na deskę sedesową
Ręczniki papierowe
Papier toaletowy
Woda do picia z dzióbkiem
Lizaki
Aparat fotograficzny
Pierwsze ubranko dla dziecka

DLA DZIECKA:
Naturalne mydło lub ekologiczny płyn do mycia ciała
Olej kokosowy (zamiast kremu na pośladki; przyda się też na piersi mamy)
Chusteczki nawilżane z dobrym składem
Opakowanie pieluszek w rozmiarze 1
Min. 3 komplety ubranek dla noworodka (body z krótkim rękawem + pajacyk  -
bez czapeczek i rękawiczek)
Rożek
Ręcznik
5 pieluch tetrowych
Fotelik samochodowy
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DLA MAMY:
Majtki siateczkowe jednorazowe min. 3 pary
Podkłady poporodowe min. 2 paczki
Podkłady higieniczne na łóżko min. 2 paczki
Wkładki laktacyjne
3 staniki do karmienia
3 koszule do karmienia z krótkim rękawem lub na ramiączkach
Poduszka do karmienia lub kilka jaśków
Szlafrok
Min. 2 ręczniki
Płyn do higieny intymnej
Szampon
Antyperspirant
Krem
Olej kokosowy na sutki
Szczoteczka i pasta do zębów
Grzebień
Suszarka
Żel antybakteryjny do rąk
Sztućce, kubek
Ładowarka do telefonu
Ręczniki papierowe
Papier toaletowy
Woreczki śniadaniowe
Worki na śmieci
Zgrzewka wody mineralnej
Biszkopty i inne niepsujące się przekąski
Ubranie na wyjście
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