Torba do szpitala
Torba na czas porodu

Torba na oddział położniczy

mama

Mama

koszula rozpinana na całej długości
klapki pod prysznic
ręcznik kąpielowy
mały ręcznik
kapcie
ciepłe skarpetki
podkłady poporodowe (duże podpaski) – 5 szt.
siateczkowe majtki – 1 szt.
woda (w butelkach z dzióbkiem)/butelka z filtrem
przekąski
pomadka do ust
ładowarka do telefonu
gumka do włosów

dzidziuś
rożek
cienki otulacz (np. muślinowy)
pieluszki tetrowe/muślinowe – 2 szt.
rozpinane pajacyki – 2 szt. (rozmiary 56 i 62)
body – 2 szt. (rozmiary 56 i 62)
czapeczki – 2 szt. (mniejsza i większa)
chusteczki nawilżane – 1 op.
pampersy – 2 szt. (rozmiar 1)

OPCJONALNIE
oliwka do masażu
piłeczka z kolcami (do ściskania i masażu)
okład zimno-ciepły
LEWATYWa

DOKUMENTY

3 rozpinane koszule do karmienia
spodnie dresowe/legginsy
bluza/szlafrok
staniki do karmienia – 3 szt.
podkłady poporodowe (duże podpaski) – 2 op.
podkłady poporodowe na łóżko 60x90 cm – 5 szt.
siateczkowe majtki – 2 op.
bawełniane majtki – 4 szt.
wkładki laktacyjne
maść na brodawki z lanoliną
ręcznik kąpielowy
mały ręcznik
żel pod prysznic
szampon
szczoteczka i pasta do zębów
dezodorant
płyn do higieny intymnej
szczotka/grzebień do włosów
gumka do włosów
kubek i sztućce
leki przyjmowane na co dzień
ubrania na wyjście ze szpitala

dzidziuś
ROZPINANE PAJACYKI* – 3 SZT.
ROZPINANE BODY* – 3 SZT.
SPODENKI* – 3 SZT.
*najlepiej wziąć 2 zestawy ubranek – rozmiary 56 i 62

SKARPETKI – 3 PARY
CZAPECZKI BAWEŁNIANE – 2 SZT. (mniejsza i większa)
PIELUSZKI TETROWE/MUŚLINOWE – 5 SZT.
BAWEŁNIANY KOCYK
PODKŁADY DO PRZEWIJANIA 40X60 CM – 10 SZT.
CHUSTECZKI NAWILŻANE – 2 OP.
KREM DO SMAROWANIA PUPY
pampersy – 1 op. (około 30/4o szt.), rozmiar 1
wyjście ze szpitala:
ubranka (w tym kombinezon)
fotelik samochodowy z kocykiem/otulaczem
(musi mieć go ze sobą osoba przyjeżdżająca po mamę i dzidziusia)

KARTA CIĄŻY
DOWÓD OSOBISTY
OSTATNIE BADANIE USG ciąży
POTWIERDZONY WYNIK GRUPY KRWI (PRZY UJEMNYM RH
dodatkowo WYNIK PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH)
WYNIK GBS
OSTATNIE BADANIE MORFOLOGICZNE
WYNIKI WR, HIV, HCV, HBS
KARTY WYPISÓW ZE SZPITALA Z OKRESU CIĄŻY
LISTA PRZYJMOWANYCH LEKÓW

OPCJONALNIE
LAKTATOR
MUSZLE LAKTACYJNE
PODUSZKA DO KARMIENIA
BUTELKA DLA DZIECKA
RĘCZNIK DLA DZIECKA
MYDŁO NIEMOWLĘCE
SMOCZEK USPOKAJAJĄCY

