
WYPRAWKA 

 

 Kompletowanie wyprawki to bardzo przyjemna część przygotowań do narodzin małego 

człowieka. Jednak, żeby nie zwariować i nie zbankrutować, należy trzymać się pewnych zasad. Przede 

wszystkim wcześniej zrób listę potrzebnych rzeczy. Poniżej przedstawiam bardzo podstawową 

wyprawkę dla pierwszego dziecka. W dzisiejszych czasach nie mamy problemów z dostępnością 

większości produktów, dlatego jeśli czegoś nam zabraknie szybko i łatwo możemy się w to 

zaopatrzyć. 

- łóżeczko i materac, który powinien być twardy, 

- prześcieradło do łóżeczka, najlepiej na gumce - łatwiej i wygodniej (3-4szt), 

- do spania najbezpieczniejszy jest śpiworek (2-3szt), noworodek nie potrzebuje również poduszki 

pod główkę, 

Łóżeczko dziecka powinno być puste, bez ochraniaczy na szczebelki, baldachimów, czy jakichkolwiek 

innych przedmiotów po stronie główki. Pozwala nam to zmniejszyć ryzyko wystąpienia Zespołu Nagłej 

Śmierci Łóżeczkowej. 

- przewijak (na łóżeczko, na komodę lub wolnostojący – według preferencji i dostępnego miejsca),  

- wózek,  

- fotelik samochodowy – to jedna z najważniejszych rzeczy w całej wyprawce. Przede wszystkim ma 

być on bezpieczny. Dziecko powinno jeździć JAK NAJDŁUŻEJ SIĘ DA tyłem do kierunku jazdy, dlatego 

świadomie wybierajcie dobre foteliki RWF. Przed zakupem fotelika należy go przymierzyć do naszego 

samochodu, ponieważ nie każdy będzie pasował! Zwracajcie również uwagę na jego oceny w testach 

bezpieczeństwa, niewiele fotelików dostępnych w Polsce ma zaliczony najbardziej rygorystyczny Test 

Plus. Warto tematowi fotelika poświęcić trochę czasu przy wyborze, 

- wanienka, 

- ręcznik kąpielowy (3-4szt), 

- pieluchy tetrowe i flanelowe - można je wykorzystać do wszystkiego m.in.: do wycierania dziecka, 

do odbijania, przy wizytach w przychodni, do przykrywania czy owijania, dlatego ich ilość będzie 

zależna od naszych potrzeb (ok 20szt), 

- otulacz (3-4szt), oprócz funkcji otulania, może służyć jako prześcieradło do wózka, czy cienki kocyk 

podczas ciepłych dni, 

- kocyk (2szt), 

- ubranka, tutaj tak naprawdę wszystko zależy od naszych preferencji i częstości robienia prania. Na 

pewno spotkacie się z dwiema różnymi opiniami – jedna mówi, żeby tych najmniejszych ubranek, na 

początek, było jak najmniej, ponieważ dzieci bardzo szybko z nich wyrastają. A druga, żeby było ich 

sporo, ponieważ wtedy nie trzeba robić codziennie prania. Faktem jest, że niektóre dzieci rozmiar 56 



będą nosiły zaledwie przez tydzień/dwa a inne przez ponad miesiąc - nie da się tego wcześniej 

przewidzieć. Bez względu na ilość sztuk, na którą się zdecydujecie potrzebne będą: 

 - body na krótki/długi rękaw (w zależności w jakiej porze roku rodzisz), 

 - spodenki/półśpiochy (te drugie mają zakryte stópki), 

 - pajacyki, 

 - czapeczki, 

 - skarpetki, 

 - okrycie wierzchnie, w zależności od pory roku (jesienny lub zimowy kombinezon, wiosną czy 

nie zbyt upalnym latem sweterek lub bluza), 

- rzeczy potrzebne do porodu i szpitala, które opisane zostały w osobnym artykule, 

- pieluchy jednorazowe, jednak należy pamiętać, że mogą uczulać (dlatego zapas nie powinien być 

bardzo duży), na początek rozmiar 1 i 2, 

- chusteczki nawilżane, w domu możemy myć pupę dziecka przy zmianie pieluszki wodą, a chusteczek 

używać podczas spacerów, jest to najbardziej zalecana opcja pielęgnacji, 

- maść nawilżająca do pupy, produkty z cynkiem (wysuszające) stosujemy, kiedy coś się dzieje, a nie 

zapobiegawczo, 

- termometr, 

- paracetamol (bezpieczny od 1 dnia życia, ibuprofen stosujemy dopiero po 3 miesiącu życia), warto 

mieć go w domowej apteczce, 

- szczotka do włosów z miękkiego włosia (ta z twardym włosiem stosowana jest w przypadku 

wystąpienia ciemieniuchy), nawet jeśli nasz noworodek nie ma włosów to stosujemy ją w celu 

pobudzenia krążenia na główce, 

- obcinacz do paznokci (paznokcie u noworodka obcinamy dopiero po upływie 2-3 tygodni od 

urodzenia, wcześniej są one miękkie i nie stwarzają zagrożenia, nawet jeśli dziecko się podrapie – 

dlatego też nie ma potrzeby stosowania u dzieci rękawiczek niedrapków! Pozwólmy swojemu dziecku 

poznać świat od początku przez dotyk), 

- aspirator do nosa, 

- krem z filtrem UV lub krem na mróz, 

- smoczek, jeśli planujemy go stosować -  doradcy laktacyjni zalecają wstrzymanie się z podaniem 

smoczka do czasu ustabilizowania się laktacji, czyli do około 2-4 tygodni od urodzenia, nie każde 

dziecko będzie potrzebowało smoczka do uspokojenia, warto zagłębić się w temat i poczytać 

wypowiedzi neurologopedów w tym temacie, 



- kosmetyki do pielęgnacji, nie są niezbędne w okresie pierwszego miesiąca życia dziecka, najlepsza 

do pielęgnacji jego delikatnej skóry będzie sama woda. W przypadku potrzeby stosowania 

kosmetyków nawilżających można do kąpieli dodać kilka kropel oliwy z oliwek, czy innego oleju 

naturalnego lub oliwki. Pamiętajcie, że emolienty to kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry, 

kiedy ta ich wymaga, dlatego nie stosujemy ich zapobiegawczo.  

- obecnie zaleca się pielęgnację kikuta pępowinowego u noworodka na sucho, nie ma potrzeby 

stosowania produktów z oktenidyną, jeśli nic się z pępkiem nie dzieje. 

Rzeczy takie jak elektroniczna niania, czy monitor oddechu nie są niezbędne w wyprawce. 

Kwestię bujaczków/leżaczków użytkowanych od pierwszego dnia życia wyjaśniają fizjoterapeuci. 

Tutaj sprawa jest jasna, nie zaleca się stosowania bujaczków/leżaczków minimum do czasu 

osiągnięcia przez dziecko stabilności tułowia, czyli do około 3-4 miesiąca życia. 

Szumiące zabawki – bardzo popularne, bardzo polecane i zachwalane. Ale stanowisko Amerykańskiej 

Akademii Pediatrii z 2014 roku mówi nam jasno o zagrożeniach wynikających ze stosowania białego 

szumu u dzieci. Mimo zapewnień producentów tych zabawek, nie jest on bezpieczny dla dziecka. 

Najważniejsza kwestia to ewentualne stosowanie białego szumu w wyjątkowych sytuacjach, a nie 

jako proste i szybkie rozwiązanie problemu z zasypianiem. Jeśli już zdecydujemy się korzystać              

z szumiącej zabawki to pamiętajmy, żeby znajdowała się ona jak najdalej od dziecka (najgorsza 

sytuacja to umieszczenie zabawki w łóżeczku przy główce dziecka), pracowała jak najciszej oraz jak 

najkrócej.  

 

Marta Dopierała 

Magister Położnictwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do stanowiska Amerykańskiej Akademii Pediatrii: https://pediatrics.aappublications.org/content/133/4/677 

https://pediatrics.aappublications.org/content/133/4/677

