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Боди – 5-6 бр. (дълъг или къс ръкав според сезона)
Камизолка прегърни ме (някои майки не използват – те са алтернатива на бодитата)
– 5-6 бр.
Памперс-гащи (нужни са, когато се използват камизолки) – 5-6 бр.
Гащеризон-пижама – 3-4 бр.
Комплект жилетка и ританки – 3-4 бр.
Ританки – 4-5 бр.
Гащеризон 2-3 бр.
Хавлия бебе – 1-2 бр.
Пелени комплект (2 бархетни и 2 тензухени) – 1-2 комплекта
Одеяло – 1 бр.
Тънко одеало - пелена – 1 бр.
Комплект чаршафи – 2 комплекта (или комплект олекотена завивка с чаршафи и един
комплект чаршафи за смяна)
Непромокаема подложка за преповиване 1бр. (може допълнително и една преносима
за в количката)
Протектор за матрак – 1 бр.
Лигавник – може и да не е нужен от самото начало; за предпочитане за новородено
да бъде мек, т.е. без гума/найлон отдолу
Обиколник – нужен е след третия месец
Чувал за сън – също е необходим едва след третия месец на бебето, за това трябва
да се съобрази какъв ще бъде сезонът тогава и да се избере подходяща материя
Чувал (торба) за в количката – порт-бебе
Чорапки / терлички / буйки
Шапка за след баня – 2-3 бр. (някои майки не използват)
Шапка за разходка – 1-2 бр. според сезона
Ръкавички срещу драскане
Комплект за изписване

АКСЕСОАРИ ЗА ВАШЕТО БЕБЕ




Шишета
При кърмено бебе – едно голямо (250-260мл) и едно малко (120-150мл)
При бебе на изкуствено хранене – 2-3 големи и едно малко
(За предпочитане е шишетата и в двата случая (особено при втория) да бъдат със система срещу
колики.)









Четка за миене на шишета и биберони
Резервни биберони за шишетата с различни отвори – по-удачно е да се взимат с
израстването на бебето и съобразно с неговият естествен ритъм на развитие
Залъгалка – може да се наложи да се експериментира с различна форма, размер и
материал според предпочитанието и удобството на Вашето бебе , но трябва да имате
една в родилният дом, която да бъде предварително стерилизирана
Кутийка за съхранение на залъгалката – не е от първа необходимост (някои
залъгалки си имат капачета)
Термобокс или термочанта за пренасяне на мляко и вода в шишета
Термос, за да имате винаги топла вода на разположение за млякото или чая на
Вашето бебе













Стерилизатор
Нагревател
Стерилни компреси за пъпче
Термометър – вода/въздух
Термометър за измерване температурата на бебето - удобни са дигиталните
термометри; също и термометри под формата на залъгалка
Аспиратор за нос
Анатомични клеки за уши - с тях освен ушите ще можете да почиствате и секрети от
нослето на Вашето бебе
Ножичка/нокторезчка (според предпочитанието на майката) - ножичките трябва да са
със затъпени краища, така че да не наранят бебето
Четка и гребен или само гребен за отстраняване на бебешка кал (крусти) - за да може
гребенът добре да отстранява безболезнено крустите, той трябва да бъде с топченца
на върховете
Лъжичка – за да давате водичка на Вашето бебе след хранене без да използвате
биберон (с цел да не бъде отбито преждевременно)

КОЗМЕТИКА ЗА ВАШЕТО БЕБЕ





Шампоан за коса и тяло (удобни са разфасовките с дозатор) или подходящ сапун
Бебешко олио или масажен балсам; също може и бебешко мляко, но с него по-трудно
се прави масаж на бебето
Крем срещу подсичане, пудра за употреба при всяка смяна на памперса (добре е да
имате и интензивен крем в случай на подсичане, зачервяване или обрив)
Гъба за баня - първите месеци може и да не използвате

ДРУГИ




Музикална игра за над легло
Дрънкалки
Други музикални играчки – за предпочитане е да са с ярки цветове и нежна музика

ЗА МАЙКАТА









Еднократни, стерилни следродилни гащи
Помпа за кърма
Подплънки за кърма
Протектори за зърна (ако кърмачката реши да ползва като превенция или се окаже,
че има нужда от тях)
Крем, пластири или компреси за разранени зърна (ако е нужно)
Крем за подготовка на зърната за кърмене
Крем срещу стрии
Колектори за кърма (ако са необходими)

