
KISMAMÁKNAK

Fontos

Magzatvédő öv (kölcsönözhető is)

Szoptatós és/vagy kismamapárna

Opcionális

Szívhanghallgató

Kismama fehérnemű

Pocaktartó öv vagy pánt

Kismama kozmetikumok (Terhességi csíko-

kat megelőző krém vagy olaj, visszérkrém stb)

KÓRHÁZI CSOMAG

Fontos

Mellszívó

2-3 db szoptatós melltartó

Szoptatós hálóing, köntös, papucs

Eldobható és/vagy mosható melltartóbetét

Mellbimbóvédő krém 

Melltisztító kendő

Szülés utáni eldobható betét 

Szülés utáni eldobható bugyi

Sterilizáló zacskó (mikrós)

Eldobható pelenkázólap

Opcionális

Mellbimbóvédő 

Mellbimbókiemelő 

Anyatejgyűjtő kagyló 

Szoptatós tea vagy kapszula 

Gát- és babamasszázsolaj

Gátregeneráló spray

Hordozható bidé

Jégbetét vagy Hideg-meleg szülés utáni párna

Varázsmogyoró hab 

Mellápoló párna 

Szülési utáni hasszorító pánt vagy alakfor-

máló bugyi

Fertőtlenítő gél és/vagy kendő

Papír WC ülőke

Szülés utáni ülőpárna

Apás szülészeti szett

BABAETETÉS

Fontos

2 db kis, 130-160 ml-es cumisüveg lassú 

átfolyású cumival

2 db nagy, 250-260 ml-es cumisüveg lassú 

átfolyású cumival

1 db cumisüvegmosó kefe

1-2 db bébi kanál (vitaminok beadásához) 

1 db sterilizáló (mikrós vagy elektromos)

1 db babás mosogatószer

Opcionális

1 db üveg almareszelő

2 db pót etetőcumi 

1-2 db ortodontikus játszócumi 

1 db cumisüveg melegítő és/vagy termosz 

1 db bébi pohár és/vagy svéditató 

BABAÁPOLÁS

Fontos

Víz- és szobai hőmérő 

Popsitörlőkendő

Babafürdető és sampon 

Babaolaj

Babahajkefe 

Biztonsági körömvágó olló 

Orrszívó

Lázmérő

Popsikrém

MINI-MANÓ KELENGYELISTA 



Opcionális

Baba testápoló

Babahintőpor 

Babafültisztító 

Pelenkatartó kuka és utántöltő

GYÓGYSZERTÁRBÓL 

Fontos

Steril gézlap 

Steril vatta 

2 dl 70%-os alkohol vagy Octenisept 

Fürdetőkrém az első napokra

ALAPFELSZERELÉS

Fontos

Kiságy vagy kombiágy

Kókuszmatrac

Babakocsi

Bébihordozó (ha nincs benne a babakocsiban) 

Pelenkázólap

Csecsemőmérleg (kölcsönözhető is)

Fürdetőkád és/vagy fürdető állvány

Légzésfigyelő készülék (kölcsönözhető is)

Opcionális

Babaöböl vagy bölcső

Utazóágy

Pelenkázótáska (ha nem tartozék a babakocsihoz) 

Pelenkázószekrény 

Bébiőrző 

TEXTÍLIÁK

Fontos

Kicsi (80x80) kapucnis frottír fürdőlepedő

Nagy (100x100) kapucnis frottír fürdőlepedő

2 db ágyneműgarnitúra 

Vékony, közepes és vastag takarók

15-20 db textilpelenka 

6-8 db/nap eldobható pelenka vagy mosható 

nadrágpelenka

Opcionális 

2 db tetra kifogó 

1-2 db textilelőke

Kókuszpólya vagy hagyományos  

pólya és pólyabetét

Babafészek 

2 db matracvédő lepedő

2-3 db pamut gumis lepedő

Hordozókendő és/vagy  

csatos babahordozó 

BABARUHÁK

Fontos

6-8 db body/kombidressz (ujjatlan, rövid 

ujjú, hosszú ujjú) 

6-8 db rugdalózó (pamut, plüss, ujjatlan, 

hosszú ujjú) 

2-3 db kiskabát, különböző vastagságú 

2-2 db vékony és vastag sapka 

1-2 db cérnakesztyű 

3-4 db zokni

1-2 db harisnyanadrág 

2-3 db hálózsák (ujjatlan, hosszú ujjú,  

különböző vastagságú) 

2 db napozó (nyáron) 

Overál vagy bundazsák (télen)

Átmeneti overál (tavasszal és ősszel)

Cérnasapka

Folyékony baba mosószer

Opcionális 

Kocsicipő
Babás öblítőszer

3-4 db pocaknadrág
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Segítünk a babakelengye össze-
állításában! Iratkozz fel babaváró 
hírlevelünkre a QR kódot beolvasva 
és mi elküldjük Neked az online 
babakelengye bemutató videóját.


