
Výbavička pro mrňouska
Vše, co budete potřebovat nebo se vám bude hodit.

hrnec na sterilování nebo sterilizátor 

kartáč na čištění lahviček

ohřívač lahviček a termoobal (hodí se na 
hlavně na cesty)

kojenecké vody

kojenecké mléko (dle doporučení vašeho 
dětského lékaře)

Cestování

Oblečení Lékárnička

4 body s krátkým rukávem

4 body s dlouhým rukávem

4 ks tepláčků

4–6 ks dupaček (zapínání mezi nožičkami)

3 overaly s ťapkami

6 bavlněných kabátků

capáčky

5 párů lehkých ponožek

2 lehké bavlněné čepičky

bavlněné rukavičky (zabrání poškrábání)

klobouček proti sluníčku

letní oblečky

teplé svrchní ošacení – kombinézu

2 svetříky nebo kabátky

teplou vlněnou čepičku

Kojím

Nekojím

2 a více lahví s obsahem 250 ml na mléko

2 lahve s obsahem 125 ml na vodu nebo čaj

náhradní savičky (vybírejte podle velikosti, 
anatomického tvaru)

odsávačka mléka

zásobníky nebo sáčky na odstříkané mléko

2–3 kojící podprsenky

noční košile pro kojící ženy

kojící polštář (není nutný, ale je praktický)

jednorázové vložky do podprsenky

krém na popraskané bradavky

prsní kloboučky (pokud máte příliš ploché
bradavky)

kojicí korále (zabaví miminko při kojení 
a nebude vás tahat za vlasy a oblečení)

kojící čaj na podporu laktace

Letní miminko

Zimní miminko

60% líh na čištění pupíku 
či propíchnutá ouška

dezinfekce na drobné ranky

náplasti a sterilní obvazy

buničitá vata dělená

teploměr

nosní odsávačka

nosní kapky proti rýmě 

mořskou vodu na proplach nosánku 
(účinná jako prevence)

borovou vodu nebo Opthalmo Septonex 
na vyplachování a ošetření očí

lék na horečku v čípkách či sirupu

sirup proti kašli

mast na opruzeniny a k ošetření bradavek

balzám na rty (hodí se hlavně v zimě)

gel na tlumení bolesti při prořezávání 
zoubků

kapky proti nadýmání (existuje i gel na 
masírování bříška)

nahřívací polštářek z třešňových pecek 
na bolavé bříško

rektální rourka (když na prdíky nic jiného 
nezabere, je to krajní řešením 
a vysvobozením)

kočárek s hlubokou korbou (později 
sportovní kočárek, ideální je dvojkombinace)

stínítko na kočárek

pláštěnka na kočárek

moskytiéra

deka do kočárku (v zimě fusak)

deka do autosedačky (v zimě fusak)

autosedačka pro dítě 0–11 kg

cestovní postýlka

přebalovací taška

potřeby na přebalování a na koupání

nosítko nebo šátek

houpací lehátko (oceníte, když budete 
balit, při domácích pracích nebo budete 
chtít mimi uklidnit)

Kojení a krmení

přebalovací stůl, pult nebo jiná plocha na 
přebalování

podložka na přebalování

jednorázová přebalovací podložka na cesty

pro start aspoň 40 ks jednorázových či 
bavlněných plen (počítejte zhruba 6 plen 
na den)

k látkovým plenkám – plenkové kalhotky

krém na ošetření zadečku

dětské vlhčené ubrousky

dětská vanička nebo koupací kyblík

lehátko nebo podložku do vaničky

teploměr k měření teploty vody

2 žínky ( jednu na hlavičku + obličej 
a druhou na tělíčko)

3 bavlněné osušky

župánek pro miminko

dětský šampon a mýdlo

dětský olej nebo mléko (v případě suché 
pokožky)

vata nebo vatové tampóny

zubní kartáček

dětský kartáč na vlásky

zaoblené nůžky na stříhání nehtů

Koupání a kosmetika

Spánek

Přebalování

dětská postýlka

matrace

hnízdečko

3 prostěradla

1 peřinka

2 povlečení na peřinu

zavinovačka (pomůže dítě uklidnit a uspat)

spací pytel (vynikající pomocník obzvlášť 
v zimě)

chůvička 

monitor dechu

dudlík

Potřebujete poradit výběrem?
Jsme tu pro vás na tel. 725 856 858
nebo piště na poradna@imrnous.cz

Nechcete mít před porodem 
kočárek doma? Zdarma vám ho 
uschováme i s příslušenstvím.

Showroom Ostrava
Jurečkova 1165/6, Ostrava

Na naše kočárky poskytujeme
záruční i pozáruční servis 
a prodej náhradních dílů.

Možno domluvit si 
individuální schůzku

Kočárky na prodejně se často 
mění. Pro informace o aktuálních 
kočárcích volejte 725 856 858.

Po: 9:00 - 17:00
Út: 8:00 - 16:00
St: 9:00 - 17:00
Čt: 8:00 - 16:00
Pá: 8:00 - 12:00


