
Zöldpolc baba kelengye lista

Termék Megjegyzés Kell? Pipa?

Bababútor

Mi a Faktum bútort választottuk. Magyar, nagy a választékuk és megfizethető. A bútorcsalád ágyának 
konstrukciója ezért zseniális, mert babaágyként és később kiságyként is használható. Ágyból érdemes 70*140-
es méretet venni, mert nagyon sokáig használható.

Matrac Kókusz matrac, mivel természetes anyagú, és a babáknak a kemény, tartást biztosító fekvő felület a legjobb.
Gumis lepedő Figyelni kell az ágyméretre! Van 60*120-as és 70*140-es is. 2-3 db.

Vízhatlan lepedő

Az elején általában nincs rá szükség, de szobatisztaságra szoktatásnál igen. Az a jó fajta, ami 4 sarkánál gumis, 
frottír anyagú, és az alja műanyag. A sima műanyag lepedő állandóan elcsúszik és zörög. 2 db

Fejvédő rácsos ágyba

A tapasztalatunk szerint olyat érdemes vásárolni, ami körbe éri az ágyat. Később sokkal praktikusabb, mint ami 
csak a fejvégnél van. A fejvédő-takaró-kispárna kombók nagyon szépek, de feleslegesek. Elég a rácsvédő és a 
gumis lepedő.

Babakocsi Megfontolandó a kiegyenlítő vagy textilmózes vásárlása hozzá.
Hordozó, hordozó kendő

Babamérleg

Felesleges újonnan megvenni, mert csak az első hónapokban kell igazán. Érdemes Vaterán vagy Apródon 
használtat venni. Mi a Momert márkát választottunk, mert Mo-on gyártják és a célnak teljesen megfelelő. 
Használata az elején megnyugtató.

Body

Hosszú ujjú, téli babának rövid ujjú nem kell, a kezdő méretből (általában 56, 4 kg körüli babáknál inkább 62). 6-
7 db

Rugi

Hosszú ujjú kell az elején (téli babáknál az első 6 hét öltözete hosszú ujjú body+hoszú ujjú rugi, persze pulcsizni 
is lehet, de ez a legkényelmesebb mindenkinek). 6-7 db

Kardigán vagy kispulcsi Maximum 2 db, de például nekünk nem kellett.
Vastag sapka 1-2 db
Vékony sapka Az elején bentre is kell. 2 db
Zokni Zokni a rugi alá is kell az első időszakban. 4-6 pár

Harisnyanadrág

Mi nem harisnyáztunk. Valaki az első időktől a body-harisnya-hosszú nadrág, pulcsi kombinációt használja, de 
szerintünk a babának az nem túl kényelmes viselet. 1-2 db

Overáll vagy babakocsi zsák Ebből kell egy jó meleg, érdemes inkább zsákost venni.
Vékony pléd 2 db
Vastag pléd Babakocsiba is kell alulra. 2-3 db

Báránybőr

A babakocsiba a gyerek alá szokták tenni pléd helyett. Állítólag nagyon jól szigetel. A pléd jellemzően elegendő 
erre a célra.

Hálózsák

A tapasztalatunk szerint amígy a baba nem forog, addig nem kell hálózsák. Sokkal jobban szeretik, ha szorosan 
be vannak tekerve egy vastag takaróba. Később viszont nagyon praktikus.

Popsitörlő 

Érdemes illat és adalékmntes terméket választani. Egy jó kis cikk segítsgéként: 
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/termekteszt-babapopsi-torlokendo

Textilpelenka Nagyon sok mindenre jó (büfiztetés, pelenkázóra, fej alá, fürdetéshez stb.). 15 db

Pelus 

Ha vállalható a számodra a pelus mosása, akkor válassz mosható pelenkát. Környezetbarát és már 1 gyereknél 
is költséghatékonyabb. A bátrabbaknak elég 15 db. Akinek jól jön egy kis tartalék, azoknak 20 db-ra lesz 
szükségük. Aki az eldobható pelenkát választja annak javasoljuk, hogy 1-esből nagyon ne tárazzatok be, mert 
hamar kinövik.  Nekünk a kórházba is kellett, de ez változó.
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Kiskád

Az állvány nagy segítség, mivel nem kell állandóan hajolgatni, és a földön fürdetni. Véleményünk szerint 
kiskádból teljesen megfelelő a legegyszerűbbis. A beletehető kis tartót sajnos mi is megvettük, de csak 
ajtótámasznak használtuk.

Fürdőlepedő

A legegyszerűbb pelenkaanyagú a legjobb. A hiperszuper frottír állatfigurások nem praktikusak, ráadásul az 
elején semmi vizet nem szívnak föl. 2 db

Vízhőmérő

Fölösleges, soha nem használtuk. Mire megméred vele a víz hőmérsékletét, 5x megfürdeted a gyereket. 
Kézmeleg, testmeleg víz. A csukló használatával a legjobban érezhető.

Puha hajkefe Nekünk soha nem kellett.

Lázmérő

Az egyszerű digitális, popsiba (később hónaljba) helyezhető a legjobb. A fülbe, homlokra tehető nem pontos. A 
hőmérőnél az a tapasztalatunk, hogy a márkás pontosabban mér, mint a noname állatfigurások.

Orrszívó Porszívósat és műanyagot érdemes választani.
Fültisztító pálcika Nagyon ritkán kell!
Körömvágó olló (biztonsági) Szerintünk nem kell ezért új ollót venni. Teljesen megfelel az otthoni körömvágó olló.

Cumisüveg 

Elég egy kezdő szett valamelyik márkából. Később eldől, hogy kell-e tápszerezéshez, vagy nem. Jellemzően 
lehet pót cumisüvegeket venni.

Cumi

Megoszlanak a vélemények a használatáról. A mi ismerősi körünkben mindenki használja a cumit. A 
tapasztalatunk az, hogy a formatervezett fogszabályozósak kényelmetlenek a baba számára.

Cumisüvegmosó Fölösleges, kell egy külön kis szivacs a baba cuccainak.

Légzésfigyelő

Mi megvettük, de nem használtuk, és tovább is adtuk egy ismerősnek. Bármennyire is jó a készülék, jellemzően 
vannak téves riasztások. Az elején meg is ijed az ember miatti, és fel is kel rá. Szerintünk azoknak jó csak akik 
igénylik az extra biztonság érzetet. Babyőrünk nem volt, de a mai fejjel vásárolnánk. Érdemes akkor olyat, ami 
mindkettő egyben. Kétszintes lakásnál a babyőr rendkívül hasznos.

Pelusszemetes

Semmiképp se vegyetek, ha eldobható pelenkát használtok! Undorító szaga lesz pár hónap után, nagyon nem 
praktikus. Ne dobjátok ki az élelmiszer üzletekből hazahozott átlátszó zacskót. A pelust abba tegyétek, és mehet 
a normál szemetesbe. Meglátod, hogy úgyis napi 2x kell majd üríteni a szemetest. Pénzkidobás!

Babaápoló cuccok

Attól még, hogy sensitive és baba termék nem biztos, hogy jó is! A szokásos, agyonreklámozott márkákat mi 
kerültük: Johnson, Nivea stb. Inkább nem írjuk le mi van bennük. Válasszatok natúr termékeket inkább. Nem 
sokkal drágábbak, mint a hagyományos termékek. A shea vaj például kitűnő bőrápoló és popsikrémként is 
használható. A kád vízébe is tehetsz shea vajat, ami szép puhává teszi a baba bőrét.

Mosáshoz

Mosódió (héj vagy folyékony változat) + mosószóda/fehérítő igény szerint, mosóparfüm ha hiányolod az illatot, és 
a mindenki által imádott marhaepe folttisztító szappan a makacs foltok eltávolítására. Aranyszabály, hogy 
makacs foltokat ne hagyd beszáradni. Azonnal áztasd be a ruhát, és akkor semmi gond nem lesz. Ezek 
használatával sok irritáló anyagtól megkíméled a baba bőrét.
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