
Vse kar moraš vzeti s

seboj v porodnišnico



Kdaj naj si pripravim
torbo?

Torbo si lahko pripraviš, ko vstopiš v 37. tedenu
nosečnosti. Še bolje pa je, če jo pripraviš takrat, ko
sama začutiš, da je le to potrebno. Ženske zelo dobro
slutimo kdaj se bliža ta pomemben dan. 
 
Glede na to, da večina porodnišnic nima na voljo
veliko odlagalnega prostora vzemi s seboj le tisto
najnujnejše, saj ogromno stvari dobiš tudi v
porodnišnici. 
 
Na voljo je res veliko dooolgih seznamov, vendar je na
njih tudi ogromno nepotrebnih stvari. 
 
 

Nasvet:
V porodnišnici si lahko iz mrežastih hlačk narediš
uporaben modrček za dojenje tako da enostavno

prerežeš hlačke v razkoraku in jih oblečeš.



Mamica
PREMISLI KAJ ZARES NUJNO POTREBUJEŠ :)

TOALETNA TORBICA (GLAVNIK, ZOBNA

PASTA IN ŠČETKA, MILO/GEL ZA

TUŠIRANJE, ŠAMPON,...)

STEKLENIČKA ZA VODO

VAZELIN

PRIGRIZKI 

SLUŠALKE, POLNILEC, TELEFON

PIŽAMA IN COPATI 

TOPLE NOGAVICE

LANOLIN 

ELASTIKA ZA LASE

HIGIENSKI VLOŽKI

MASKA ZA OČI, ETERIČNA OLJA

MATERINSKA KNJIŽICA

ZDRAVSTVENA KARTICA 

POTRDILO O OČETOVSTVU

(V primeru poškodovanih bradavic si lahko pomagaš tudi
z lastnim mlekom ter z dobro svetovalko za dojenje.)

(Potrebno le, če nista poročena.)

(Ne pozabi na sezam in druge dobrote, ki spodbujajo
nastanek mleka.)

(Ni obvezno, je pa bolj prijetno.)



BODI Z DOLGIMI ROKAVI

HLAČKE 

NOGAVIČKE

KAPICO

JOPICO

PLENIČKO (ČE JE POTREBNO)

TETRA PLENIČKO

Otrok
PARTNER NAJ PO VAJU PRIDE SKUPAJ Z LUPINICO. 

TI PA V TORBO DAJ: 

V porodnišnici bosta prejela: kremico za nego, pleničke, krpice za
umivanje, milo, vse potrebno za nego popka,... Prav tako večina

porodnišnic mamicam ponudi zadostno število higienskih vložkov,
mrežastih hlačk ter ostalih nujnih potrebščin. 

 

ŽABICE (ČE BI BILO BOLJ HLADNO)

(Če se otrok zelo praska, ti pa nimaš s seboj
rokavičk, mu lahko na rokice nadeneš kar

nogavičke.)

In če bi slučajno imela raztrganino ali epiziotomijsko rano -
prosi osebje za 20 ml brizgo in si s pomočjo le te po vsakem

obisku stranišča izperi rano. Ne pozabi je hladiti z ledom.
Obroč pa si lahko narediš kar iz kopalnega plašča, saj tisti

otroški hitro postanejo neuporabni :)
 



Le to potrebujem?!

Ja, zgolj to. Pa še s tega seznama ne potrebuješ prav
vsega. 
 
Večina seznamov vsebuje tudi dude, stekleničke,
nastavke za dojenje... Namesto, da denar zapravljaš za
nepotrebne "pripomočke" se raje pozanimaj kje lahko
prejmeš dodatno znanje in se dobro pripraviš na
dojenje.
 
Za konec pa...
 
Želim ti prelepo porodno izkušnjo in vse lepo tudi
kasneje! 

Nasvet:
Na youtube-u imaš polno vizualizacij za porod - če ne

najdeš nobene primerne, pa piši na mail
(info.ataleya@gmail.com), saj imamo vedno kakšno

"viška" pripravljeno za vas!



Ataleya

 

Z znanjem in pripravo

do lepših izkušenj

MOBITEL :  041 /429 -425

MAIL :  INFO .ATALEYA@GMAIL .COM

WWW .ATALEYA -SVETOVANJE .COM

SVETOVANJE  TER  BABIŠKA  PR IPRAVA

NA  POROD  IN  DOJENJE


