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Ubranka i akcesoria tekstylne: 

 body (rozm. 56-62 cm); 
 pajace; 
 śpiochy; 
 bluzeczki/kaftaniki; 
 bluzy; 
 sweterki; 
 spodenki lub getry; 
 czapeczki; 
 kombinezon/kurteczka; 
 rękawiczki (na dwór oraz te zapobiegające drapaniu się); 
 śpiworek do spania; 
 skarpetki (najlepiej bezuciskowe); 
 kocyki (cieńszy do domu, grubszy na spacer); 
 rożek (najlepiej 2-3 sztuki); 
 wielorazowe pieluszki (tetrowe lub flanelowe); 
 śpiworek do fotelika i wózka (dzięki takiemu śpiworkowi będziesz mogła 

bezpiecznie przewozić dziecko w samochodzie); 
 ręczniki (najlepsze będą takie z kapturkiem); 
 prześcieradła (3-4 sztuki); 
 pościel (będzie potrzebna dopiero jak maluch podrośnie). 

 

Akcesoria do karmienia: 

 laktator (ja używałam Medela Mini Electric); 
 woreczki lub pojemniczki do przechowywania pokarmu; 
 sterylizator; 
 herbatka wspomagająca laktację (np. Lactosan, pomocny jest 

także Femaltiker do rozpuszczenia z mlekiem); 
 butelka i smoczki; 
 podgrzewacz do mleka (najlepiej wybrać taki, który można podłączyć 

zarówno do kontaktu jak i do zapalniczki samochodowej); 
 szczotki do czyszczenia butelek; 
 płyn do mycia naczyń dla dzieci; 
 termo opakowanie; 
 mleko modyfikowane (w Rossmannie można znaleźć jednorazowe saszetki, 

które mogą się przydać w nagłej sytuacji). 

 

 

https://www.ceneo.pl/Dla_dziecka;szukaj-laktator+medela+mini+electric#crid=237141&pid=18621
https://www.ceneo.pl/Zdrowie;szukaj-femaltiker#crid=237144&pid=18621


Akcesoria do domu: 

 łóżeczko; 
 materac; 
 przewijak; 
 prześcieradło na przewijak oraz jednorazowe podkłady do przewijania na 

rolce (np. te firmy Mustaf Medical, dostępne w szerokim wachlarzu 

kolorystycznym); 
 monitor oddechu/niania; 
 termometr do mierzenia temperatury ciała; 
 szumiś i inne uspokajacze (np. projektor z możliwością odtwarzania 

kołysanek) 
 wanienka plus stojak; 
 myjka; 
 termometr do wody; 
 płyn do kąpieli (na początek najlepiej sprawdzą się hipoalergiczne 

emolienty); 
 szczoteczka do włosów 
 nożyczki do paznokci; 
 smoczek (2-3 sztuki); 
 mokre chusteczki; 
 pampersy (w rozmiarze 1); 
 krem do pupy (np. Linomag); 
 maść na odparzenia (np. Sudocrem); 
 krem do twarzy (dostosowany do wieku dziecka i pory roku); 
 oliwka; 
 proszek do prania dla dzieci lub płatki mydlane w płynie (np. Bebi z firmy 

Barwa); 
 sterylne gaziki (do przemywania oczek oraz pielęgnacji pępka); 
 płyn do dezynfekcji ran (np. Octenisep, przyda się do przemywania pępka); 
 sól fizjologiczna (do czyszczenia oczka i noska); 
 patyczki do czyszczenia uszu z bezpieczną końcówką; 
 duże bawełniane waciki; 
 aspirator do nosa (polecam Katarek Plus, podłączany do odkurzacza. Jest to 

„must have” w przypadku kataru). 

Akcesoria na spacery/do auta: 

 fotelik do samochodu (koniecznie zwróć uwagę na oceny jakie otrzymał w 
crash testach); 

 wózek; 
 chusta (jeśli planujesz nosić malucha najpierw skonsultuj to z lekarzem lub/i 

fizjoterapeutą).  

 

http://babskasprawa.pl/pampers-recenzja/
https://www.ceneo.pl/Dla_dziecka;szukaj-katarek+plus#crid=237142&pid=18621
http://babskasprawa.pl/cybex-cloud-q-0-13/
http://babskasprawa.pl/bebetto-murano/

