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Termék Megjegyzés Kell? Pipa?
Apasági nyilatkozat v házassági 
anyakönyvi kivonat
Ásványvíz
Babának hazamenős ruci Ezt szokás emlékbe eltenni :)

Bimbóápoló kenőcs
A Garmastant ajánljuk. Nem kell lemosni szoptatás előtt sem. Az elején mindenképp kell, amíg 

bejáratódik a mell. Eléggé tud fájni, kirepedezik stb. 

Bimbóvédő
Felesleges, nem kell! Ha nagyon nagyon fájna a szoptatás, akkor esetleg, de előre 

semmiképpen se vedd meg!

Cumisüveg kezdő szett
Van többféle, a lényeg a mellszívó és a sterilizáló, meg mondjuk 2 db legkisebb cumisüveg. Az 

Aventnak pl. egész jó a kezdő szettje.

Evőeszköz, pohár, tányér
Fényképezőgép
Hálóing 3 db szoptatós (mindenképpen legyen rajta a nyakánál gombolás, ez a legpraktikusabb).

Hasszorító

A szülés utáni napon már fel is veheted. Jó szolgálatot tesz a poci visszahúzódásában. Az a jó 

fajta, ami ilyen bebújós, mintha bugyit húznál föl, csak jó magas hasi résszel. A körbetekerős 

gumisak nem jók, kényelmetlenek, és nagyon nehéz egyedül meghúzni és betépőzárazni.

Iratok
Köntös
Leletek Főleg HBsAG.

Mellszívó Nem biztos, hogy kelleni fog, de az elején, amíg megindul a tej, nagyon hasznos tud lenni. 

Melltartóbetét
Akinek nagyon sok a teje, annak hasznos lehet, de ha dől a tej a melledből, akkor felesleges 

lesz. Előre ne vedd meg, maximum csak keveset.

Olvasnivaló
Papírzsepi
Papucs 2 pár 1 zuhanyozni, 1 járkálni.

Pelus
Popsitörlő Ha kéri a kórház.

Puha wc papír Nekünk a nedves WC papír vált be.

Szalvéta
Szopipárna Nagyon hasznos!

Szoptatós melltartó
A legeslegutosó pillanatban érdemes megvenni, vagy szülés után közvetlenül. Nagyon sokat 

változik ugyanis a mell formája, mérete, előre fölösleges megvenni.

Tárolható étel
Például egy csomag keksz. Ha éjszaka jön a baba, akkor leghamarabb reggel juthatsz ételhez. 

Addig viszont nagyon jól jön egy kis nasi.

Tejserkentő tea
Megoszlanak a vélemények mennyire kell. Mi egy darabig ittuk, de valaki szerint meg hasfájást 

okoz a babáknál.
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Termék Megjegyzés Kell? Pipa?
Terhes kiskönyv
Textilpelenka Büfiztetéshez

Tisztálkodó szerek Tusfürdő, fogkefe, fogkrém, fésű, hajgumi stb.

Törülközők Ebből bőven vigyél be, 2 nagy, 2 kicsi biztosan kellen fog.

Vastag betét, a lehető legnagyobb

Bugyipelenka szerű termék felnőtteknek. Molimed pants active a legjobb. Mindent megfog, a 

legerősebb vérzést is, és nagyon higénikus. Ráadásul kicsit a hasat is fogja. Nekünk szülésznő 

ajánlotta, de nehezen beszerezhető.

Wc ülőkére tehető eldobható papír
Zokni

www.zoldpolc.hu
2/2


