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Kmalu bo prišel dan, ko se bo začela pisati vaša pravljica. Veseli bomo, če
bomo lahko del vaše zgodbe. Zato smo za vas pripravili nakupovalni
vodnik za novorojenčka in bodoča starša, ki vam bo pomagal pri
nakupovanju osnovnih potrebščin za mamico in dojenčka, ki prihaja na
svet. Želimo vam, da bi bilo obdobje pričakovanja novega družinskega
člana polno nepozabnih trenutkov in srečnih dni.

Draga mamica in ocka, cestitamo!

Obišcite nas!

NAKUPOVALNI
VODNIK ZA NOVOROJENČKA



Kopanje in nega

Priporocamo tudi:

Kopalna banjica

ali čebriček

Stojalo za kad

Brisača s kapuco

Kopalni plašč

Krpice za umivanje

Vodni termometer

Otroški šampon in milo

Otroški glavnik ali krtača

Glavnik za temenca

Sedež za kopanje

Igračke za vodo

Škarjice za nohte

Palčke za ušesa

Bombažna vata

Fiziološka raztopina

70% alkohol

100% mandljevo

ali olivno olje

Sterilni zloženci 5x5 cm

Osebni termometer

Aspirator za nos



Previjanje Priporocamo tudi:
Tetra pleničke

Švedske plenice

Pleničke 2-5 kg ali 3-6 kg

Vlažilni robčki

Posodica za umivanje

Trdo milo

Hladilno mazilo

Krema proti pleničnem

izpuščaju

Nepremočljiva podloga

Koš za plenice

Vrečke za koš/

nadomestne kasete



Dojenje Priporocamo tudi:
Materinska blazina

Nedrček za dojenje

Prsne podloge

Ščitnik za bradavice

Nastavek za vdrte

bradavice

Krema za bradavice

Bombažne krpice za

podiranje kupčka

Prsna črpalka

(ročna ali električna)

VIA posodice za

shranjevanje mleka

Čaj za dojenje

Stekleničke s cucljem

(150 ml,  260 ali 320 ml)

Ščetka za čiščenje

stekleničk

Začetno nadomestno

mleko

Termovka za toplo vodo

Grelec stekleničk

Sterilizator

Slinček



Otroška soba
Omara

Posteljica ali  zibelka

Ležišče

Previjalna miza

ali komoda

Previjalna podloga

Nepremočljiva podloga

Elektronska varuška

Priporocamo tudi:
Glasbeni vrtiljak

Nočna lučka

Pomirjujoča glasba

Tolažilna duda

Vlažilnik zraka

Posteljnina

Odeja

Posteljne prevleke

Prevleka za ležišče

Obroba za posteljico



Oblačila
3-7 bodijev

2 bombažni jopici

4 pajaci

2 benkici

2 hlače

2 žabice do pasu

ali v celem

Tolažilna duda

Gugalnik ali ležalnik

Igralni center

Mehka knjiga

Ropotuljica

Nabor oblačil prilagodite letnemu času,
velikost pa  predvideni velikosti otrok

Ideje za zabavo

4 pari nogavičk

3 kapice

1 rokavičke proti

praskanju

3-5 slinčkov

Mehke kocke

Igralni lok za voziček

ali avtosedež

Škatla za shranjevanje

igrač



Gremo ven
Avtosedež skupine

0, 0+ ali 0+/1

Voziček s košaro in

športnim sedežem

Dežna prevleka

za voziček

Senčnik

Previjalna torba s

podlogo, plenicami,

kremo in nadomestnimi

oblačili

Kengurujček ali nosilka

Odeja

Zimska vreča

Isofix podstavek

za avtosedež

Adapter za namestitev

avtosedeža na voziček

Senčnik za avtomobilsko

steklo

Priporocamo tudi:



Kaj potrebujete
za porodnišnico

Mama
Materinska knjižica

Kartica zdravstvenega

zavarovanja

Originalni dokument o krvni

skupini in Rh faktorju

Izvidi vseh preiskav, izvedenih

v času nosečnosti

Napotnica

Kopija poročnega lista

Potrdilo o priznanju očetovstva s

CSD (za neporočene porodnice)

Pripomočki za osebno higieno

Copati

Spalna srajca/halja

Nedrček za dojenje

Blazinice za dojenje

Krema za zaščito bradavic

Nastavki za bradavice

Mobilni telefon in polnilec

Otrok
Bodi

Žabice

Pajacek

Kapica

Odejica

Pleničke

Tetra plenička

Avtosedež


