Enxoval para bebê até 3 meses
Roupas

Acessórios

6 bodys manga curta para recém-nascido;

Mamadeiras (verificar se o produto escolhido
possui válvula de anticólica e antirrefluxo): 2
chuquinhas, 2 mamadeiras média e 2
mamadeiras grande;

6 bodys manga curta para três meses;
6 bodys manga longa para recém-nascido;
6 bodys manga longa para três meses;
6 macacões com pezinho e botões na frente;
6 pares de meias;
6 calças de algodão que combinam com os
bodys;

Bicos de mamadeiras extra para todas as
idades;
1 potinho com divisórias para guardar leite em
pó na medida certa da mamadeira;
1 esterilizador de mamadeiras;

6 pares de meias recém-nascido;

2 escovas para lavar mamadeiras;

6 pares de meia para 3 meses;

1 rack para secar as mamadeiras;

2 a 3 gorrinhos;
2 pares de luvas.

1 vidro de sabão neutro para lavar as
mamadeiras e acessórios;

Higiene e saúde

12 babadores de tecido, dar preferência para
os que fecham com botões e/ou na lateral.

4 toalhas com capuz;
4 toalhas fralda;

Acessórios para passeio

6 fraldinhas de ombro/Paninho de regurgitar;

1 carrinho de bebê que seja compatível para
ser usado desde recém-nascido até
aproximadamente 2 anos;

12 paninhos de boca;
2 sabonetes líquidos hipoalergênico (de
preferência, que lava cabelo e corpo);
1 caixa grande de cotonetes com as ponteiras
maiores (próprios para crianças);
1 termômetro temporal ou auricular que mede
em Celsius;
1 aspirador nasal;
1 kit de higiene com pente, escova, cortador
de unhas, tesoura, dedeira para massagear a
gengiva etc.
1 kit de potes para guardar cotonetes,
algodão etc.;
1 vidro de álcool a 70% (vendido nas
farmácias) para higienização do umbigo (coto
umbilical);

1 Bebê Conforto com base para acoplar no
automóvel dos pais;
1 protetor para cabeça do bebê para usar no
Bebê Conforto e/ou carrinho (caso o modelo
escolhido não tenha);
1 almofadinha para colocar no assento do
carrinho protegendo o tecido e deixando mais
confortável para o bebe;
1 bolsa do bebê com trocador portátil;
1 saco para guardar roupas sujas e olhadas;
1 gancho para pendurar a sacola do bebê no
carrinho;
1 organizador para carrinho caso a cesta do
carrinho seja pequena;

4 bisnagas de pomada para prevenção de
assaduras;

1 espelho para o carro;

1 compressa para aliviar cólicas;

1 presilha para o cinto de segurança para
segurar a base do Bebê Conforto para
automóveis que não possuem sistema Isofix;

1 banheira;
4 pacotes de algodão;
4 pacotes de lenço umedecido sem cheiro;

1 protetor de vidro contra raios solares;

Brinquedinhos para o Bebê Conforto;
1 tapete de atividades para o bebê brincar
deitado no chão;

2 chupetas para recém-nascido;
4 chupetas para 3 meses;
2 prendedores de chupetas;
Muitas, muitas fraldas descartáveis.

1 cadeirinha de balanço ou somente de apoio
que toca músicas para distrair o bebê por
alguns minutos ou algumas horas.
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Itens para o quarto do bebê
1 kit berço com as principais peças: laterais
do berço, escolher as mais finas e/ou modelo
de tela para apenas proteger o bebê no
berço;
1 saia do berço;
1 colcha;
2 protetores de colchão à prova d’água;
1 trocador para colocar na cômoda;
2 capas para o trocador (se este não for
plastificado);
1 colchonete antirrefluxo (caso o berço não
tenha a opção para reclinar o colchão);
4 lençóis com elástico;
2 cobertores (um mais grosso e um mais
leve);
4 mantinhas (mesclar entre linha e algodão);
1 kit de cueiros;
1 móbile para berço;
1 Babá Eletrônica vídeo e áudio ou somente
áudio.
Para a mamãe
1 almofada de amamentação;
1 cadeira bem confortável;
1 banqueta para descansar os pés no
momento da amamentação;
1 kit com garrafa de água e copo;
2 a 4 bisnagas de pomada para hidratar o
bico do seio (preparação para amamentação
e cicatrizante);
1 bomba de tirar leite (de preferência elétrica);
Garrafinhas ou saquinhos para guardar o leite
materno;
Protetores para os seios descartáveis;
Cremes para prevenção de estrias durante e
pós-gestação;
Sutiãs próprios para ajudar no momento da
amamentação;
Roupas especiais para gestante: calças com
o cós em formato de cinta larga, por exemplo,
pois o tecido é bem confortável e não aperta
a barriga.
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