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Įklotų rinkinys Gimdyvės krepšelis MIDI

Maitinimo pradžios rinkinys
CACHE COEUR

Naktiniai gimdymui
Doctor Nap

Vykstant gimdyti, rekomenduojame 
pasiruošti 3 atskirus krepšius:

� Krepšys su daiktais į 
priėmimą/gimdymo skyrių;

� Krepšys mamai į palatą po 
gimdymo;

� Krepšys naujagimiui į palatą.



Į GIMDYKLĄ Į PALATĄ Į NAMUS
DOKUMENTAI

� pasas ar asmens tapatybės kortelė;
� nėščiosios kortelė, papildomi tyrimų 

rezultatai;
� gimdymo planas.

GIMDYVEI
� gimdymo naktiniai (priekyje plačiai prasegami 

kontaktui „Oda prie Odos“;
� chalatas;
� šlepetės;
� sauskelnės ar vienkartinės kelnaitės su įklotu 

(patogu turėti, jei teka vaisiaus vandenys);
� balzamas lūpoms;
� negazuotas vanduo su patogia gertuve;
� užkandis;
� gumelė plaukams;
� daiktai atsipalaidavimui (masažo 

kamuoliukas, muzika);
� rankšluostis;
� maišelis daiktams (persirengus susidėti 

drabužius, avalynę);
� telefonas, pakrovėjas, vartojami vaistai, 

akiniai.

PALYDOVUI
� antbačiai ar šlepetės;
� asmeniniai daiktai;
� vanduo, užkandžiai.

NAUJAGIMIUI
� drabužių komplektėlis 56 dydžio (susiaučiami 

marškinėliai su atlenkiamomis pirštinėmis, 
šliaužtinukai, kepurytė);

� vilnonės kojinės, 1 vnt.;
� sauskelnės, 1 vnt.;
� šiltesnis užklotas.

GIMDYVEI higienos reikmenys
� sauskelnės (1-3 vnt.); 
� vienkartinės ar medvilninės kelnaitės (3 vnt.);
� Didelio sugeriamumo įklotai po gimdymo 

(10-14 vnt.);
� vienkartiniai įklotai į liemenėlę (8-10 vnt.);
� intymios higienos prausiklis;
� šampūnas, dušo želė, dantų pasta, dantų 

šepetėlis ir kt. higienos priemonės;
� rankšluostis kūnui ir tarpvietei (1-3 vnt.);
� veidrodėlis, šukos, dildė nagams, rankų 

kremas.

GIMDYVEI įvairūs reikmenys
� naktiniai, tinkami žindyti (priekyje plačiai 

susagstomi, kurie tiktų kontaktui „Oda prie 
Odos“ (1-2 vnt.);

� drabužiai palatoje (patogios sportinės kelnės 
ar tamprės, palaidinė ar marškiniai su 
prasegama viršutine dalimi patogiam 
žindymui);

� chalatas (tinka tas pats, kurį vilkėjote 
gimdykloje)

� diržas po gimdymo (nėra būtinas pirmosiomis 
dienomis, tačiau po cezario operacijos labai 
padeda);

� žindymo liemenėlės (1-2 vnt.);
� kremas speneliams;
� kojinės;
� puodelis, stalo įrankiai;
� vanduo, užkandžiai.

NAUJAGIMIUI
� sauskelnės, apie 20 vnt. (2-4 kg);
� drėgnos servetėlės;
� vienkartinis paklotas pervystymui (2-3 vnt.);
� rankšluostis užpakaliukui (lengvai 

sugeriantis);
� marlės ar �anelės vystyklas (1-2 vnt);
� Vatos diskeliai (naudojama veidukui prausti)
� 2-3 komplektai drabužėlių (56 d.)

MAMAI
� drabužiai; 
� avalynė.

NAUJAGIMIUI
� lauko drabužiai naujagimiui;
� šiltesnė kepurė (atsižvelgiant į metų laiką);
� automobilinė kėdutė;
� antklodė.
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