Списък за бебето
...за първия гардероб
Комплект за изписване
Бодита с дълъг или къс ръкав
Ританки
Чорапки
Гащеризончета
Шапка според сезона
Жилетки
Блузки с дълъг ръкав
Ръкавички
Буйки
Якенце/космонавт (през зимата)
...за сладки сънища
Легло + матрак
Одеяло/завивка
Тънки памучни пелени
Спално бельо
Обиколник за леглото
Стаен термометър
Бебефон
Овлажнител за въздух*
Спално чувалче*
Мрежа против насекоми*
...за приятна и безопасна разходка
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Количка
Столче за кола
Чанта за разходка
Слънцезащитен крем
Дъждобран за количката*
Кенгуру*
Сенници за кола*
...за баня и тоалет
Ваничка със стойка
Шампоан (за коса и тяло)
Сапун със сапунерка*
Гъба
Бебешко олио
Хавлийка
Крем против подсичане
Термометър за вода
Клечки за уши с ограничител
Непромокаема подложка за повиване
Четка и гребенче
Влажни кърпички
Пелени за еднократна употреба
Ножичка със заоблени връхчета
Прах за пране
Скрин/шкаф за преобличане*
Анатомична поставка за ваничка*

...за лесно и чисто хранене
Четки за шишета и биберони
Биберон залъгалка
Лигавници
Стерилизатор
Клипс и кутия за залъгалка*
Течност за студена стерилизация*
Кърмене
Помпа за кърма
Сутиен за кърмачки
Шишета (за чай и вода)
Биберони за шишета
Силиконови/каучукови предпазители*
Абсорбиращи подплънки*
Изкуствено хранене
Шишета за хранене
Биберони за шишета
Пластмасова лъжичка
Термобокс за шишета*
Термокана*
Уред за затопляне на шишетата*
Отцедник за шишета*
...за аптечката на бебето
Капки против колики
Бебешки термометър
Антибиотична пудра за пъпчето
Спирт 70 % – за пъпчето
Памук или памучни тампони
Физиологичен разтвор
Аспиратор за нос
Стерилни марлички за пъпче
...за забавление
Дрънкалки
Музикална играчка за креватчето
Играчка за количка
...за ваше улеснение
Нощна лампа
Възглавница за кърмене*
Преносимо креватче*
Кантарче*
Бебешки шезлонг*
...и още

* Обозначените артикули не са задължителни, но внасят улеснение в грижите за бебето.

