Moja
Wyprawka
Czyli wszystko co potrzebujesz
na start z maluszkiem
i do torby szpitalnej

Gratuluje!
Już niedługo będziesz mamą!
Przygotuj się do tego jak najlepiej z naszym pomocnikiem
"MUST HAVE NA START Z DZIECIACZKIEM"
-1-2-3-4-

Wyprawka
Wyprawka do szpitala DLA DZIECKA
Wyprawka do szpitala DLA CIEBIE
Moje notatki

/nanaforganic
/NanafOrganic

*jeżeli będziesz uważać coś za niepotrzebne - wykreśl z listy ;)

www.nanaforganic.pl

WYPRAWKA
ubranka
Body kimono/ kopertowe z długim rękawem
Body kimono/ kopertowe z krótkim rękawem
Body na ramiączkach
Kaftaniki
Pajacyki
Śpioszki
Półśpiochy/ Spodenki z stópkami
Spodenki
Pierwsze buciki/ skarptki
Rękawiczki niedrapki
Czapeczki (typu bonetka/ kąpielowa, klasyczna podwijana )
Śpiworki, Kokony

akcesoria
Rożek
Kocyki, otulaczki
Poducha do karmienia
Miękkie ręczniki z kapturkiem
Pieluchy materiałowe np. tetrowe
Przewijak
Wanienka
Łóżeczko z materacem, pościel i prześcieradło
Wózek z gondolą
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Fotelik do samochodu, nosidełko
Ciepły śpiworek na zimę do wózka
Leżaczek lub jakaś kołyska
Niania elektroniczna (dla niektórych obowiązkowa, dla innych zbędna)
Butelki i Laktator
Nożyczki do paznokci dla niemowląt
Smoczki
Kosmetyki dla niemowląt najlepiej hipoalergiczne i naturalne
Płyn lub proszek do prania hipoalergiczny
Chusteczki nawilżone
Pieluchy ......masa pieluch
Nożyczki do paznokci dla niemowląt
Pierwsza zabawka np. miła przytulanka lub coś, co można zawiesić na wózku żeby przykuwało
swoimi kolorami uwagę dziecka, szumiś
Aspirator do nosa
Termometr do mierzenia temperatury ciała

notatki
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WYPRAWKA
do szpitala
dla dziecka
Kilka kompletów ubranek (ok.5-6) lub po 4 sztuki z ubranka np.4 szt. -body
(ilość według własnego uznania, warto wziąć pod uwagę, że w szpitalu będziecie ok.3 dni. Jeśli byłoby inaczej to jest na tyle czasu,
że ktoś może przywieźć rzeczy, których potrzebujecie)

body z długim rękawem + spodenki lub półśpiochy
body z długim lub krótkim rękawem+ pajacyk/ rampers
kaftanik + śpioszki lub kaftanik + body KR lub DR+ spodenki/ półśpiochy
body śpiworek/kokon z supłem lub pierwsze ubranko (te ubranka ułatwiają dostęp
do pieluchy nawet jak niemowlę śpi)

Akcesoria
pierwsze buciki / skarpetki i rękawiczki niedrapki
czapeczki typu bonetka, podwijana (3 szt.)
kocyk, otulacz (1 szt.)
rożek niemowlęcy (przyda się od razu po narodzinach)
pieluszki materiałowe (7szt. nie tylko do owinięcia dziecka, ale też do podłożenia pod
buzię, położenia na ramieniu rodzica, gdy będzie chciał wziąć dziecko do odbicia)
miękki ręcznik (najlepiej z kapturkiem)

Kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji
pieluszki dla maluszka roz.1 (ok.20 pieluch) + 2 podkłady na wszelki wypadek
chusteczki nawilżone (1 opak.)
waciki organiczne (1 opak.)
smoczek na wszelki wypadek

Strój na podróż do domu z uwzględnieniem czapki i kocyka
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WYPRAWKA
do szpitala
dla mnie
2-3 koszule nocne do karmienia (1- typowo do porodu)
szlafrok
ciepła bluza i skarpety
kapcie lub klapki (klapki takie jak na basen spełnią 2 funkcje )
2 biustonosze laktacyjne lub sportowe ( w zależności czy karmisz)
jednorazowe majtki siateczkowe (6par) 3 pary majtek klasycznych- wygodnych
4 pary skarpetek
duży i mały ręcznik
wkładki laktacyjne, waciki, chusteczki nawilżone i zwykłe, krem, maść lanolinowa
(do wrażliwych sutków, ust)
kosmetyki których używasz na co dzień (np. żel do kąpieli, szampon, kremy,
balsam do ust, płyn do higieny intymnej itp.)
ładowarka do telefonu z dłuższym kablem (jak zacznie się akcja nie będziesz
pamiętać żeby zabrać ją)

wygodny strój na podróż do domu ze szpitala
podpaski o dużej chłonności
jakieś dobre przekąski w formie suchego prowiantu (w razie czego na czarną
godzinę) typu wafelki, herbatniki, precelki, coś słodkiego, tubki z musem

butelka na wodę z filtrem (warto pomyśleć o słomce)
jeśli chcesz wziąć laktator to pamiętaj o bateriach

dokumenty
dokument tożsamości
wyniki badań
karta prowadzenia ciąży/ notatki szpitalne
plan porodu (jeśli posiadasz)
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Moje notatki
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