
какво да подготвим за новороденото
Първите и най-важни неща, които ще ви трябват

Съвети и подробности за списъка на www.namama.bg

удобна мивка

ваничка или подложка за вана

стойка за ваничката  
(удобно, но не е задължително)

Кошче, кошара или легълце

Матрак

Протектор за матрак

Чаршафи – 3 комплекта

Одеяло/олекотена завивка – 2 бр.

боди с къс ръкав – 5-6 бр.

боди с дълъг ръкав – 5-6 бр.

ританки/панталонки – 6 бр.

пижама или гащеризонче – 5-6 бр.

чорапки (терлички) - 6 бр.

елек/жилетка – 2 бр.

памучна шапка – 2 бр.

памучни ръкавички против драскане

космонавт – 1 бр. (ако е зима)

хавлия с качулка – 2 бр.

шампоан за коса и тяло

бебешки клечки за уши

памучни тампончета за очи

лосион или бебешко олио

слинг

количка с легнала позиция

столче за кола

Спирт

Физиологичен разтвор

Термометър с мек накрайник  
или специално за бебе

Температуропонижаващо средство 
специално за бебета (0+месеца)

Антибиотична пудра за пъпче  
(при нужда)

Лепенка за пъпче (при нужда)

универсални памучни пелени – 3 бр. 
(за бърсане, завиване, постилане)

тензухени/муселинови  
пелени – 3-5 бр.

бебешки препарат за пране 

книжка  
“Дневникът на мама и татко”

електронен дневник  
“Дневникът на мама и татко”

еднократни или многократни пелени

мокри кърпички

сапун за дупе

крем против подсичане

повивалник/непромокаема подложка

удобно място 

При кърмене (при нужда) или хранене с изцедена кърма:

шише с биберон за новородено

помпа за кърма

При хранене със заместител на кърма:

шише с биберон за новородено – 2-3 броя

стерилизатор

назаем от                    подарък от               ще купя
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назаем от                    подарък от               ще купя

назаем от                    подарък от               ще купя
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за кърмене/хранене:

за къпането и масажа:

за придвижване:

за смяна на пелените:

място за къпане:

дрехи за новороденото:

за аптечката:
други:

място за спане:


