ĐỒ DÙNG CẦN CHUẨN BỊ CHO MẸ & BÉ SƠ
SINH CỦA BIBUN SHOP
(Được tư vấn bởi Bác sĩ Chuyên khoa Cấp 1 Sản khoa Lê Thị Hoàng Anh - Bác sĩ thường trực của Hệ thống Bibo Mart)

Tên đồ dùng

SL

Cách dùng/Tác dụng
Đồ dùng cho bé không thể thiếu

Áo cotton sơ sinh

10 cái

Áo khoác/di lê len, nỉ, bông giữ ấm

5 cái

Mặc lót cho bé
Tùy thời tiết có thể chọn các loại áo giữ ấm cho bé từ áo di l ê sơ sinh đến áo len áo
bông&

Quần dài cotton

20 cái

Mặc cùng quần khố, tã giấy sau tuần đầu

Quần áo đi đường cho bé

1 bộ

Cho bé mặc khi đi ra ngoài, giữ ấm và thời trang

Quần áo "diện" cho bé

3 bộ

Cho bé mặc "tiếp khách", chụp h ình vào dịp đầy cữ, đầy tháng, đi chơi, ra mắt họ
hàng&

Mũ chụp, mũ buộc dây cotton

5 cái

Giữ ấm, bảo vệ đầu và thóp cho bé

Mũ len, nỉ giữ ấm mùa lạnh

5 cái

Tùy thời tiết có thể chọn các loại mũ ph ù hợp

Bao chân, tay cotton

5 - 10 bộ

Giữ ấm tay chân cho bé

Che thóp

5 cái

Che bảo vệ thóp cho bé

Yếm

5 cái

Giữ ấm ngực, giữ vệ sinh khi cho bé ăn

Tã xô mềm

3 gói

Dùng để đóng tã cho bé, lau khô cho bé sau m ỗi lần vệ sinh.

Tã chéo

2 gói

Dùng để quấn cho bé trong 1, 2 tuần đầu ti ên

Tã vuông

2 Gói

Dùng để quấn cho bé trong 1, 2 tuần đầu ti ên

Tã giấy số 1

5 gói

Dùng để đóng hàng ngày cho bé, thay sau m ỗi lần bé ị và sau mỗi 2 tiếng nếu bé chỉ
tè.

Quần khố đóng tã giấy

20 cái

Dùng để đóng tã giấy

Bỉm đóng đêm

1 gói

Đóng cho bé ban đêm hoặc khi ra ngoài đi chơi, đi khám, đi tiêm ph òng

Khăn tắm xô

5 cái

Quấn và lau khô cho bé sau m ỗi lần tắm rửa

Khăn mặt xô 2,3,4 lớp

30 cái

Lau mặt, lau dãi, sữa cho bé. Quấn che cằm cổ khi bé ăn.

Choàng bế có mũ

3 cái

Choàng bế bé

Khăn bông quấn

5 cái

Dùng để quấn và giữ ấm cho bé

Băng rốn

5 hộp

Bảo vệ rốn cho bé trong những ng ày đầu tiên

Gạc rơ lưỡi

5 hộp

Vệ sinh lợi và lưỡi cho bé

Thuốc nhỏ mắt mũi cho bé

5 lọ

Vệ sinh mắt mũi cho bé

Bông tai an toàn

1 hộp

Vệ sinh cho bé

Kim băng cài tã

1 vỉ

Giúp cho tã được quấn chặt hơn

Kéo cắt móng tay

1 cái

Tránh việc móng tay bé quá dài, dễ cào xước mặt

Giấy lót phân su

1 hộp

Lót tã cho bé trong những ngày đầu tiên

Giấy cuộn lau khô

5 gói

Vệ sinh

Giấy ướt

3 gói

Vệ sinh cho bé sau mỗi lần đi vệ sinh

Bình uống sữa

2 bình

Nên chọn loại 125ml và là dòng BPA

Bình uống nước

1 bình

Nên chọn loại 60ml và là dòng BPA

Cốc, thìa

1-2 cái

cho bé uống nước

Cọ bình sữa

1 cái

Dùng để súc rửa bình sữa cho bé

Nước rửa bình sữa
Dung dịch giặt xả/ bột giặt quần áo
bé

1 Bình

Sản phẩm chuyên dụng, an toàn để vệ sinh đồ dùng ăn uống cho bé

1 hộp

Kem chống hăm, kem massage

1 hộp

Sản phẩm chuyên dụng, an toàn cho da của bé
Thoa một lớp mỏng sau khi vệ sinh sạch sẽ cho bé v à trước khi quấn tã hoặc đóng
bỉm

Nước hoa

1 lọ

Tạo bé có cảm giác dễ chịu, sảng khoái

Sữa tắm, dầu gội, lá tắm thảo dược

1 hộp

Dùng vệ sinh cho bé

Kem dưỡng da giữ ẩm

1 hộp

Bảo vệ da bé sau khi tắm xong, l àm dịu và giữ ẩm cho làn da của bé

Hút mũi

1 cái

Hút mũi cho bé sau khi nôn trớ hoặc khi bé bị xổ mũi

Màn chụp
Chiếu nilon, chiếu cao su chống
thấm

1 cái

Chụp khi bé ngủ, tránh muỗi, côn tr ùng

1 cái

Lót cho bé nằm tránh tè, ị thấm ra chăn, đệm

Chiếu vải, chiếu cói, chiếu tre

1 cái

Trải cho bé nằm vệ sinh và thoáng mát

Gối đầu các loại

3 cái

Có thể chọn loại chống bẹp đầu, chống mồ hôi, vỏ đỗ& Thay giặt mỗi khi bé nôn trớ
hoặc mồ hôi ướt gối.

Chặn vỏ đỗ

1 cặp

Chặn 2 bên khi bé nằm ngủ tránh giật mình

Gối đa năng

1 Cái

Dùng cho mẹ kê chân khi bế bé hoặc đặt bé nằm, ngồi ch ơi và cho bé ăn bình

Chậu tắm

1 cái

Chậu chuyên dụng để tắm bé

Chậu rửa mặt

1 Cái

Đựng nước lau mặt

Gáo tắm

1 Cái

Múc nước tắm cho bé

Lưới kê chậu tắm

1 cái

Đặt trong chậu nâng đỡ bé để bé khỏi sợ, giúp mẹ thao tác dễ d àng và tự tin hơn

Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể

2 cái

Đo nhiệt độ cơ thể bé

Nhiệt kế đo nhiệt độ nước tắm

1 cái

Đo nhiệt độ trước khi tắm bé, để đảm bảo an to àn

Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng

1 cái

Giúp kiểm tra nhiệt độ nước và nhiệt độ phòng phù hợp với bé
Đồ dùng chăm sóc sức khỏe bé

Treo nôi

1 cái

Treo trên nôi, cũi, thành giường cho bé nằm chơi, có nhạc

Túi đựng đồ đi đường

1 Cái

Mẹ đựng đồ cho bé khi đi ngo ài đường

Túi ủ ấm sữa

1 cái

Giữ ấm sữa cho bé khi đi ra ngo ài

Máy ủ ấm khăn ướt

1 Cái

Có hai chức năng vừa ủ ấm bình sữa và ủ ấm khăn ướt cho bé

Máy hâm sữa

1 Cái

Máy tiệt trùng bình sữa các loại

1 Cái

Ủ ấm bình sữa cho bé ở nhiệt độ thích hợp
Hấp tiệt trùng bình sữa và đồ dùng ăn uống cho bé sau khi súc rửa, không cần luộc
bình

Ghế rung

1 Cái

Cho bé nằm chơi, ru bé ngủ, cho bé nằm ăn

Chăn hè, thu, đông

3 cái

Thay đổi khi bé tè, ị làm bẩn

Tủ nhựa đựng đồ cho bé

1 cái

Có các ngăn nhỏ thuận tiện phân loại và cất lấy các nhóm đồ dùng nhỏ khác nhau

Nôi, cũi

1 Cái

Bé có thể ngủ riêng hay ngủ cùng bố mẹ

Xe đẩy

1 Cái

Bố mẹ có thể có thể đẩy bé đi ra ngo ài chơi, mua sắm hay sưởi nắng..

Cân sức khỏe

1 cái

Kiểm tra trọng lượng cho mẹ và bé

Trà nhũ nhi

1 Cái

Uống giải khát, bồi bổ cho bé

Sữa công thức dự phòng

1 hộp

Cho bé uống khi mẹ chưa về sữa

Sữa non

1 hộp

Bổ sung dinh dưỡng và chất kháng thể cho bé

Gối chống trào ngược và chống bẹt
1 cái
đầu

Định vị điều chỉnh tư thế ngủ cho bé, tránh ngủ sai t ư thế

Máy sấy quần áo

1 cái

Dùng trong những ngày ẩm ướt

Đèn sưởi nhà tắm

1 cái

Dùng trong nhứng ngày nhiệt độ thấp

Chăn điện

1 cái

Dùng trong nhứng ngày nhiệt độ thấp

Túi ngủ

2 cái

Cho con giấc ngủ say

Kem trị muỗi đốt

1 tuýp

Thoa lớp mỏng lên da của bé tránh muỗi đốt

Thảm chơi cho bé

1 cái

Cho bé nằm chơi kết hợp phát triển các giác quan cho bé
Đồ dùng cho Mẹ

Tên đồ dùng

SL đề
nghị

Cách dùng/Tác dụng

Bông nút tai

2 gói

Tránh ù tai cho mẹ sau sinh

Quần lót giấy

5 chiếc

Tiện sử dụng về vấn đề vệ sinh sau sinh

Tất giấy

5 đôi

Giữ ấm bàn chân cho mẹ

Quần áo mẹ

2 bộ

Quần áo cho mẹ mặc sau sinh

Băng vệ sinh

6 gói

Vệ sinh cơ thể mẹ sau sinh

Dung dịch vệ sinh

1 Lọ

Vệ sinh cơ thể mẹ sau sinh

Máy hút sữa

1 Cái

Hút sữa cho con bú

Hứng sữa

1 Bộ

Hứng sữa cho mẹ

Lót thấm sữa

2 Hộp

Vệ sinh

Gen bụng

2 Cái

Giúp bụng mẹ tránh bị xổ sau sinh

Áo lót cho con bú

5 cái

Tiện dụng khi cho con bú

Ty trợ giúp

1 cái

Dùng cho các mẹ có đầu ty nhỏ

Bỉm cho mẹ sau sinh

1 bịch

Vệ sinh

Vitamin tổng hợp cho sản phụ

1 hộp

Bồi bổ và phục hồi sức khỏe cho mẹ, tăng c ường chất lượng sữa mẹ

Cốm lợi sữa

1 hộp

Dùng cho các mẹ ít sữa

Máy hỗ trợ mẹ cho con bú

1 cái

Hỗ trợ mẹ cho con bú bình khi mẹ không có điều kiện bế

Ghế ngồi cho con bú

1 cái

Giúp mẹ cho con bú đúng tư thế và thoải mái

Kem trị nứt đầu ty

1 tuýp

Giúp ty mẹ tránh bị nứt, đau

Túi đựng sữa

1 hộp

Giúp trữ sữa của mẹ để cơ thể mẹ tiếp tục sản sinh sữa sau khi vắt ra

* Mọi thắc mắc và tư vấn về sản phẩm xin liên hệ Shop Bibun: 0906.288.606

