
Preparat do dezynfekcji kikuta pępowiny
Patyczki higieniczne
Płatki kosmetyczne
Delikatna emulsja myjąca do ciała
Szampon do włosów
Preparat do mycia buzi dziecka
Sól fizjologiczna do oczyszczania oczu noworodka i 
niemowlaka
Balsam nawilżający skórę
Krem/maść ochronna zapobiegająca podrażnieniom 
skóry i odparzeniom
Krem/maść łagodząca podrażnienia skóry i odparzenia
Kosmetyczka
Pieluchy – jednorazowe z wycięciem na kikut pępowiny 
(2-4 paczki w najmniejszym rozmiarze, 2-4 paczki w 
kolejnym rozmiarze) lub wielorazowe
Chusteczki nawilżane lub myjki
Jednorazowe podkłady do przewijania lub wielorazowe 
maty do przewijania
Pieluszki tetrowe/muślinowe
Pieluszki flanelowe i/lub otulacze bambusowe
Mniejsze pieluszki do odbijania/wycierania twarzy
Miękka szczotka do włosów
Akcesoria do oczyszczania nosa (na przykład gruszka do 
nosa)
Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami (do obcinania 
paznokci)
Wanienka
Termometr do wody
3-4 miękkie ręczniki (najlepiej z kapturkami)
Delikatny proszek lub płyn do prania i płukania 
dziecięcych ubrań i tekstyliów

Koszulki (z krótki i długim rękawkiem), kaftaniki i spodenki
Pajacyki (zapinane na ramiączkach) 
Śpiochy (z długim rękawkiem)
Body lub rampersy (niezbędne zwłaszcza latem!)
Bawełniane czapeczki, skarpetki i rękawiczki
Sweterki (dla noworodków, które przyjdą na świat wiosną, 
latem lub wczesną jesienią)
Kombinezon (dla noworodków, które przyjdą na świat 
jesienią lub zimą)

Gondola lub łóżeczko (wolnostojące lub w formie dostawki 
do łóżka rodziców) z wysokiej jakości materacem
Mata ochraniająca materac przed zabrudzeniami
Ochraniacz na szczebelki łóżeczka (opcjonalnie)
2-4 prześcieradła (do łóżeczka oraz do gondoli/wózka)
Komplet pościeli (płaska poduszka, lekka kołderka)
Otulacz

WażnośćUBRANKA

WażnośćAKCESORIA DO SNU

WażnośćKOSMETYKI I AKCESORIA DO HIGIENY, PIELĘGNACJI I KĄPIELI
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Kocyk
2-3 komplety poszewek na poduszkę i kołderkę
Śpiworek do spania
Rożek
Gniazdko dla noworodka i niemowlaka (umożliwiające 
bezpieczne ułożenie dziecka do snu w łóżeczku lub na 
łóżku rodziców)
Uspokajający smoczek

Kapturki do ochrony brodawek i uławiające 
noworodkowi chwycenie piersi – mogą przydać się na 
początku mlecznej przygody
Maść ochronna lub lanolina na zranione brodawki
Poduszka do karmienia
Laktator i pojemniki do przechowywania odciągniętego 
mleka (opcjonalnie)
4-5 butelek z odpowiednio dobranymi do wieku dziecka 
smoczkami (jeśli zakładamy karmienie butelką; jeśli nie – 
warto mieć chociaż jedną)
Zestaw do czyszczenia butelek
Sterylizator
Śliniaczki
Termos do przewożenia gotowych posiłków mlecznych 
(na przykład podczas wyjścia na dłuższy spacer, w trakcie 
którego dziecko może zgłodnieć)

WażnośćAKCESORIA DO KARMIENIA

Zabawki – grzechotki i gryzaki
Przewijak – w formie samodzielnego mebla lub 
nadstawki na łóżeczko
Pojemniki do przechowywania dziecięcych akcesoriów
Wózek
Fotelik do przewożenia dziecka w samochodzie
Otulacz/kocyk do fotelika samochodowego

WażnośćPOZOSTAŁE RZECZY I AKCESORIA


