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Gratulálok! Olyan csodák, élmények, édes és időnként keserű pillanatok halmazába léptél, ami örökké megmarad 
neked, és mely' meghatározza egész további életedet. A várandósságot időnként bizony nehezen fogod megélni, 
vannak dolgok, amikről ebben az időszakban le kell mondanod, de helyettük sok más egyéb lép majd a 
mindennapjaidba. Ezekről, és további hasznos tudnivalókról szeretnék most neked mesélni.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Minden várandósság épp oly' egyedi,
mint egy hópehely, így a tiéd is!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ez legyen az első
Amikor megtudod, hogy kisbabát hordasz a szíved alatt, az első lépésed egy szuper szülész-
nőgyógyászhoz vezessen. Nem kell elsősorban magánorvosban gondolkodnod, bár tény, hogy a 
havonkénti vizsgálatok és a rendelőben várakozás minimálisra csökkentése rengeteget számíthat. A 
legfontosabb, hogy képes legyél benne megbízni, továbbá számít, hogy minden vizsgálat során legyen 
elég időd kérdezni tőle - a legjobb pedig az, ha telefonon bármikor el tudod érni. Célszerű, ha nem a város 
másik felén rendel, és a szülésed időpontjában nincs tervezett szabaságon. 

Az elején minden nehezebb
Az első három hónapban tapasztalhatsz rosszulléteket, hasgörcsöket, sőt, még pecsételő vérzést is. Ám 
ne aggódj, a te feladatod, minden helyzetben megpróbálni a lehető legnyugodtabbnak és 
legpozitívabbnak maradni! Amennyiben bármi olyat érzel, vagy tapasztalsz, ami aggodalomra késztetne, 
mielőtt nekiállsz pánikolni, hívd fel az orvosod/ szülésznőd/védőnőt, egyszóval azt, akiben 
maradéktalanul megbízol. Az esetek 97%-ban megnyugtatnak majd, a többiben pedg elmondják, hogy 
mi a teendő. 

Ami a legtöbb kismamát sújtja, az a reggeli - időnként egész napos - rosszullét. Mutatunk pár tippet, hogy minimálisra 
csökkentsd ezeket a kellemetlen pillanatokat:

- Ébredést követően NE kelj ki egyből az ágyból. Ha teheted, akár 10-15 percet is pihenj, majd lassan ülj fel.   
 Egyél pár kekszet,a szalt gyümölcsöt, igyál pár korty vizet, vagy teát. Csak ezután állj fel. Így a cukorszinted 
és a vérnyomásod is "felébred".

- Próbálj fél óránként enni valamit. A pocaklakód folyamatosan vonja el a szervezetedből a glükózt, mely 
émelygést eredményezhet, így folyamatosan kell pótolnod, hogy elkerüld a drasztikus vércukorszint 
esést - gyümölcs, zöldség, keksz, ropi legyen a rágcsa tárgya.

- Fogyassz gyömbért! Gyömbérsör - ami természetesen alkoholmentes -, gyömbéres tea, gyömbéres 
limonádé, gyömbérkapszula... mind-mind enyhítik az émelygést. Ez a csodálatos növény nem 
mellékesen immunerősítő és stresszcsökkentő hatással is bír. Azonban feltétlen beszéld meg az 
orvosoddal, mert a túlzásba vitt fogyasztása vérbőséget okozhat.

Figyelj oda az étkezésre
Régebben szuper kifogás volt a mértéktelen nassolásra és evésre az, hogy kettő helyett kell enni. Nos, 
gondolom te is tudod, hogy ez nem így van. Átlagosan a 10-12 kiló hízás számít megfelelőnek, ami 
lényegében a baba, a magzatvíz, a megnövekedett melleid - oh, bizony, készülj a a melltartó cserékre -, és 
egyéb, inkább nem nem részletezendő belső dolog számlájára írható. Ergo a nagykönyv szerint nulla 
plussz kilóval kellene kivitelezni a várandósságot. Ez most komoly? Na neee, az egyik jó dolog a 
babavárásban, hogy akár éjjel kettőkor is simán rámehetsz a mélyhűtő édes ölelésében pihenő 
jégkrémre.    
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Tárgyaljuk újra a dolgot; 
1. Fogadd el, hogy többet fogsz enni, de próbálj mértéket tartani.
2. Ne tarts otthon édességet, cukros üdítőket.
3. Igyál naponta 3-4 liter vizet - egyrészt várandósan többre van szükséged, másrészt sokszor akkor is 

eszünk, mikor csak szomjasak vagyunk.
4. Ne diétázz, ne koplalj! Elegendő, ha a napi 5 étkezést betartod - oké időnként belefér pár éjszakai 
bűnözés.

5. Ne a súlyod körül forogjon a világ! A védőnőd úgyis kegyetlen lesz, ha azt látja, a gyarapodásod túllépte 
azt a bizonyos határt.

Amellett, hogy megpróbálsz egészségesebb ételeket enni, fontos, hogy szedj terhesvitamint is! Kérd az 
orvosod/ védőnőd tanácsát, hogy a számodra legmegfelelőbbel támogasd a saját és a babád 
egészségét. 

Nem beteg vagy, csak várandós
Az ülőhelyeket fogadd el, de ezen felül nyugodtan sétálj, mozogj, tornázz, táncolj, ha az esik jól. Nem egy 
mázsás súlyt cipelsz magadon, hanem életed egyik legfontosabb kis személyét. Szokták mondani, hogy 
ami a mamának jó, az jó a babának is. Fordítsuk le ezt úgy, hogy minden mozgásforma jót tesz  a 
testednek és a lelkednek egyaránt, amíg nem jár megerőltetéssel. Természetesen vannak olyan dolgok, 
amiket kismamaként érdemes kerülnöd; minden olyan sport, amit előtte nem csináltál - nem most kell 
beiratkozni konditerembe, vagy a rúdtánccal ismerkedni-, minden olyan mozgás, amiben könnyen 
eleshetsz, nagyon megemelkedne a pulzusod, vagy valami nekiütődhet a pocakodnak. Érdemes a 
normál aktivitást, kismama aktivitásra cserélni, mint a kismamajóga, vagy kismamatorna. Ha a babavárás 
előtt valami sportot komolyan és rendszeresen űztél, beszélj róla az orvosoddal, és állítsátok fel együtt a 
fokozatossági lépcsőt. Ez lefelé vezet majd. Mivel a vége felé közelítve egyrészt energiából fog vészesen 
lecsappanni a készleted, másrészt  mozgásban is korlátozottabb leszel - szélesedik a csípőd, nő a 
pocakod és a melled... stb. Időnként tapasztalhatsz keményedést - a pocakod megfeszül -, ez jelzi, hogy 
túlhajtottad magad, ilyenkor pihenj feltett lábakkal pár napot.

Ne légy pingvin
Az utolsó pár hétben a mozgásod ugyan emlékeztet majd a fent említett sarkvidéki cuki állatkáéhoz, de 
kérlek, ne vedd magadra ezt a szerepet. Egy nő közérzetében nagy szerepe van a külsejének. Mivel 
kismama státuszod mellett, párhuzamosan él tovább a női éned, így foglalkoznod kell vele is. Tudom, 
hogy ilyenkor legszívesebben csak kisbabákról szóló könyveket bújnál, és közben a lehető 
legellentétesebb ételeket ennéd együtt, de ébredj! Menj el egy kismamamasszázsra, készítess babaváró 
manikűrt, menj el kávézni a csajokkal, keverj ki természetes hozzávalókból otthon arcmaszkot, készítess 
magadról profi pocakos fotókat. Mozdulj ki, töltsd fel a friss élmények utáni vágyadat, mert a baba 
megszületése után pár hétig bizony csak az alvás marad a legnagyobb álmod.

Meghittség
A romantika nem hal meg attól, hogy egyre jobban gömbölyödsz. Sok kismama számolt be arról, hogy a 
2. trimeszterben jóval magasabb lett a libidója. Egyet tisztázzunk, a kedvesednek te vagy a világ legszebb 
és legkívánatosabb nője a fáradékonyságoddal, a fájó derekaddal, a hisztijeiddel, a változó alakoddal 
együtt! A várandósság remek alkalom arra, hogy bemerészkedjetek a szexualitás dzsungelébe, és újabb 
ösvényeit fedezzétek fel. Ahogy telik az idő, egyre több póznak kell búcsút intenetek, de helyettük 
kitalálhattok másokat. Azzal is játszhattok, hogy maga az aktus része lesz a rövidebb, és az elő-, valamint 
az utójátékot nyújtjátok meg. Lesz, amikor annyira fáradt leszel, hogy örülsz, ha valahogy bevonszolod 
magad az ágyba. De ekkor se legyetek külön; feküdjön melléd, olvasson, vagy tévézzen, miközben te 
hozzábújsz. Ez a fajta intimitás-keresés erősebbé, sőt mélyebbé is teheti a kapcsolatotokat.
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Készülj fel
Az alábbiakban elmondjuk mi történik veled és a pocaklakóddal hónapról hónapra, valamint segítünk, 
hogy egyrészt a kórházba minden nálad legyen, ami csak kellhet, másrészt, hogy a megfelelő 
felkészültség várja otthon a kisbabádat.

1. hónap
Te: Az első négy hétben még vélhetően nem érzed, hogy a várandósság csodás időszaka köszöntött be 
az ajtón. Ám a tested már gőzerővel készíti a "bölcsőt", hogy a babád 36-40 hétig a legnagyobb 
biztonságban lehessen; a beágyazódás során tapasztalhatsz enyhe görcsöket, vérzést. Ez ilyenkor 
természetesnek mondható - akár mensturációnak is hiheted -, de, ha ezek intenzíven jelentkeznek, 
mindenképp fordulj orvoshoz. 

Általános fáradtságot, mell-érzékenységet tapasztalhatsz ugyan, de a reggeli rosszullétekre szerencsére 
még várnod kell. Érdemes már a baba tervezésekor elkezdeni terhesvitamint szedni, hisz az első napoktól 
rendkívül fontosak a pici fejlődése szempontjából. Tedd le a cigarettát, az alkoholt és vegyél vissza a 
koffein fogyasztásából is - egy gyengébb kávét reggel, azért nyugodt szívvel megihatsz.

Babád: A fogantatás 22. napján a babád szíve verni kezd - ám ezt még az ultrahanggépeken is csak ritkán 
hallani -, a velőcső a 28-30. napon záródik. A 4. hét végére épp akkora, mint egy mákszem. 

„Tipp: A legfontosabb vitaminok, melyekre ebben az időszakban is nagy szükséged van; FOLSAV - a sejtek növekedésében és a velőcsőzáródással kapcsolatos 
rendellenességek kockázatának csökkentésében játszik fontos szerepet, CINK - fokozza az immunrendszer teljesítőképességét, és a babád növekedésében is segítséget 
nyújt, KALCIUM - a csontképzés támogatása most kettős fontosságú. „

2. hónap
Te: Igen, ha nem tartozol azon szerencsés kismamák körébe, akiknél kimarad a több hétnyi émelygés, 
szédülés, gyengeség... akkor üdv a klubban! Ezen kellemetlenségek tetézését jelentik a különböző 
lehetséges emésztési zavarok is - székrekedés, puffadás -, melyek akár a várandósság végéig is 
kitarthatnak. Figyelj oda, hogy sok rostos ételt egyél, nasi gyanánt pedig mandulát, zöldséget és 
gyümölcsöt fogyassz, a kilók bizony hamarabb felszaladnak, mint gondolnád.

Babád: A pocakod ugyan még nem annyira egyértelmű, mégis egy nagy "szőlőszemet" rejt, a maga 2,5 
centijével és 3 grammjával. Szíve percenként 140-160-at ver, kialakultak a létfontosságú szervei, 
működnek a vesék, az agy rohamosan fejlődik. Apró izmaival már tudja mozgatni a végtagjait, de ezt te 
még nem igen érezheted. Az arcocskája is szépen alakul - kivehetőek már az ajkak, a szemhéj, az orr, és az 
apró fülei is. A 8. hét végére jelennek meg azok a sejtek, melyek felelősek a petefészkek, vagy épp a herék 
kialakulásárt. 

„Tipp: A reggeli - vagy akár egész nap kitartó - rosszullétekre van néhány természetes ellenszer; ÉBREDÉS után még maradj fekve, és úgy egyél egy kekszet, majd lassan 
kellj csak fel. Egyél  1/2-1 óránként valamit - a pocaklakód fokozatosan vonja el tőled a glükózt, ami émelygést eredményezhet -, például gyümölcsöt, zöldséget. A 
gyömbér émelygésre kiváló, sőt immunerősítő és stresszcsökkentő hatása is van - frissen lereszelve kiváló tea, limonádé készíthető belőle -, de ne vidd túlzásba, mert 
vérbőséget is okozhat.”

3. hónap
Te: Szépen gömbölyödsz, és lehet, hogy már most eggyel nagyobb méretű nadrágot kell venned. Ez 
nem elsősorban a plusz kilóknak köszönheted, hisz a tested már most készül, hogy világra hozhasd a 
gyermekedet - szélesedik például a csípőd. Ideje körbenézned kismamanadrágok terén, lassan már a 
gumis derekú nadrágokkal is meg fog gyűlni a bajod. 

Azoknak a mindent felborító hormonoknak köszönheted, hogy egy kutyatáp reklámon is képes vagy 
elsírni magad, és a másodperc töredéke alatt tudsz dühöngő párduccá változni a cuki szemű ártatlan 
kiscicából. 
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Babád: Ülőmagassága már 6-7 centi, súlya pedig 18 gramm körüli. Az összes szerve kialakult, mellkasát 
mozgatja, gyakorolja a légzőmozdulatot, már rendszeresen kortyol a magzatvízből, amitől időnként 
csuklik is - ezt később érezni is fogod. Az agya már olyan, mint születésekor lesz,  csak jóval kisebb. 
Arcizmait dolgoztatja, mosolyog, kinyitja-, vagy épp lebiggyeszti a száját.

„Tipp: A szülés maga is egy hihetetlen erőnléti próbatétel lesz, de az addig vezető út is igencsak leterheli a szervezetedet. A betöltött 12. héttől már bátrabban kedhetsz 
bele a testmozgásba. Számos kifejezetten kismamáknak ajánlott tornák és egyéb mozgásformák állnak rendelkezésedre; kismamajóga, úszás, pilates, 
kismamatorna... stb.  Fokozatosan kezdj bele, bármelyiket is választod, sose érezd azt, hogy kidőlsz a fáradtságtól, most nem a bikini fazon elérése a cél, csak a 
fittség fenntartása!”

4. hónap
Te: Megérkeztél a várandósság legcsodálatosabb 3 hónapjába, telítve vagy energiával, a hajad, a 
körmöd, a bőröd ragyogóbb, mint valaha. Az utcán már nem hiszik, hogy egy 4 fogásos ebéden vagy túl, 
így a rokonaid, barátaid, ismerőseid, de még a munkatársaid előtt is kezd egészen nyílvánvalóvá válni, 
hogy gyermeket vársz. Legjobb lesz, ha tőled tudják meg. Az "apával" való meghitt együttlétek is új síkra 
terelődnek; nincsenek rosszullétek, csak pezsgés - sokaknál felfokozottabb vágy, mint a várandósság 
előtt.  

Babád: Ülőmagassága - popsi-fej távolság - 9-10 cm körüli, súlya 80-83 gramm. Észleli a fényt, a 
hangokat, a pocaksimogatásra "odaúszik" a kezedhez. Már most határtalanul kötődik hozzád, a szíved és 
szerveid hangjához, ezek mind-mind megnyugtatják őt. Énekelj, mesélj neki már most. Arcvonásai már 
szinte teljesen kialakultak, és gyakorlatilag tökéletes kis emberi formája van. Mozgása egyre inkább 
érezhetővé válik bár - főként az első babánál - sokak csak a 18-20. hét környékén érzik 100%-osan. 
Rendkívül érdekes érzés, mintha pillangók verdesnének a szárnyaikkal odabent.

„Tipp: Lassan ideje leülni és átbeszélni az alternatívákat - mármint a neveket illetően, mert pár hét és kiderülhet a pici neme.”

5. hónap
Te: Az eddigi "folyton pisilhetnék" átalakul, az "azonnal bepisilek" változatba. Ugyan a méhed már kinőtt a 
kismedencéből - így nem nehezedik folyton a hugyhólyagodra -, de a babád időnként hirtelen ráülhet/ 
belerúghat/ belekönyökölhet. A köldököd kifelé áll, és már most megnyerheted a pingvin mozgást is - 
hormonoknak köszönhetően elkezdenek felpuhulni az izületek porcai, a medencéd csontos részénél, 
hogy majd a baba feje átférjen - kissé imbolygóssá válhatsz, amit a pocak mérete csak fokozhat.

Babád: 22-25 centiméter is lehet a teljes testhossza, súlya pedig minimum 260 gramm. Hetente 50-100 
grammot is gyarapodhat, most kezdődik az igazi növekedés, hisz mindene kifejlődött, már csak a 
végleges méretet kell elérnie, a megfelelő bőr alatti zsírréteggel.  Ekkor már szinte minden kétséget 
kizáróan lehet látni, hogy fiú lesz-e, vagy kislány a babád.

„Tipp: Az alvás időnként gondot okozhat és nem csupán a pocakod mérete és a baba mozgása miatt. Sok kismamát álmatlanság gyötör. Próbálj meg megfelelő légkört 
teremteni a nyugodt lefekvéshez - engedj be friss levegőt, kapcsold ki a tévét, használj levendulás krémet/ párologtatót.”

6. hónap
Te: A pocakod már kimondottan nehéz tud lenni, főképp akkor, ha sokat sétálsz - ami egyébként nagyot 
jót tesz. Időnként tapasztalhatsz apróbb, kellemetlen méhösszehúzódásokat, de ezek ártalmatlanok. 
Okozhatják a baba nagyobb és erősebb mozdulatai, de a méh növekedését is jelenthetik. Egészen addig, 
míg nem válnak rendszeressé - pl. 1 órán belül 5 alkalom -, és fájdalmassá nincs teendőd. Jelentkezhetnek 
úgynevezett keményedések is, mely a túlhajszoltság jele, így ilyenkor mindig pihenj le egy kicsit, ha 
teheted legyél pár napot otthon. Ezeken a panaszokon magnéziummal tudnak segíteni, de ezt 
mindenképp az orvosoddal beszéld meg.
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Babád: Már több, mint 1/2 kiló, hossza pedig akár 30 cm is lehet. Az idegsejtjeinek száma rohamosan nő, 
már fájdalomérzetre is képes. A bőr alatti zsírpárnácskáknak azonban még hiján van, így az erei teljesen 
átlátszódnak, melynek köszönhetően még piros színű az egész teste. A kis rózsaszín bababőrre még várni 
kell pár hetet.

„Tipp: Lehet, hogy már most kopogtat nálad a hát- és derékfájás. Bizonyos időközönként, a farkcsontod tájékán be is csípődhet ideg, ami igen kellemetlen tud lenni. 
Ilyenkor a kismamatorna, vagy a masszász segíthet. Szuper kismama haskötőket lehet kapni, melyek viselésével a háton egyenletesen oszlik el a súly.”

7. hónap
Te: A pocakod hétről-hétre egyre nagyobb, mégis érezhetően kezd egyre kisebb lenni a bent lakó 
számára. Sokat mocorog, rúg, könyököl, vagy épp jár. Igen, jól olvasod, ez nem elírás, hisz a lépegető 
reflexe már kialakult, és bizony gyakorol bőszen. Mivel a méh egyre inkább nyomja felfelé a gyomrot, 
egyre kevesebbet fogsz tudni enni egyszerre, és gyakran okozhat gondot a gyomorsav érzése a 
torokban. Szedj savlekötőt, vagy kortyolj gyakran valamit.

Babád: Már az 1 kilót is meghaladhatja a súlya, hosszra nem nőtt akkorát, közel 5 centit. Ebből is látszik, 
hogy megkezdődött a gyarapodás időszaka, egyre gömbölyebb lesz a csöppség is odabent. Már ki tudja 
nyitni a szemét, gyakran pislog is.

„Tipp:Készülj a szülésre! Írj szülési tervet; milyen fájdalomcsillapítási módszerek jöhetnek szóba, szeretnél-e gátvédelemmel próbálkozni, milyen alternatív 
vajúdási lehetőséget szeretnél. Menjetek el a pároddal egy szülőszoba látogatásra, nézzétek meg a helyet, ahol pár hónapon belül világra jön szerelmetek gyümölcse.”

8. hónap
Te: A pocakod mérete miatt gyakran tapasztalhatsz légszomjat, mert a feltolódott szerveid a tüdődet is 
nyomhatják. Időnként kitapinthatod a kicsi lábát, sarkát, popsiját, mert most inkább lassabb mozgásokat 
végez - kinyújtja a lábát, ameddig csak tudja, kitartja, majd vissza.

Babád: A babádnak egyre kevesebb a helye, ezért a nagyon intenzív mozgások elmaradhatnak - persze 
ettől még mocorog, de már nem kelt olyan érzetet, mint a kis alien a Nyolcadik utas a halálból. 
Megközelíti a 2 kilót és a 40 centit. Tüdeje már elég érett, hogy esélye legyen önállóan is lélegezni. A 
picikéd a nap 90%-ban alszik, kutatások bizonyítják, hogy bizony álmodik is. 

„Tipp: A vizesedés és a visszér mind gyakori panaszok lehetnek, melyek szülés után nagy eséllyel maguktól rendeződnek. Ha ülsz, pócold fel a lábaidat, viselj 
kompressziós harisnyát, ha álló munkát végzel, ideje elgondolkodnod, hogy másik beosztást kérj. „

9-10. hónap
Te: A finisben vagy. Ugyan mindenhol 9 hónapot emlegetnek, de a babavárás időszaka 40 hét körül ér 
véget. 37-41 hét között beszélünk "időben" érkezésről, előtte koraszülés, utána túlhordás. Elérkezett az az 
időszak, mikor a várandósságot felváltja a terhesség. Bizony nagyon nagy már a pocakod, fáj a hátad, 
elkezdtél bevizesedni, kényelmetlen állni/ülni/feküdni, a bőröd is gyakran feszül a pocakodon. 

Amikor a hasad "leszáll", közeleg a szülés ideje, ugyanis ilyenkor  a babád feje rögzül a medencében. A 
jóslofájások is megjelennek, melyekre azonban oda kell figyelni, hisz összekeverhetőek az igaziakkal - 
végy egy meleg fürdőt, vagy egy zuhanyt, ha elmúlnak a fájások, akkor nem kell riasztani a családot, még 
nincs itt az idő. Etájt már a méhszáj is elkezd kinyílni, de előfordulhat, hogy másfél ujjnyival elvagy 3-4 
hétig is. Ha egy pukkanást hallassz és hirtelen azt érzed bepisiltél, akkor bizony a magzatvíz kezdett el 
szivárogni, irány a kórház.

Babád: 2,5 kiló és megközelíti a 45 centit. Már tökéletes újszülött formája van, bőre szép rózsaszín, 
vélhetően hajacska borítja a fejét. Pár hétig még bent maradhat, mely idő alatt gyarapszik tovább - így 
akár a 3500-4000 grammot is elérheti. A magzatvíz is egyre kevesebb lesz, a méhlepény is öregszik, 
meszesedik. Ezt folyamatosan nézik az orvosok.

„Tipp: Itt az ideje, hogy átbeszéljétek az orvosoddal/szülésznőddel, hogy milyen jelek azok, amikre el kell indulni a kórházba, és ott mik a kötelező körök - 
borotválás, beöntés... Ha még nem állítottad össze a kórházi csomagodat, akkor most már ne halogasd tovább. „
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kórházi csomaglista
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Iratok:
· várandós kiskönyv
· leletek
· TAJ kártya/személyi igazolvány/lakcímkártya
· házassági anyakönyvi kivonat (ezt bizonyos kórházakban nem kérik)
·  apasági nyilatkozat (ha nem vagytok összeházasodva)

Neked:
· hálóing (2-3 db)
· köntös
· fehérnemű (5-6 db bugyi, szoptatós melltartó)
· törülköző (kicsi és nagy)
· melltartó betét
· szülés utáni betét (1 csomag)
· egészségügyi betét (1 csomag)
· papucs (2db)
· tisztálkodó szerek (sampon, arckrém,tusfürdő,testápoló,fogkefe,fogkrém...)
· kézfertőtlenítő
· nedves wc-papír, papírzsebkendő
· fésű,hajgumi,hajcsat
· evőeszköz,pohár
· telefon, telefontöltő

Szülőszobába:
· hálóing
· köntös
· törülköző
· papucs, zokni (ha fázós vagy)
· egészségügyi betét
· fehérnemű
· hajgumi,hajcsat
· nedves wc-papír,papírzsebkendő
· tusfürdő
· szénsavmentes ásványvíz
· szőlőcukor
· telefon
· fényképezőgép/kamera
· harapnivaló a leendő apukának

+ lehetőségek
· sminkes csomag, sminklemosó
· aprópénz az automatákhoz
· könyv/újság
· körömreszelő
· mellbimbóvédő krém
· bimbókiemelő
· tejserkentő tea
· homeopátiás szerek (az orvossal egyeztess!)
· mellszívó
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· mellszívó
· gátmetszés utáni hűsítő zselé
· szívószál,só
· boríték

Babádnak:
· 4-5 body (évszaknak megfelelően hosszúujjú/rövidujjú)
· 4-5 kantáros rúgdalózó/kisnadrág
· kissapka
· kesztyűcske (a karmolások elkerülésért)
· hazamenős szett
· takaró
· cumi
· 3-4 db textilpelenka
· 1 csomag újszülött pelenka
· 1 csomag popsitörlőkendő
· popsikrém

//////////////////////////////////////////////////////////////

Babakelengye
//////////////////////////////////////////////////////////////

Ruhák:

·  3 - 4 hosszúujjú body (56,62 méret)
· 7 db body - évszaktól függően hosszú-, vagy rövidujjú body (56,62 méret)
· 3-4 ujjatlan rugdalózó (56,62 méret)
· 1-2 kardigán, pulóver évszaktól függően
· 1 db kocsikabát (kora tavaszi, vagy őszi/téli babák esetén)
· 1-2 kissapka
· 5-6 pár zokni
· 2-3 harisnya  (téli babák esetén)
· 1 kocsicipő
                                       

Babaszoba:

· kiságy
· matrac (kókusz-, vagy szivacs)
· ágynemű
· rácsvédő, baldachin
· 2-3 lepedő (gumis)
· hálózsák/kistakaró - vékonyabb,vastagabb
· 2 kifogó/törülköző
· 8-10 textilpelenka
· babakocsi/babahordozó/autósülés/pelenkázótáska
· pelenkázó szekrény/ pelenkázó lap
· kis ruhásszekrény
· babamérleg
· légzésfigyelő
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·Tisztálkodás:

· műanyag kiskád
· fürdetőkrém                                                                 
· popsikrém
· 70 %-os alkohol/vattakorong/fültisztító pálcika a köldökápoláshoz
· K-vitamin
· Vigantol - D-vitamin
· lázcsillapító kúp
· vízhőmérő
· lázmérő
· orrszívó
· körömvágó olló ( lekerekített végű)                                                                            
· egy csomag, újszülött méretű pelenka                                                                       
· bébihajkefe
· fültisztító pálcika ( kifejezetten babáknak való)

  
Etetés:

    1 - 2 db 1 - es lyukú cumisüveg                                                      
    sterilizáló ( mikrós vagy elektromos)                                                                     
    cumisüveg-mosó kefe 
    előke (akár anyatejes babáknál is
    műanyag kanalak    
                                                        

 Egyéb (ajánlott):

   termosz cumisüveghez 
    eldobható pelenkázó alátét
    hordozó kendő 
    párásító
    utazóágy                                
    kiságyra forgó - zenélő 
    éjjeli fény
    bébiőr
    cumik                                                                
    szemetes a pelenkáknak
    szoptatós párna       
    babamosószer/öblítő           
    cumisüveg - melegítő   
    fürdőszivacs vagy fürdőkesztyű    

4D-GENESIS
1026 Budapest, Lotz Károly u. 14.       •       Tel.: 06-30-228-4444
www.4dgenesis.hu


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6
	Oldal 7
	Oldal 8
	Oldal 9

