
Kelengyelista
A	baba	alapfelszerelése:

1 db kiságy
1 db szivacs /kókuszmatrac/ memóriahab matrac 
          ( 70x140cm,60x120)
1 db pelenkázó komód + pelenkázó lap + huzat
1db ágyneműgarnitúra (3 vagy 4 részes)
1 db pólya
1db baldachin vas
2 db strech lepedő
1 db matracvédő lepedő
1 db pelenka kuka
1 db vékony és 1 db vastag takaró
1 db zenélő forgó
1 db légzés�igyelő, bébiőr
1 db párásıt́ó készülék
1 db babamérleg
1 db babakocsi+hordozó/autósülés (0-13kg-ig)
          + esővédő + pelenkázótáska
1db meggy mag párna

A	babaetetéshez:

2 db cumisüveg 125/ 150 ml (teás, tejes, vizes)
1 db játszó cumi, cumilánc, cumitartó doboz
1 db svéd itatópohár
2 db előke
1-2 db bébikanál
1 db cumisüvegmosó kefe
1 db  fertőtlenıt́ő tabletta/folyadék, mosogatószer
         babák részére
1 db sterilizáló készülék (mikrós vagy elektromos)
1 db cumisüveg melegıt́ő
1 db cumisüveg melegentartó (hőbox)
1 db kényeztető párna szoptatáshoz
2-3 liter babavıź

A	kismamának	szükség	szerint:

1-1 db hálóing, köntös
Melltartó + melltartóbetét (mosható/eldobható)
1 db mellápoló krém
1 db mellbimbóvédő sapka
1 db mellbimbó kiemelő
1-2 csomag melltörlő kendő
Terhességi csıḱokra krém
Haskötő (császármetszés esetén is)
Szülés utáni intim betét
5-10 db steril eldobható bugyi
Tejfelfogó kagyló
Momcare jégbetét

A	babaápoláshoz

1 db kád+kádállvány vagy fürdető szekrény
1 db fürdőkádbetét szivacs vagy műanyag
1 db vıźhőmérő
1 db szobahőmérő
1-1 db fürdető, olaj, babapúder, sampon, testápoló
1 csomag steril gézlap
1 doboz biztonsági fültisztıt́ó
Kifogó (Pelenkaanyagú és frottıŕ anyagú)
Pelenka
Textilpelenka
1 db bébi fogkefe
1 db biztonsági olló vagy csipesz
1 db bébi hajkefe
1 cs. köldökápoló szett 
1 db popsi kenőcs, popsitörlő kendő
1 db orrszıv́ó, orrszi-porszi 

Alapöltözet	a	babának:

4-5 db hosszú ujjú kombidressz (50-56 méret) 
4-5 db rövid ujjú kombidressz (50-56 méret)
3 db réklis kombidressz
3 db hosszú ujjú rugdalózó (pamut)
3 db rövid ujjó rugdalózó (pamut)
4 db plüss rugdalózó 
1 db kocsikabát
1 db overál
Vastag illetve vékony sapka
Kesztyű (karmolás ellen)
Zokni, harisnya
2-3 db talpas nadrág
1 db hálózsák
1 db levegőztető zsák

A kelengye – összeállıt́ ásunkat védőnők 
tanácsai és saját tapasztalatunk szerint 
szerkesztettük. A ruházat összeállıt́ ása 
változhat a születés idejétől és a lakás 
fűtésétől, illetve közlekedési szokásaink-
tól függően.                                          .   

Ha	szeretnél	még	többet	megtudni	a	
kelengyelista	kellékeiről	illetve	

használatukról,	akkor	
látogass	el	ingyenes	

Kelengyebemutatónk	egyikére!

Első	utam	haza:

Az évszaknak megfelelő öltözék 
(overál, kocsikabát)
Hazahozó szett, sapka
Pléd
Hordozó
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