
Λίστα με τα απαραίτητα για το μωρό σας  
Της Χρυσής Δούκα σε συνεργασία με την Δήμητρα Μαυρίδου

Σε λίγο καιρό, το μωράκι σας θα έρθει στη ζωή. Για να σας κάνουμε τη ζωή λίγο πιο απλή και να χαρείτε ξέγνοιαστη την εγκυμοσύνη σας, ετοιμάσαμε 
μια λίστα με όλα αυτά που θα χρειαστείτε να έχετε για να υποδεχτείτε το νέο μέλος της οικογένειάς σας. Φυσικά μην παραλείψετε το σημαντικότερο 
όλων:  πολύ αγάπη και υπομονή…      

Για την υγιεινή του 

• Αφρόλουτρο:  Πρόκειται για υποκατάστατα σαπουνιού, καθαριστικές 
ουσίες απαλλαγμένες από αλκάλεα και εμπλουτισμένες με ενυδατικούς 
παράγοντες που, ταυτόχρονα, καθαρίζουν το δέρμα, σέβονται την 
ισορροπία του και το ενυδατώνουν. 

• Σαμπουάν 

• Ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος-προσώπου: Μια υδατική 
κρέμα/αλοιφή διορθώνει τον επιδερμιδικό φραγμό. Επομένως, πρέπει να 
χρησιμοποιείται τουλάχιστον για όσο διάστημα το παιδί έχει πρόβλημα 
και τόσο συχνά ώστε το δέρμα να διατηρείται μαλακό. Επομένως, στο 
ξηρό παιδικό δέρμα η χρήση μαλακτικών ουσιών δεν είναι προαιρετική 
για λόγους αισθητικής, αλλά επιτακτική για λόγους υγείας. 
Όσο ξηρότερο είναι το δέρμα, τόσο πιο παχύρρευστη ουσία 
(κρέμα/αλοιφή) θα δώσουμε. 

• Κολόνια: Μια παιδική κολόνια είναι ότι πρέπει για να μοσχομυρίζει το 
μωράκι σας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την αγαπημένη μας κολόνια, με 
άρωμα λεμόνι, που αρωμάτιζε τα παιδικά μας χρόνια;     

• Κρέμα κατά του συγκάματος: To δερματάκι του μωρού σας είναι 
πολύ ευαίσθητο και εύκολα μπορεί να «παρατρίψει». 
Πριν από κάθε αλλαγή πάνας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κρέμες του 
εμπορίου για να το προστατεύσετε.     

• Βαζελίνη  

• Στερεό σαπούνι για τον καθαρισμό του προσώπου (βρεφική ακμή) 

• Φυσιολογικός ορός για το πρόσωπο: Θα σας χρειαστεί για να 
καθαρίζετε τα ματάκια του, αλλά και την μυτούλα του όταν είναι 
βουλωμένη. 

• Μπατονέτες ασφαλείας 

• Γάζες 

• Βαμβάκι 

• Οινόπνευμα (για τον καθαρισμό του ομφάλιου λώρου1): Κάθε φορά 
που θα αλλάζετε την πάνα του μωρού σας θα πρέπει να σκουπίζετε 
γύρω-γύρω τον ομφαλό με βαμβάκι, το οποίο προηγουμένως θα έχετε 
βρέξει με οινόπνευμα.

• Λάδι κατά της ξηρότητας του δέρματος

• Ψαλιδάκι για τα νύχια: Είναι πιο εύκολο να κοπούν μετά το μπάνιο, 
όταν μαλακώσουν, με τη βοήθεια παιδικού ψαλιδιού με στρογγυλεμένα 
άκρα ή με νυχοκόπτη. Μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, γι’ αυτό θα πρέπει να 
κόβονται κάθε βδομάδα.

• Σετ βούρτσα και χτένα με φυσική τρίχα

• Θερμόμετρο μπάνιου

• Φυσικό σφουγγαράκι 

• Πάνες:  Να προτιμώνται οι πάνες μιας χρήσης γιατί έχουν καλύτερη 
απορροφητικότητα σε σχέση με τις πάνες που πλένονται. Δυστυχώς, 
πολλές μαμάδες, όταν ερεθιστεί το μωρό, καταφεύγουν στις πάνινες 
πάνες και επιδεινώνεται η κατάσταση.

• Μωρομάντηλα 

• Συσκευή ρινικής απόφραξης 

• Φυσιολογικό ορός (αμπούλες)

• Μπανάκι 

• Αντιολισθητικό χαλάκι

• Βαμβακερές πετσέτες

• Μπουρνούζι 

• Στρώμα αλλάγματος  

Για το φαγητό του (σε περίπτωση που δεν μπορείτε να θηλάσετε)
Αν θηλάσετε δεν χρειάζεστε τα ακόλουθα προϊόντα και περνάτε 
κατευθείαν στην επόμενη λίστα αγορών. 

• Θήλαστρο

• 4 – 6 μπιμπερό: Χρησιμοποιούμε μπιμπερό με τη μικρότερη δυνατή 
τρύπα ώστε να υπάρχει κάποια αντίσταση στη ροή του γάλακτος. 
Μπουκάλια με ελεύθερη ροή καταπίνονται σχεδόν «καταναγκαστικά» 
από το παιδί.
Το αποτέλεσμα μπορεί για εμάς να είναι εύκολο και γρήγορο τάισμα, για 
το βρέφος όμως είναι συνταγή προβλημάτων υγείας.
Χρησιμοποιούμε θηλή μπιμπερό με όσο πιο πλατιά βάση γίνεται, ώστε το 
μωρό να την τοποθετήσει βαθιά στο στόμα του και να έχει διάπλατα 
ανοιχτό το στόμα του ενόσω πίνει, κάτι που συμβαίνει με φυσικό τρόπο 
στον θηλασμό.
Χρησιμοποιούμε θηλή μπιμπερό που έχει αρκετό μήκος και μπορεί να 
επιμηκύνεται στο στόμα του μωρού, παρόμοια με τη μητρική θηλή.

• 4 – 6 θηλές μπιμπερό

• Αποστειρωτής μπιμπερό:  Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι 
αποστείρωσης. Η ψυχρή μέθοδος, η θερμή με τους ηλεκτρικούς 
αποστειρωτές ατμού, η αποστείρωση σε φούρνο μικροκυμάτων με την 
ειδική συσκευή και, τέλος, η πιο παλιά και απλή μέθοδος, αυτή του 
βρασμού. 

• Βούρτσα καθαρισμού μπιμπερών και θηλών 

• Λαβίδα 

• Θήκη φύλαξης μπιμπερών

• Θερμαντήρας 

• Βραστήρας νερού  

• Ισοθερμική τσάντα  

• Δοσομετρητής γάλακτος  

• Γάλα σε σκόνη: Tο γάλα σε σκόνη δεν το φυλάσσουμε στο ψυγείο, 
αλλά σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Όσον αφορά το πώς θα το φτιάξετε, συγκεντρώσαμε μερικές χρήσιμες 
πληροφορίες και σας τις παραθέτουμε: Για να φτιάξουμε το γάλα για το 
μωρό μας, θα χρειαστούμε νερό και γάλα σε σκόνη. 
Για τις ακριβείς αναλογίες θα δείτε τη συσκευασία του προϊόντος. 
Δεν χρησιμοποιούμε εμφιαλωμένο νερό, γιατί μπορεί να είναι πλούσιο σε 
μεταλλικά στοιχεία, τα οποία υπάρχουν στις σωστές αναλογίες στο γάλα 
του μωρού. Χρησιμοποιούμε, λοιπόν, πόσιμο νερό βρύσης, το οποίο το 
έχουμε βράσει. Εν συνεχεία, το αφήνουμε να κρυώσει και το 
προσθέτουμε στο μπιμπερό. Αν έχει τη σωστή θερμοκρασία, θα το 
καταλάβουμε πιάνοντας το μπιμπερό. Θα πρέπει να είναι ζεστό, αλλά όχι 
καυτό. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, πριν ταΐσουμε το μωρό μας, καλό είναι 
να κάνουμε έναν ακόμα έλεγχο, ρίχνοντας λίγο γάλα στον καρπό μας. 
Προσοχή! Δεν προσθέτουμε στο γάλα ζάχαρη, μέλι κ.λπ., και επίσης 
φτιάχνουμε πάντα φρέσκο γάλα. Δεν μπαίνουμε ποτέ στον «πειρασμό» 
να βάλουμε παραπάνω από την ενδεδειγμένη ποσότητα .
Η επιπλέον ποσότητα, εκτός από τον κίνδυνο παχυσαρκίας, μπορεί να 
βλάψει σοβαρά το μωρό, εξαιτίας του αλατιού που θα αναγκαστεί να 
καταναλώσει.

• Σαλιάρες  

• Πανάκια  

Tα απαραίτητα

µετά το
µαιευτήριο
Το                        ετοίμασε για εσάς μια λίστα με τα “αναγκαία”που πρέπει
να έχετε στο σπίτι μετά το μαιευτήριο. Εσείς απλά εκτυπώστε την!


