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EWA DUMAÑSKA

WSTÊP

Mama dwóch nastolatek, jednego

Kto by pomyœla³, ¿eby o pieluchach ksi¹¿kê pisaæ? Znalaz³abym kilka bardziej

czterolatka i niespe³na rocznej

pasjonuj¹cych rodzicielskich tematów, ale statystyczny plan przewidywa³, ¿e mój ma³y cz³owiek

córeczki - z takim zestawem niewiele

mia³ spêdziæ w pieluchach parê tysiêcy godzin i zaraz po urodzeniu liczy³ na moj¹ obs³ugê jego

j¹ ju¿ zaskoczy!

szanownej pupy jakieœ szeœæ tysiêcy razy! Po ¿aden artyku³ pierwszej potrzeby nie mia³am
siêgn¹æ tak czêsto, jak po pieluszkê, temat wiêc wa¿ny i wart przemyœlenia. Kilka

Poza Jeremim i ma³¹ Noemi, uda³o jej

zaskakuj¹cych faktów wyszperanych w necie, szybka kalkulacja i ju¿ wiedzia³am, ¿e nie mog¹

siê opieluszkowaæ ca³kiem pokaŸne

to byæ jednorazowe. Kilka wspomnieñ i przestróg mojej mamy i ju¿ wiedzia³am, ¿e nie mog¹ to

grono polskich Maluchów.

byæ te same wielorazowe. Kilka dobrych tygodni poszukiwañ i ju¿ wiedzia³am, ¿e im wiêcej
czytam, tym mniej wiem, bo stara dobra tetra ju¿ prawie do siebie niepodobna. Ile mam, tyle rad,

Pozytywnie zara¿a Rodziców ide¹

a ka¿dy ma inny pomys³ i portfel na swoje pieluchowanie. Ogrom wiedzy w pozornie b³ahym

ekologicznego pieluszkowania.

temacie by³ przyt³aczaj¹cy, choæ jeszcze kilka lat temu – wy³¹cznie w obcojêzycznych Ÿród³ach.

Poza swoim domem, prowadzi

rosn¹cego grona œwiadomie i entuzjastycznie wybieraj¹cych wielorazówki polskich mam.

Pieluszkarniê, gdzie spe³nia swoje

Dlaczego wybieraj¹? Jak mog¹ w tym wyzwaniu zachowaæ entuzjazm i niespracowane d³onie?

marzenie o wp³ywaniu pozytywnie na

Jak nie zgubiæ siê w g¹szczu forów, systemów i wyborów?

Dziœ to ju¿ historia, a ja z dum¹ deklarujê przynale¿noœæ do pocieszaj¹co szybko

œrodowisko

i

przebywaniu

By oszczêdziæ Wam poszukiwañ, trudnych pytañ, które skutecznie poch³ania³y mnie

w magicznej atmosferze, jak¹ wnosz¹

przez ostatnie piêæ lat, postanowi³am uporz¹dkowaæ swoj¹ wiedzê i zebraæ w jednym

do Pieluszkarni oczekuj¹cy b¹dŸ

porêcznym poradniku, podpartym bezcennym doœwiadczeniem ogromnej grupy mam i swoim.

"opiekuj¹cy" Rodzice.

Okaza³o siê, ¿e jednak o pieluchach mo¿na ksi¹¿ki pisaæ, a temat jakkolwiek œmierdz¹co by nie
brzmia³, jest fantastyczny i dotyczy przecie¿ ka¿dego z nas – Kochani Rodzice!
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NATURALNE PIELUSZKOWANIE - DLACZEGO WARTO?
Twoje dziecko spêdzi œrednio 25,000 godzin w pieluszkach i bêdzie wymaga³o przewiniêcia
oko³o 6,000 razy. To jakie pieluszki wybierzesz bêdzie mia³o wp³yw na jego zdrowie i komfort,
ale te¿ na œrodowisko i Twoje finanse. Nowoczesne pieluszki wielorazowe zapewni¹ zdrowie
Twojemu maluszkowi, ochronê œrodowisku naturalnemu i oszczêdnoœæ domowego bud¿etu.

Zdrowo
?
Badania dowodz¹, ¿e w pieluszkach i chusteczkach jednorazowych jest oko³o 200 sk³adników
chemicznych – a¿ 50 z nich przenika przez skórê maluszka. Wci¹¿ nie s¹ znane wszystkie
skutki ich dzia³ania, jednak sam fakt, ¿e przy produkcji pieluch jednorazowych pracownicy
musz¹ zak³adaæ odzie¿ ochronn¹ i maski na twarz daje do myœlenia.
?
U¿ywaj¹c pieluszek nie wybielanych chlorem, chronisz dziecko przed dioksynami produktem ubocznym wybielania chlorem (bielenie celulozy w jednorazówkach). To lider wœród
produktów rakotwórczych.

Badania potwierdzi³y wystêpowanie œladowych iloœci dioksyn

kr¹¿¹cych w uk³adzie moczowym dzieci.
?
Nie eksponujesz skórki na poliakrylany (Extonet z Oregon State University w USA zbada³,
¿e poliakrylany s¹ odpowiedzialne za wystêpowanie wysypek, astmy, os³abienia zmys³u
powonienia, chronicznych bólów g³owy, sztywnienia miêœni1), które ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych zosta³y wycofane z tamponów, jako g³ówna przyczyna Symptomu Szoku
Toksycznego (TSS); wysuszaj¹ skórkê dziecka, prowadz¹ do nadwra¿liwoœci i uczuleñ.
Pieluszka formowana z bawe³ny
organicznej, Imse Vimse
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Poliakrylany to absorbenty, które zamieniaj¹ mocz w ¿el.
?
Pieluchy jednorazowe niekorzystnie wp³ywaj¹ na rozwój j¹derek u ch³opców. Badania

wykaza³y, ¿e jednorazówki pokryte warstw¹ plastiku, œrednio o 0,5 stopnia C podnosz¹
temperaturê moszny, co jest kluczowym czynnikiem prawid³owego rozwoju j¹der i zdrowia
spermy. Autorzy badania doszli do wniosku, ¿e d³ugotrwale podniesiona temperatura moszny
we wczesnym dzieciñstwie mo¿e odgrywaæ wa¿n¹ rolê i ma swoje nastêpstwa w zdrowiu
i funkcjonowaniu j¹der, w konsekwencji mo¿e byæ przyczyn¹ bezp³odnoœci u mê¿czyzn.
?
Zapobiegasz pieluszkowemu zapaleniu skóry, które opanowa³o dzieciêce pupy wraz
z pojawieniem siê na rynku jednorazówek.
Rok 1955, USA: 100% dzieci nosi pieluszki z materia³u
Rok 1955, USA: zapalenie pieluszkowe wystêpuje u 7,1% dzieci
Rok 1991, USA: 10% dzieci nosi pieluszki z materia³u
Rok 1991, USA: zapalenie pieluszkowe wystêpuje u 78% dzieci! *

Pieluszka All in One z bawe³n¹
organiczn¹, Imse Vimse.

?
Wspomagasz prawid³owy rozwój stawu biodrowego.
?
Masz kontrolê nad tym, ile dok³adnie dziecko wydala.
?
Pomagasz dziecku poj¹æ przyczynê i skutek czyli naturalny proces fizjologiczny - dzieci

MÓWI¥ MAMY

naturalnie pieluszkowane s¹ z regu³y szybciej gotowe na trening nocnikowy.
?
Zapewniasz swojemu dziecku kontakt tylko z naturalnymi materia³ami, ¿adnej chemii

Nasza motywacja pocz¹tkowo by³a

i plastiku. Organiczna bawe³na daje Ci dodatkow¹ certyfikowan¹ gwarancjê eliminacji

wynikiem uczulenia Zuzi na pieluchy

pestycydów i nawozów sztucznych w materiale.

zwyk³e. To by³o impulsem do rozpoczêcia

?
Nie czujesz chemicznego zapachu jednorazowych pieluszek, szeleszcz¹cego plastiku,

przygody z pieluchami wielorazowym.

a w zamian masz miêciutki i przyjemny materia³, który w wersji bawe³ny organicznej czy

Dopiero w trakcie ich u¿ywania

bambusa jest dodatkowo przyjazny œrodowisku i skórze maleñstwa.

odetchnê³am z ulg¹ nie musz¹c

Ekologicznie
?
Kupka l¹duje tam gdzie jej miejsce, czyli w kanalizacji, a nie na sk³adowiskach œmieci, gdzie

wyrzucaæ woreczka zu¿ytych pieluch
ka¿dego dnia! Jednak g³ównym

razem z dioksynami, bakteriami i wirusami (blisko 100) wystêpuj¹cymi w fekaliach, zatruwa

argumentem dla mnie jest zdrowie

Ziemiê przez kolejnych 300 do 500 lat.

dziecka. Czêsto zmieniam Zuzi pieluchy

?
Ka¿dy maluch zostawia po sobie prawdziwe wysypisko œmieci w postaci 6.000 pieluch.

wœród ludzi i zawsze pytaj¹ mnie o nie -

Tymczasem pior¹c pieluszki w 40 - 60 stopniach, susz¹c na lince, wykorzystuj¹c je przy

czy jest ciê¿ko i ¿e to na pewno k³opot. A

kolejnym dziecku –³agodnie traktujesz œrodowisko i swój portfel.

ja zawsze mówiê, ¿e absolutnie nie, ¿e

?
Co roku 7 milionów drzew jest œcinanych do produkcji jednorazówek. Odpieluszkowanie

zalety tych pieluch przewy¿szaj¹

jednego dziecka to œrednio 3-4,5 drzew.

wszystko, ¿e to kwestia przyzwyczjenia -

?
Do produkcji ka¿dej jednorazowej pieluszki wykorzystuje siê pó³ szklanki ropy.

do wk³adania mokrej pieluszki do

?
Jeœli myœlisz, ¿e do prania pieluszek zu¿ywa siê za du¿o wody, to w procesie wybielania

woreczka zamiast wyrzucania i ¿e jest to

jednorazowych pieluszek zu¿ywa siê jej 37% wiêcej ni¿ w procesie prania wielorazowych*

najlepsze, co mo¿na zrobiæ w tej kwestii

?
To pierwsze kroki Maleñstwa w u¿ywaniu rzeczy wielokrotnego u¿ytku. Wybierasz ekologiê od

dla swojego dziecka!

jego pierwszych chwil na œwiecie. Œwiat to nie jednorazówka i warto pomyœleæ, czym

Joanna, mama Zuzi

dekorujemy go dla przysz³ych pokoleñ.
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Ekonomicznie
S¹ tañsze, pomimo, ¿e na pierwszy rzut oka wydaj¹ siê byæ kosztowne. Jednak u¿ywasz ich
œrednio 2 lata, nie wnosz¹c regularnie chemicznie napompowanych paczek. I zawsze s¹ pod
rêk¹. Gdy kupisz raz, jedynym kosztem jest zmiana otulaczy raz na ok. 5 miesiêcy, choæ i wersja
jednego uniwersalnego rozmiaru jest ju¿ dostêpna. Przy kolejnym dziecku u¿ywasz tych
samych pieluszek.
1

Lehrburger, Mullen, James, Diapers: Environmental Impacts and Lifecycle Analysis, January 1991; CCDA (Canadian

Cloth Diaper Association – organizacja non-profit)

Badania dr. Sippell’a
Badacze z zespo³u Partsch, Aukamp I Sippell monitorowali temperaturê j¹der 48 zdrowych

MÓWI¥ MAMY

ch³opców, w tym piêciu wczeœniaków, w wieku od urodzenia do 5,5 miesiêcy, przy u¿yciu
maleñkiej, nieinwazyjnej termalnej sondy. Obserwacja prowadzona by³a w dwóch

Bêdzie ch³opczyk, chcê przynajmniej
spróbowaæ z wielorazówkami, ¿eby nie
przegrzewaæ mu od niemowlêctwa j¹der,
¿eby kiedyœ nie mia³ problemów
z p³odnoœci¹... Jak pomyœlê jaki jest
spadek p³odnoœci w naszym pokoleniu w
porównaniu do naszych rodziców to
"strach siê baæ" co bêdzie dalej...
Oczekuj¹ca Mama

24 godzinnych etapach. Podczas jednego z etapów ch³opcy mieli za³o¿one wielorazowe
pieluszki z bawe³ny, podczas drugiego – jednorazowe typowe sztuczne pieluszki.
Temperatura mierzona by³a podczas godzin aktywnoœci i snu; a dla porównania mierzona
by³a równie¿ temperatura odbytu. Badanie wykaza³o, ¿e temperatura moszny, z któr¹
œciœle zwi¹zana jest temperatura j¹derek, jest podwy¿szona u ch³opców nosz¹cych
plastikowe pieluszki jednorazowe. Œrednia ró¿nica temperatury waha³a siê w granicach od
0,6 st. C do 1,1 st. C Autorzy badania stwierdzili, ¿e w³aœciwoœci izolacyjne w pieluszkach
jednorazowych uszkadza³y, os³abia³y naturalne mo¿liwoœci mechanizmu ch³odzenia,
a w 13 przypadkach badanych ch³opców mechanizm ch³odzenia ca³kowicie zawiód³, co
znaczy, ¿e temperatura nie wróci³a do normy nawet po 24 godzinach od zdjêcia pieluszki.
U doros³ych mê¿czyzn, dowiedziono, ¿e nara¿anie na wysokie temperatury jest w stanie
obni¿yæ iloœæ produkowanej spermy. Bezp³odnoœæ u doros³ych mê¿czyzn mo¿e byæ
kolejnym nastêpstwem opóŸnionego schodzenia j¹der w mosznie w normalnym wieku, co
z kolei uwa¿a siê za œciœle zwi¹zane z podwy¿szon¹ temperatur¹ j¹der. Autorzy badania
doszli do wniosku, ¿e d³ugotrwale podniesiona temperatura moszny we wczesnym
dzieciñstwie mo¿e odgrywaæ wa¿n¹ rolê i ma swoje nastêpstwa w zdrowiu
i funkcjonowaniu j¹der, w konsekwencji mo¿e byæ przyczyn¹ bezp³odnoœci u mê¿czyzn.
Partsch, Aukamp and Sippell. "Scrotal temperature is increased in disposable plastic lined nappies." Division of Pediatric Endocrinology,
Department of Pediatrics, Christian-Albrechts-University of Kiel. May 2000. Publikowane w National Association of Diaper Services.
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PRAWDY I MITY

MÓWI¥ MAMY
D³ugo siê zastanawia³am nad tymi

MIT: Stosowanie pieluch materia³owych jest bardzo czasoch³onne.

pieluszkami. Wydawa³o mi siê, ¿e nie

i

podo³am, ¿e nie dam rady, ¿e przy 2

PRAWDA: U¿ywaj¹c pieluszek wielorazowych, Twoje dziecko wyjdzie wczeœniej z pieluszek

maluchach wielorazowe to za du¿o jak

ni¿ przeciêtny maluch u¿ywaj¹cy ¿elowych jednorazówek – œrednio przed ukoñczeniem

dla mnie. Poszpera³am trochê w necie,

drugiego roczku. Wrzucenie pieluch do pralki to nie tak strasznie czasoch³onne zajêcie,

pos³ucha³am dobrych ludzi :)

spieranie grubszych zanieczyszczeñ mo¿e ograniczyæ siê do u¿ycia s³uchawki prysznicowej,

Dosz³am do wniosku, ¿e mogê mieæ

choæby nad toalet¹, a u¿ycie nowych (biodegradowalnych) papierków ry¿owych bardzo uproœci

w nosie ca³¹

Ci to zadanie – zwyczajnie podnosisz papierek z pieluszki i mo¿esz wyrzuciæ do toalety, tam

dzieci, wnuków i prawnuków zrobiê

gdzie rzeczywiœcie jest miejsce takich zanieczyszczeñ. Pieluszki wielorazowe s¹ zawsze pod

wszystko. A teraz ¿yjê i mam siê ca³kiem

rêk¹ i oszczêdzaj¹ Ci wnoszenia do domu przez 3 lata worków jednorazówek, które potem przy

dobrze. Karmiê co 4 h i co 4 h zmieniam

ka¿dym jednym Maleñstwie sk³adaj¹ siê na 1,2 tony kg rozk³adaj¹cych siê setki lat

pieluszkê... to ju¿ rytua³.

zainfekowanych œmieci.

Nie wyrzucam do œmieci tony pieluch,

ekologiê, ale dla moich

segregujê œmieci ( to tylko kilka minut) nie
MIT: Pieluchy wielorazowe s¹ trudne w u¿yciu.

wywalam kartonika po soku wypitego

i

w drodze na ziemiê tylko niosê w rêce do

PRAWDA: To ju¿ dawne dzieje. Nowoczesne, formowane, wyciête na kszta³t pupci pieluszki,

najbli¿szego kub³a . I wiecie co - jest mi

z zatrzaskami i rzepami s¹ proste w u¿yciu i wygodne. To nie to samo, co tetra z foliowymi

z tym super dobrze!

zaparzaj¹cymi i wi¹zanymi gatkami, czy jeszcze straszniejsze agrafki. Uniwersalne pieluszki
formowane, szczególnie te na zatrzaski, wystarcz¹ Ci na ca³y czas pieluszkowania, musisz

Joasia, mama Tymka i Jasia

tylko zadbaæ o w³aœciwy do wagi Malucha rozmiar. Otulacze s¹ rewelacyjn¹ ochron¹ przed
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przesi¹kaniem pieluch, st¹d nie trzeba siê ju¿ martwiæ, ¿e przewijanie pieluszki wi¹¿e siê
z przebieraniem ubranek. Materia³y, z których s¹ wykonane, s¹ bardziej ergonomiczne, co jest
wa¿ne przy suszeniu.
MIT: Ca³y wolny czas spêdzê na ich praniu.
i
PRAWDA: Mo¿esz przecie¿ praæ pieluszki z reszt¹ ubranek i w³aœciwie dope³nia Ci to dzienne
pranie. Mo¿na te¿ praæ co trzeci dzieñ, ale to wi¹¿e siê z zakupem wiêkszej iloœci pieluszek, co
mo¿e siê okazaæ doœæ drog¹ oszczêdnoœci¹ czasu.
Proszek odka¿aj¹cy Nappy Fresh

MIT: Pieluchy materia³owe s¹ niehigieniczne.
i
PRAWDA: Pieluszki wielorazowe s¹ higieniczne! S¹ czyste, gdy zostan¹ wyprane

EWA RADZI

w temperaturze 60-90 stopni, ale mo¿esz praæ ju¿ w 40, jeœli do proszku dodasz ³y¿eczkê
ekologicznego odka¿acza. Szwedzkie pieluszki Imse Vimse s¹ u¿ywane na oddzia³ach

O ile dziecko nie przechodzi choroby,

po³o¿niczych na œwiecie – to najlepsza rekomendacja!

a plamy na pieluszkach nie s¹ zbyt
uporczywe, zdecydowanie nie warto

MIT: Pieluszki wielorazowe … œmierdz¹.

gotowaæ pieluszek. Bakterie colli œcinaj¹

i

siê w praniu w 60 stopniach z dodatkiem

PRAWDA: Jeœli sp³uczesz grubsze nieczystoœci do toalety i nie trzymasz pieluszek w wiadrze

detregentu (same orzechy do prania tego

d³u¿ej ni¿ trzy dni, nie bêdzie Ÿle. Nie ma potrzeby moczenia pieluszek, wrêcz siê to odradza,

jednak nie gwarantuj¹) po 25 minutach,

a przechowywanie ich w wiaderku z pokrywk¹ zdecydowanie eliminuje zapach. Kilka kropli

a z dodatkiem sanityzuj¹cego proszku

aromatycznego olejku lawendowego pomo¿e przy otwieraniu pokrywy i zapobiegnie rozwijaniu

np.. Nappy Fresh (1 ³y¿eczka=5ml) czy

siê bakterii.

olejku z drzewa herbacianego, nawet w
40 stopniach. Wypranie w wysokiej

MIT: Pieluszki wielorazowe ograniczaj¹ swobodê ruchów dziecka.

temperaturze pieluszek z naturalnych

i

w³ókien raz na kilka tygodni sprawi, ¿e

PRAWDA: Ka¿da pieluszka jest jakimœ utrudnieniem. Dzisiejsze pieluszki z materia³u s¹ lekkie,

bêd¹ lepiej doprane, a suszenie ich latem

miêkkie i efektywne, a do tego u¿ywa siê ich krócej ni¿ jednorazowych.

na s³oñcu wybieli pozosta³e plamy.
Pranie w ni¿szej temperaturze, przy
dobrodziejstwie œrodków pior¹cych,
przed³u¿a ¿ywotnoœæ pieluszki,
wystarczaj¹co j¹ sanityzuje i jest bardziej
ekologiczne i ekonomiczne.
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MATERIA£Y

MAMY MÓWI¥
Ta bambusowa pieluszka to najlepsza

Najwiêkszym skarbem w pieluszkach wielorazowych s¹ materia³y, z których s¹ wykonane.

i najbardziej ch³onna formowanka

Zdrowe, w wiêkszoœci ca³kowicie naturalne i ekologiczne, a przede wszystkim wolne od

w naszym stosiku. U naszego prawie

szkodliwej chemii. W nowoczesnych aran¿acjach ciesz¹ oko mamy i bezpiecznie otulaj¹

dwumiesiêcznego synka rewelacyjnie

wra¿liw¹ skórê malucha.

sprawdza siê na noc, a i roczna córka ni¹
nie gardzi ;) Pieluszka bardzo ch³onna

BAWE£NA ORGANICZNA

i do tego szybko schn¹ca.

Bawe³na jest jedn¹ z najbardziej niszcz¹cych œrodowisko upraw, zu¿ywaj¹c w samych tylko

Maria, mama z Nowego Targu

Stanach Zjednoczonych 124 miliony kilogramów pestycydów rocznie. Jej produkcja wymaga
te¿ ogromnej iloœci wody. Dlatego wiele marek promuj¹cych ekopieluszkowanie wybiera
bawe³nê organiczn¹, której uprawa jest bezpieczniejsza dla ziemi, a sama tkanina zdrowsza
dla dziecka. Do jej uprawy nie stosuje siê pestycydów, nawozów sztucznych i œrodków ochrony
roœlin, u¿ywa siê tylko mechanicznych lub biologicznych œrodków i urz¹dzeñ do zwalczania
chwastów. Podczas obróbki w³ókna nie stosuje siê amoniaku, zwi¹zków chloru i wybielaczy
optycznych, a podczas farbowania i druku nie u¿ywa siê metali ciê¿kich, folmaldehydu i innych
wywo³uj¹cych alergiê zwi¹zków chemicznych. Przy uprawie i przetwarzania bawe³ny
organicznej nie wykorzystuje siê dzieci, robotnikom zaœ p³aci siê godziwe stawki.
BAMBUS
Wbrew obiegowej opinii, jest jeszcze milszy ni¿ bawe³ny, a jednoczeœnie nieporównywalnie
bardziej wytrzyma³y - mo¿na praæ go w pralce i suszyæ w suszarce. Bambus nie musi byæ orga-

Bambusowa pieluszka formowana
Tots Bots.

10

organiczny, bo roœnie bardzo szybko (ok. metr na dobê), nie potrzebuje przesadzania,

EWA RADZI

pestycydów i nawozów. St¹d nie potrzeba chemii do utrzymania bez zarobaczenia czy

Kiedyú przytùaczaùa mnie iloúã

grzybów. Bambus potrzebuje do wzrostu piêæ razy mniej gazów cieplarnianych ni¿ normalne

materiaùów, po co tyle? Czy nie byùoby

drzewa i uwalnia 35 % wiêcej tlenu. Korzenie dosiêgaj¹ wód gruntowych, podtrzymuj¹ brzegi

ùatwiej wybraã, gdyby byùa tylko

rzek i redukuj¹ zanieczyszczenia wód. Tkaniny bambusowe s¹ ca³kowicie biodegradowalne.

baweùna? Zrozumiaùam jednak, ýe kaýdy

Nawet w procesie produkcji tkaniny oraz po wielokrotnym praniu, zachowuje swoje w³aœciwoœci

materiaù ma swoje atuty i praktycznie

antybakteryjne i grzybobójcze. Jego w³ókna s¹ naturalnie porowate, co zwiêksza ch³onnoœæ.

sama natura jest w stanie dogodziã

Jedyny minus to czas schniêcia - d³u¿szy ni¿ bawe³ny.

kaýdej pupie dziecka, a tam gdzie
zachcemy wiæcej, z pomocà przychodzi

KONOPIE

mikrofibra i mikropolar i PUL. Tak wiæc

S³yn¹ ze swojej si³y i wytrzyma³oœci. W teœcie wytrzyma³oœci czterokrotnie prze¿y³y bawe³nê.

przewijajàc czæsto mojego noworodka

Konopie dzia³aj¹ wrêcz odpychaj¹co na bakterie, grzyby czy pleœñ. To w³aœnie dlatego

nie miaùam potrzeby siægaã po chùonne,

zapalenia pieluszkowe to rzadkoœæ wœród ich u¿ytkowników. Konopie s¹ bardziej porowate

bambusowe pieluszki, bez których

i przewiewne ni¿ bawe³na. Ch³on¹ dwa razy wiêcej st¹d przy cieñszej pieluszce, wiêksza

trudno byùoby nam przespaã noce

skutecznoœæ. Konopie dzisiaj, to ju¿ nie ta jakoœæ, któr¹ prezentowa³y sznury i worki na

z dwulatkiem. W praktyce oto dpowiedzi

ziemniaki. Nowe, bezpieczne metody produkcji sprawiaj¹ , ¿e konopne tkaniny s¹ równie

na moje potrzeby:

miêkkie jak bawe³niane. Przy czym, z ka¿dym kolejnym praniem, nabieraj¹ swoich

?
Najlepsza chùonnoúci:

bambus

wyj¹tkowych w³aœciwoœci. Ze wzglêdu na swój gwa³towny wzrost nie potrzebuj¹ szkodliwych

I konopie.

pestycydów, œrodków roœlinobójczych, czy du¿ej iloœci wody. Ich uprawa jest ekologiczn¹

?
Przyjazne naturalne wùókna:

alternatyw¹ dla destrukcyjnej dla œrodowiska klasycznej bawe³ny.

baweùna organiczna, bambus, konopie.
?
Antybakteryjne i antygrzybicze

WE£NA

úrodowisko: bambus , konopie

We³na jest w³óknem naturalnym, otrzymywanym z okrywy w³osowej zwierz¹t. Zawiera œrednio

?
Komfort suchej pupy: mikropolar,

18% wody i jest w³óknem trudno-palnym. Lanolina pokrywaj¹ca jej w³ókna nie dopuszcza do

kieszonki, wkùady Mam Sucho, Sucha

wnikania zabrudzeñ. Powleka ka¿de w³ókno, zabijaj¹c bakterie i roztocza. We³ny najwy¿szej

Pielucha

jakoœci nie dra¿ni¹ skóry, nie wywo³uj¹ alergii, eliminuj¹ szkodliwe dla organizmu jony dodatnie,

?
Szybki czas schniæcia: mikrofibra,

zastêpuj¹c je jonami ujemnymi, w³aœciwymi dla ludzkiego organizmu. Powoduje to, ¿e czujemy

mikropolar

siê wypoczêci, nie ulegamy nadmiernej pobudliwoœci, zmniejszaj¹ siê bóle miêœni, zwiêksza
siê nasza odpornoœæ. Jej dzia³anie powoduje, ¿e miêœnie zmienione chorobowo, poddawane
s¹ sta³emu, ³agodnemu ciep³u. Zmniejsza to ich napiêcie i ból, dzia³a profilaktycznie,
pobudzaj¹c zakoñczenia nerwowe.
We³na wykorzystywana jest do produkcji otulaczy i wk³adek laktacyjnych. W pieluszkowaniu
jest najwy¿ej cenionym materia³em dla alergików i dla pupci ze sk³onnoœci¹ do zapalenia
pieluszkowego. Odpowiednio potraktowana lanolin¹, œwietnie radzi sobie z wilgoci¹, nie
wch³ania jej i nie przepuszcza. We³na doskonale oddycha i nawet w upalne lato jest najbardziej
przyjaznym materia³em na otulacze dla ka¿dej wra¿liwej skóry. Nasze obawy i wspomnienia
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gryz¹cych swetrów nie maj¹ nic wspólnego z we³nianymi otulaczami, bo te wykonane s¹
z pozbawionej „gryz¹cych” w³osków filcowanej we³ny merynos. We³niane wk³adki laktacyjne
maj¹ swoje zastosowanie w profilaktyce i ³agodzeniu stanów zapalnych kanalików mlecznych
karmi¹cych mam.

EWA RADZI
Który otulacz wybraã?
Warto spróbowaã paræ róýnych, ýeby
przekonaã siæ, który jest dla mnie.

PUL

Ja ceniæ napy za ich trwaùoúã, ale sà

PUL to nowoczesny materia³, który z powodzeniem zast¹pi³ sztywne i nieoddychaj¹ce ceratki.

mamy, które uwielbiajà wygodæ rzepów.

Wykonany z poliestru porytego cieniutk¹ warstw¹ miêkkiego, elastyczne laminatu. Doskonale

Ja lubiæ dotyk otulaczy PUL powlekanych

zabezpiecza przed przeciekaniem wilgoci do ubranek, a jednoczeœnie oddycha i zapewnia

baweùnà, ale sà mamy, które wolà szybki

utrzymanie odpowiedniej temperatury wewn¹trz pieluszki. Czêsto wystêpuje solo, ale

czas schniæcia i cenæ otulaczy PUL bez

najbardziej kolorowe role odgrywa w duecie z warstw¹ organicznej bawe³ny w ró¿ne wzory

powleczenia. Ceniæ weùnæ za jej

i motywy. Najbardziej luksusowa odmiana to PUL minkee – miêciutki, bajecznie kolorowy

niezliczone walory, zwùaszcza latem, ale

o misiowatej strukturze, a¿ dziw, ¿e nic nie przecieka!

muszæ dbaã o nià bardziej, niý
o zwyczajne otulacze PUL. Idealnie

MIKROPOLAR

pasowaùy nam otulacze w najmniejszym

Mikropolar to dzianina stosowana w pieluszkach wielorazowych g³ównie jako wewnêtrzna

rozmiarze (np. Imse Vimse NB), bo nie

warstwa odci¹gaj¹ca wilgoæ do œrodka pieluszki. Dziêki temu pupa dziecka pozostaje sucha, co

siægaùy nam do pasa, ale sà mamy, które

zapewnia mu wiêkszy komfort i zapobiega rozwijaniu siê bakterii.

sà w stanie przymruýyã oko na te
pierwsze tygodnie i úwietnie radziã sobie

MIKROFIBRA

z jednorozmiarowym otulaczem, który

To bardzo cienkie w³ókno technologiczne powsta³e przy u¿yciu nowoczesnych technologii, a¿

w zamian posùuýy do koñca.

30 razy cieñsze ni¿ bawe³na. W pieluszkowym œwiecie z mikrofibry wykonane s¹ g³ównie
dodatkowe wk³ady. S¹ bardzo ch³onne, a dziêki specjalistycznej budowie s¹ cieñsze ni¿
bawe³niane i zdecydowanie szybciej schn¹.

Misiowy PUL Minkee na pieluszce

Otulacz z PUL, Imse Vimse.

Itti Bitti.
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MAMY MÓWI¥

PIELUSZKOWE SYSTEMY CZYLI CO Z CZYM PO£¥CZYÆ?

Naszego malucha na pocz¹tku
trzymaliœmy w otulaczach i sk³adanych

Pieluszkowe menu powiêksza siê z ka¿dym rokiem, stawiaj¹c rodziców przed coraz wiêkszym

pieluchach, dodatkowych wk³adach

i trudniejszym wyborem. Formowanki, kieszonki, prefoldy – ju¿ same nazwy przyprawiaj¹

bambusowych i z mikrofibry i tak do 6 kg.

o zawrót g³owy. Jednak dobrze dobrane i prawid³owo pogrupowane, nawet te kolorowe nowoœci

Pralka chodzi³a codziennie.Dla

³atwo daj¹ siê oswoiæ, a szeroki wybór – zamiast straszyæ, cieszy mo¿liwoœci¹ indywidualnego

nastêpnego malucha dokupimy mix

dopasowania. W pieluszkowym g¹szczu mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne systemy: 1. otulacz

formowanek i jeszcze dwa otulacze, bo

i ch³onna pieluszka (formowanka, muœlina, prefold), 2. pieluszka kieszonka, 3. wersja All In One

te, które zosta³y po starszym to

(lub Snap In One).

zdecydowanie wersja na styk.
Iza, mama dwójki Maluchów

OTULACZ I CH£ONNA PIELUSZKA
To pieluszkowa klasyka. Otulacz utrzymuje pieluszkê na miejscu i chroni przed wyciekami.
Sprawdza siê z ka¿dym rodzajem pieluszki, której zadaniem jest zapewnienie ch³onnoœci.
Otulacze zwykle wykonane s¹ z PUL, który wystêpuje solo lub w wersji powleczonej miêkk¹
i kolorow¹ bawe³n¹. Struktura materia³u sprawia, ¿e ca³oœæ pieluszki oddycha, a ubranko
pozostaje suche. Otulacze wystêpuj¹ w wersji rozmiarowanej – wtedy trzeba je wymieniaæ co
kilka miesiêcy, lub rosn¹cej razem z dzieckiem – takich u¿ywasz a¿ do przejœcia na nocnik.
We³niany otulacz to wersja szczególnie polecana dla ma³ych alergików i maluchów ze
sk³onnoœci¹ do pieluszkowych zapaleñ skóry. Lecznicze w³aœciwoœci we³ny wspomagaj¹
proces leczenia i zapobiegaj¹ wystêpowaniu zapaleñ i podra¿nieñ. Takie otulacze doskonale
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Pieluszka kieszonka, w uniwersalnym

raczê sobie te¿ z utrzymywaniem wilgoci – lanolina, która otacza ka¿de w³ókno, chroni przed

rozmiarze, Blueberry.

przeciekaniem, zapewnia wentylacjê i nie przyjmuje ³atwo zabrudzeñ i zapachów, wiêc mo¿e-

my go nieco rzadziej wymieniaæ. Mamy przyznaj¹, ¿e pior¹ i lanolinuj¹ œrednio co 2 tygodnie,
a w miêdzyczasie wietrz¹. Ka¿dy otulacz wymaga ch³onnego œrodka, by osi¹gn¹æ sukces.
Formowanki to pieluszki skrojone na kszta³t jednorazówek. Wykonane z frotte, flaneli, konopi,
bambusa, microfibry daj¹ zró¿nicowan¹ ch³onnoœæ, zwykle du¿o wy¿sz¹ od tetry.
W newralgicznym pasku, na œrodku przeszyte jest wiêcej warstw ch³onnego materia³u, a przy
nó¿kach, dla lepszego dopasowania, czêsto u¿yty jest elastik. Anatomicznie dopasowane do
kszta³tu dziecka, mog¹ posiadaæ rzepy b¹dŸ napy (zatrzaski) i dodatkow¹ wk³adkê na wiêksze
ka³u¿e.
Pieluszki przeszywane - prefoldy, spiête
Prefoldy czyli pieluszki przeszywane, a w dos³ownym t³umaczeniu - pieluszki wczeœniej dla

spinaczem Snappi.

nas z³o¿one, przygotowane do szybkiego u¿ycia przez z³o¿enie dwoma ruchami. To pieluszki
z kilku warstw bawe³ny zszytych tak, by najwiêksza ch³onnoœæ by³a w œrodkowym panelu (6 lub
8 warstw) i cieñsze w bocznych (2 lub 4 warstwy). Ratuj¹ ¿ycie, gdy nie chce nam siê æwiczyæ
orgiami z tetr¹ czy muœlin¹. Prefoldów mo¿na u¿ywaæ razem z otulaczem, jako dodatkowy
wk³ad ch³onny lub wype³nienie kieszonki.

EWA RADZI
Jeúli mam pod rækà prefoldy, mam
pieluszkæ, którà mogæ poùàczyã ze

Stara dobra tetra te¿ nieco zmieni³a oblicze – wspó³czesne muœliny ekologiczne to delikatna,
nie bielona bawe³na organiczna albo miêkki bambus. Posk³adane w jeden z kilkunastu
mo¿liwych sposobów, œwietnie pasuj¹ do otulaczy. Mniej ch³on¹, za to szybko schn¹, co przy
przewijanym niemal non stop noworodku u³atwia logistykê. Pieluszki sk³adane mo¿na te¿
wykorzystaæ w kieszonkach (tak, one wszystko przyjm¹!) i przy ca³ej masie czynnoœci
pielêgnacyjnych, których w towarzystwie niemowlêcia nie brak!

wszystkim, tzn. mogæ wùoýyã jà
w otulacz, jak i wewnàtrz kieszonki, a po
wypiæciu wkùadów z pieluszki 2w1 SIO,
mogæ wùoýyã do „skórki” od SIO. Nie lubiæ
wielkich pieluch, nie lubià ich ortopedzi,
takýe maùy prefold w przyzwoitej cenie
bædzie úwietnà inwestycjà, która

PIELUSZKA KIESZONKA
Pieluszki kieszonki to przede wszystkim wygoda i funkcjonalnoœæ, za jakimi czêsto têsknimy.
Zewnêtrzna warstwa pieluszki to dobrze ju¿ znany z otulaczy PUL. Tajemnica kryje siê
w œrodku! Tu¿ przy pupie dziecka biegnie warstwa mi³ego i miêkkiego mikropolaru lub weluru
bawe³nianego, który odci¹ga ca³¹ wilgoæ do œrodka, pozostawiaj¹c uczucie suchoœci.
Pomiêdzy zewnêtrzn¹ warstw¹ wodoodporn¹ a mikropolarem powstaje kieszeñ, w któr¹

zostanie

z

nami

do

koñca

pieluszkowania. Ten sam noworodkowy,
zgrabny prefold, bædzie sùuýyù nam jako
dodatkowy wkùad chùonny u starszego
malucha, gdy poùàczymy go z kolejnym
lub z tetrà.

wsuwamy ch³on¹cy element. I tu mamy pole do popisu! Kieszonki zwykle s¹ wyposa¿one
w dwa wk³ady ch³onne – mog¹ byæ wykonane z szybko schn¹cej mikrofibry, organicznej
bawe³ny lub bambusa. Jednak kieszonka równie¿ ³atwo przyjmie do siebie posk³adan¹
muœlinê, prefolda czy w³asnorêcznie przeszyty rêcznik. Nie musimy siê wiêc martwiæ, jeœli pod
rêk¹ zabraknie nam oryginalnych wk³adów. Zapinane na rzepy albo napy, jednokolorowe
i w designerskie wzorki – producenci przeœcigaj¹ siê w kreatywnoœci. Jednak to, co pozytywnie
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³¹czy w zasadzie wszystkie kieszonki, to ich uniwersalny rozmiar! Dziêki prostej regulacji (przy
pomocy umieszczonych z przodu nap lub ukrytych wewn¹trz gumeczek) kupione raz, s¹ z nami
ju¿ do koñca. Regulowaæ mo¿na te¿ ³atwo gruboœæ i ch³onnoœæ pieluszki, w zale¿noœci od
rodzaju i iloœci umieszczonych wewn¹trz wk³adów. Nocne ka³u¿e lepiej zabezpieczy podwójna
mikrofibra lub podwójny bambus, a warstwa mikropolaru zapewni suchoœæ i zwiêkszy szanse
na przespanie ca³ej nocy. Do tego kieszonki z klasycznego PULa i mikropolaru szybko schn¹, te
w wersji misowego PUL minkee z welurowym wykoñczeniem potrzebuj¹ nieco wiêcej czasu.
ALL IN ONE / SNAP IN ONE
Klasyczne All In One to ju¿ pieluszkowa Formu³a 1. Ch³onne, wygodne, w najbardziej
Pieluszka All in One, Itti Bitti.

podrasowanym wydaniu ich wewnêtrzne panele pozwalaj¹ na wybór bawe³nianej lub
mikropolarowej warstwy przy pupie. S³owem – luksus! Jak sama nazwa wskazuje, ta pieluszka
ma w sobie wszystko, czego potrzeba do szczêœcia – wewnêtrzne warstwy ch³onne s¹ na sta³e

EWA RADZI

zszyte z otulaczem, co u³atwia przewijanie nawet najmniej wprawionym opiekunom, a dobrze
dobrany rozmiar zapewnia komfort i brak wycieków. Niestety ten piêkny obrazek zak³óca

Dlaczego w ogóle wybieraæ AIO?

koniecznoœæ prania ca³ej pieluszki po ka¿dym przewiniêciu. Co w zestawieniu z koniecznoœci¹

Po pierwsze s¹ bardziej miêkkie od SIO,

zmiany rozmiarów co kilka miesiêcy sprawia, ¿e pieluszkowanie tylko w oparciu o AIO staje siê

bo dopinane wk³ady z bambusem

doœæ kosztown¹ przyjemnoœci¹.

wymagaj¹ chwilki wymiêtolenia po
praniu, ¿eby siê zmiêkczy³y znowu (mam

Odsiecz przychodzi w postaci pieluszek Snap In One. Ich przewag¹ jest system dopinanych na

mega tward¹ wodê i mo¿e to ma

napy wk³adów, które po zabrudzeniu mo¿na zast¹piæ œwie¿ym zestawem, oszczêdzaj¹c

znaczenie), a AIO miêkkie pozostaj¹

otulaczowi koniecznoœci prania. Pomys³ bardzo praktyczny i niezwykle trafiony, szczególnie, ¿e

(maj¹ wiêcej mikrofibry). AIO zawsze

dopinane wk³ady pasuj¹ do wszystkich rozmiarów otulaczy SIO, a pojawi³a siê ju¿ te¿ wersja

³atwo spakowaæ, za³o¿yæ w parku na

pieluszki rosn¹cej razem z maluchem.

kolanie, nic nie da siê w nich zapomnieæ,
zagubiæ. W najwiêkszym rozmiarze mam

Pieluszki typu AIO/SIO zwykle ³adnie ch³on¹ i s¹ dobrze dopasowane do pupy dziecka, co

pokusê uzupe³niæ braki tylko AIO,

ogranicza wycieki. Wk³ady to bawe³na organiczna, mikropolar lub mieszanka bambusa

zw³aszcza, ¿e potrzebujê ich ju¿ mniej -

i bawe³ny.

wysadzam malutk¹ na nocnik i tak¹
prosto wygl¹daj¹c¹ AIO ³atwiej na

Wœród pieluszkowych systemów ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. Wiêkszoœæ rodziców decyduje

stoj¹co i w poœpiechu za³o¿yæ.

siê jednak na pakiet mieszany. Doœwiadczenie uczy, ¿e w zale¿noœci od wieku dziecka czy pory
dnia, czego innego oczekujemy od pieluszki. Ale o tym na kiedy kieszonka, a kiedy Snap In One
w kolejnych rozdzia³ach.
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U£ATWIACZE ¯YCIA

EWA RADZI
Wk³adki Junior przeznaczone s¹ dla

Wiemy ju¿, ¿e pieluszkowanie wielorazówkami wcale nie musi byæ trudne ani czasoch³onne

wiêkszych dzieci, ok. 2 roku ¿ycia,

W tej ekologicznej przygodzie mo¿emy liczyæ na dobrodziejstwa naturalnych materia³ów,

ale praktycznym mamom zdarza siê

nowoczesnych w³ókien i na pomoc specjalnych u³atwiaczy, stworzonych z myœl¹ codziennoœci

kupowaæ je w tym rozmiarze po to, by

przewijania i prania.

przecinaæ je na pó³ i u¿ywaæ
w pieluszkach swoich noworodków

DODATKOWE WK£ADY CH£ONNE

(19 cm x 20).

Pomagaj¹, gdy potrzebujemy wzmocniæ ch³onnoœæ pieluszek, których u¿ywamy na co dzieñ,
a nie mamy ochoty wymieniaæ zestawu czy dokupywaæ nowych. Mo¿na je znaleŸæ w³aœciwie
w ka¿dej d³ugoœci i kszta³cie – prostok¹tne, owalne, uzgrabnione w œrodku, z bawe³ny,
bambusa, konopi czy szybko schn¹cej mikrofibry. Do³o¿one na wierzch formowanki, sk³adanej
muœliny czy do wnêtrza kieszonki, pozwalaj¹ przetrwaæ noce, d³u¿sze spacery, czy zwyczajn¹
codziennoœæ rosn¹cego z ka¿dym dzieñ dziecka.
PAPIERKI JEDNORAZOWE
To pieluszkowy niezbêdnik! Ratuj¹ ¿ycie, gdy radzenie sobie z grubsz¹ zawartoœci¹ pieluszki
skutecznie zniechêca do kontynuowania przygody z wielorazówk¹. Umieszcza siê jej
pomiêdzy pup¹ dziecka a pieluszk¹. Przepuszczaj¹ wilgoæ do pieluszki, zatrzymuj¹c
konkretniejsze nieczystoœci, które przy przewijaniu razem z papierkiem wyrzucamy do toalety.
Wk³adki s¹ wykonane wy³¹cznie z niewybielanej pulpy papierowej z dodatkiem 1% wiskozy

Wk³adki jednorazowe Junior, Imse

i ulegaj¹ ca³kowitej biodegradacji. Naprawdê skuteczne staj¹ siê po 2 – 3 miesi¹cu ¿ycia, gdy

Vimse.
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kupki malucha zaczynaj¹ byæ nieco bardziej zwarte. Wczeœniej mog¹ byæ wykorzystywane jako
ochrona przed zat³uszczeniem pieluszki, jeœli jesteœmy zmuszeni do potraktowania pupy dziecka
kremem.
WK£ADY SUCHA PIELUCHA
Pieluszki kieszonki i niektóre AIO z natury zapewniaj¹ uczucie suchoœci przy pupie dziecka.
Przy bawe³nie, bambusie czy konopiach nie ma na co liczyæ! Dziêki temu jest szansa, ¿e
maluch szybciej po¿egna siê z pieluchami i zacznie korzystaæ z nocniczka. S¹ jednak momenty,
gdy mama chcia³aby zapewniæ dziecku tê odrobinê dodatkowego komfortu – wk³ady „sucha
pielucha” po³o¿one na bawe³nianej czy bambusowej pieluszce, dzia³aj¹ jak mikropolarowa
Wk³ady “sucha pielucha”, Imse Vimse.

warstwa w kieszonce! Odci¹gaj¹ wilgoæ wg³¹b, pozostawiaj¹c uczucie suchej skóry, tak cenne
w nocy, na spacerach czy w trakcie choroby dziecka.

MAMY MÓWI¥

SPINACZ SNAPPI
Przychodzi z odsiecz¹ szczególnie, gdy pocz¹tkuj¹cej mamie zaczyna brakowaæ trzeciej rêki

Papierki jednorazowe to super sprawa!
Kupka l¹duje tam, gdzie jej miejsce, czyli
w toalecie, a w razie siusiu mo¿na wypraæ
i u¿yæ ponownie. No i m¹¿ jakby chêtniej

do przewiniêcia malucha. Szczególnie sprawdzaj¹ siê przy sk³adanych muœlinach, prefoldach
i formowankach bez wszytych zapiêæ. Trzy elastyczne nó¿ki chwytaj¹ koñcami za materia³,
zapinaj¹c pieluszkê i utrzymuj¹c jej kszta³t. Potem mo¿na ju¿ spokojnie za³o¿yæ otulacz.
Spinacz jest wykonany z bezpiecznego materia³u w ca³ej gamie kolorów – jego jedyn¹ wad¹
jest jego rozmiar – tak drobny, ¿e ³atwo go zgubiæ.

przewija teraz :)
Kasia, mama z Krakowa

PROSZEK ODKA¯AJ¥CY
Prosta w obs³udze klamerka Snappi jest
niezast¹piona np.gdy chcemy za³o¿yæ
pieluszkê sk³adan¹ albo prefold tak, by
zwiêkszyæ

powierzchniê

zabezpieczaj¹c¹ przed przeciekami przy
nó¿kach. Wielki plus za funkcjonalnoœæ

Pranie pieluszek w 60 stopniach z dodatkiem detergentu w zupe³noœci wystarcza, by by³y
czyste i bezpieczne dla dziecka. Mo¿emy te¿ praæ je razem z dzieciêcymi ubrankami lub innym
praniem w ni¿szych temperaturach – wtedy konieczne bêdzie u¿ycie ekologicznego
odka¿acza. £y¿eczka takiego proszku (np. Nappy Fresh) dodana do zwyk³ego detergentu,
sanityzuje i zabija bakterie ju¿ w 40 stopniach. Jednoczeœnie proszek jest bezpieczny dla
dziecka i dla pieluszek.

oraz estetyczny wygl¹d!
Ula, mama z Warszawy

Wymienione akcesoria to najwa¿niejsi sojusznicy w codziennych zmaganiach z przewijaniem.
Dziêki nim pieluszkowa codziennoœæ staje siê jeszcze ³atwiejsza i bardziej przyjazna nawet dla
najbardziej wymagaj¹cych maluchów.
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CO BÊDZIE POTRZEBNE?

JAK PRZECHOWYWAÆ, PRAÆ I SUSZYÆ?

?
wiaderko z przykrywk¹
Czasy, gdy razem z tetr¹ trzeba by³o siê w drewniana chochlê i wielki gar do ich
wygotowywania, dawno minê³y. W dobie pralek automatycznych i skutecznych detergentów, to
ju¿ praktycznie bu³ka z mas³em. Ale po kolei.

?
olejek lawendowy lub z drzewa
herbacianego
?
myd³o odplamiaj¹ce lub galasowe
?
odka¿acz do prania w ni¿szych

Przed pierwszym u¿yciem wrzucamy pieluszki do pralki. Bawe³niane, konopne i bambusowe,

temperaturach np. Nappy Fresh

tak jak rêczniczki kuchenne, nabieraj¹ ch³onnoœci z ka¿dym kolejnym praniem. Optymaln¹
c h ³ o n n o œ æ

u z y s k a m y

p o

o œ m i u

p r a n i a c h .

Po przewiniêciu malucha, sp³ukujemy papierek jednorazowy z grubsz¹ zawartoœci¹ w toalecie,
a mokr¹ pieluszkê wrzucamy do plastikowego wiaderka z pokrywk¹. Jeœli nie u¿yliœcie
jednorazowego papierka, a trafi³ siê konkret, sp³ukujemy go pod strumieniem zimnej wody,
dobrze wyciskamy pieluszkê i do wiaderka! Nie zalewamy wod¹, bo to sprzyja rozwojowi
bakterii. Na stosik przechowywanych pieluszek mo¿na dodaæ kilka kropel olejku lawendowego
lub z drzewa herbacianego – maja dzia³anie odka¿aj¹ce i zabijaj¹ niemi³y zapach.
Pieluszki i otulacze zwykle pierzemy w 60 stopniach (w 40 z dodatkiem odka¿acza). Raz na
jakiœ czas mo¿na zafundowaæ im gor¹c¹ k¹piel w 90 stopniach, co powinno przywróciæ im
lœni¹c¹ biel. Jeœli nie chcemy praæ brudnych pieluszek z innymi ubrankami, mo¿emy nastawiæ je
wczeœniej na cykl prania wstêpnego, które zbierze nieczystoœci, a potem ju¿ spokojnie dorzuciæ

W takich woreczkach mo¿na przynieœæ

resztê dzieciêcej bielizny.

mokre pieluszki ze spaceru, Itti Bitti.
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EWA RADZI

Do prania nie nale¿y dodawaæ p³ynów zmiêkczaj¹cych ani stosowaæ detergentów o typu 2 w 1 –
sk³adniki zawarte w p³ynach oklejaj¹ w³ókna i obni¿aj¹ ich ch³onnoœæ. Dlatego te¿ odradza siê
pranie pieluch w popularnych orzechach pior¹cych, poniewa¿ posiadaj¹ zbyt du¿¹ iloœæ

Kilka pomys³ów na domowe wybielenie

saponin.

poplamionych pieluszek, które straci³y
ju¿ nieco swój blask.

Plamy i trudne do usuniêcia zabrudzenia mo¿na potraktowaæ myd³em odplamiaj¹cym, myd³em

Mo¿na namoczyæ pieluszki na

galasowym lub zamoczyæ na noc – powinno pomóc. Stosowanie wybielaczy, szczególnie tych

przynajmniej 6 godzin w niewielkiej iloœci

chemicznych, raczej nie jest wskazane.

wody z sokiem z przynajmniej ca³ej

Po praniu najlepiej wywiesiæ pieluszki luŸno na sznurku. Suszarka bêbnowa oszczêdzi nam

cytryny.Ja ostatnio polubi³am te¿ myd³o

czasu, ale te¿ szybciej zniszczy materia³. Natomiast otulaczy absolutnie nie znosz¹

galasowe, oczywiœcie poza jego

bezpoœredniego kontaktu z kaloryferem czy innym Ÿród³em ciep³a – niszczy siê PUL i otulacz

zapachem :) Mocno zabrudzone ubrania

zaczyna przeciekaæ.

namocz w ciep³ej wodzie z 1 szklanki
sody przez 30 minut. Potrzyj plamy

We³niane otulacze najlepiej praæ rêcznie w szamponie do we³ny lub mydle oliwkowym. Czas

p³ynnym myd³em. Aby przywróciæ biel

suszenia mo¿na skróciæ zawijaj¹c je w rêcznik i mocno œciskaj¹. Raz, dwa razy na miesi¹c, po

bawe³nianym skarpetkom, œciereczkom,

praniu, warto zafundowaæ im k¹piel lanolinow¹.

wygotuj je z plasterkami cytryny – która
jest naturalnym wybielaczem. A w lecie
najlepszym wybielaczem okazuje siê
mocno œwiec¹ce s³onko!

LANOLINOWANIE WE£NY
Przygotuj 2-3 ³y¿ki sto³owe kuracji lanolinowej i 2 litry gor¹cej wody. Gdy woda ostygnie
do temperatury ok.30 stopni w³ó¿ w ni¹ otulacze. Od czasu do czasu wyciœnij je, mo¿esz
zostawiæ na noc. Wyp³ucz w zimnej wodzie, dodaj kilka kropli octu, zanurz na 10 minut
i wyciœnij. Wysusz i... gotowe.

Lanolina do we³ny.
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PAKIET STARTOWY
Iloœæ i rodzaj potrzebnego wyposa¿enia zale¿y przede wszystkim od wieku i wagi dziecka.
Noworodek wymaga przewijania œrednio 12 razy na dobê, jednak pieluszki, których w tym
czasie mo¿esz u¿ywaæ, nie musz¹ byæ bardzo ch³onne. Wa¿niejsze, by by³y delikatne i szybko
sch³y, co na pewno doceni Twój domowy bud¿et.
Ekonomiczny zestaw startowy dla œwie¿o upieczonego maluszka to np.:
?
12 bawe³nianych pieluszek formowanych, które z powodzeniem mo¿esz zast¹piæ
sk³adan¹ muœlin¹ lub wygodnymi prefoldami (np. Ecopi) w odpowiednim rozmiarze,
?
konieczne bêd¹ te¿ 3-4 otulacze w rozmiarze lub te uniwersalne, rosn¹ce razem
z dzieckiem,
?
na spacery i d³u¿sze wyjœcia przydadz¹ siê te¿ 2 pieluszki typu All-in-One, które zapewnia
wy¿sz¹ ch³onnoœæ i wygodê przewijania,
?
nocn¹ zmianê spokojnie obs³u¿¹ ch³onne, miêkkie i antybakteryjne formowanki
z bambusa np. Tots Bots - przy codziennym praniu wystarcz¹ dwie.
Odrobina luksusu
Œwiat pieluszek wielorazowych z ka¿dym dniem staje siê coraz bardziej ró¿norodny.
Proponowany pakiet startowy mo¿na wiêc ³atwo i szybko urozmaiciæ, by sta³ siê jeszcze
bardziej wygodny, kolorowy i dopasowany do indywidualnych potrzeb. Jeœli nasz noworodek

Otulacz na rzepy powlekany bawe³n¹,

wa¿y od 3,5 kg, mo¿emy zdecydowaæ siê na zestaw kieszonek. 12 kolorowych pieluszek uzu-

z regulacj¹ wielkoœci, Weehugger.
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-pe³nionych sk³adanymi muœlinami powinno podo³aæ nawet najbardziej wymagaj¹cemu
smykowi. To nieco wiêkszy jednorazowy wyciek z portfela, jednak to lokata z wysokim
oprocentowaniem – w zasadzie wszystkie pieluszki kieszonki rosn¹ razem z dzieckiem
i wystarczaj¹ do koñca pieluszkowania. Kupione raz, zostaj¹ na zawsze. Super wygodn¹ opcj¹
dla mam preferuj¹cych odrobinê luksusu jest zestaw wszystko w jednym. 12 pieluszek AIO
w rozmiarze S (np. Itti Bitti) to ¿elazny zapas przy codziennym praniu. Po kilku miesi¹cach
konieczna bêdzie wymiana garderoby na wiêkszy rozmiar, jednak wtedy bêdziemy mogli sobie
pozwoliæ na redukcje liczby – 10 M-ek powinno wystarczyæ dla podrastaj¹cego smyka. Rozmiar
Large to kolejne dwie pieluszki mniej, a jaka wygoda dla mamy i komfort dla malucha.
Dodatkowe wk³ady ch³onne z mikrofibry
na wiêksze ka³u¿e.

Co dalej?
Z czasem ¿ycie m³odej mamy staje siê ³atwiejsze – przynajmniej pod wzglêdem
pieluszkowania. Ka¿dy miesi¹c to 1-2 przewiniêæ mniej. Pêcherz malucha ma wiêksz¹

EWA RADZI
Zatrzaski czy rzepy? Wybór z pozoru
b³ahy, a dla niektórych rodziców jednak
kluczowy :)
Zatrzaski s¹ zdecydowanie bardziej
trwa³e i bardziej wytrzyma³e w praniu,
wymagaj¹ jednak nieco wiêcej
dok³adnoœci przy zak³adaniu pieluszki
czy otulacza.
Rzep daje nieco lepsz¹ mo¿liwoœæ
dopasowania rozmiaru pieluszki do wagi
dziecka, zapina siê go te¿ szybciej
i sprawniej. Jednak w praniu radz¹ sobie
ju¿ nieco gorzej, przede wszystkim
trzeba pamiêtaæ o zamkniêciu rzepów, by
nie zahacza³y o inne pieluszki i ubranka.
Gdy maluch podroœnie, zdarza siê te¿
czasem, ¿e rozpinanie zapiêcia staje siê
Ÿród³em nowej zabawy

pojemnoœæ – dziecko siusia wiêc rzadziej, ale wiêcej. Potrzeba wiêc bardziej ch³onnych
pieluszek (np. bambusowych formowanek lub kieszonek). Mo¿emy te¿ wykorzystaæ ten
asortyment, którego u¿ywaliœmy wczeœniej, dok³adaj¹c tylko bambusowy lub mikrofibrowy
wk³ad ch³onny. Od 3-4 miesi¹ca przychodz¹ nam z odsiecz¹ ekologiczne papierki
jednorazowe. Nak³adane bezpoœrednio na pieluszkê, pozwalaj¹ zwin¹æ jej grubsz¹ zawartoœæ
i sp³ukaæ w toalecie. Rach ciach i po sprawie, a na pieluszce zostaje co najwy¿ej ciemniejsza
plama. Niestety papierki sprawdzaj¹ siê dopiero od momentu, gdy kupka malucha zmienia
nieco konsystencjê i nie przypomina ju¿ wylanej na pieluszkê musztardy. Od 5-6 miesi¹ca
warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na pieluszki nocne – ch³onny bambus lub kieszonka
z podwójnym wk³adem i warstw¹ polaru przy pupie zwiêksza szansê na spokojny sen dziecka
i mamy.
Czego jeszcze potrzebujê?
W³aœciwy wybór pieluszek i ich iloœci to klucz do sukcesu w naturalnym pieluszkowaniu.
Rodzice zwykle w miarê nabywania doœwiadczenia, nieco modyfikuj¹ zawartoœæ pieluchowych
szuflad, bo o idealny, uniwersalny stosik dla ka¿dego dziecka zwyczajnie trudno. Jednak kilka
drobiazgów potrzebnych w przygodzie z wielorazówk¹ przyda siê ka¿demu. Jeœli wybierasz
sk³adane muœliny lub formowanki bez rzepów i zatrzask, w zapiêciu za³o¿onej pieluszki pomo¿e
spinacz Snappi. Do przechowywania zabrudzonych pieluszek przyda siê plastikowe wiaderko
z przykrywk¹, do którego warto dodaæ kilka kropli olejku z lawendy lub z drzewa herbacianego,
który odkazi zawartoœæ i nada mi³y zapach. Na ka¿dym etapie warto te¿ u¿ywaæ ekologicznego
odka¿acza (np. Nappy Fresh) – dodaj¹c ³y¿eczkê do zwyk³ego proszku, mo¿emy bezpiecznie
praæ pieluszki ju¿ w 40 stopniach.
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Ekonomiczny zestaw startowy

Odrobina luksusu

Opcja super wygodna
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NOCNE PIELUSZKOWANIE
Jeœli Twój maluch przesypia w nocy 5, a nawet wiêcej godzin albo zwyczajnie chcesz omin¹æ
nocne przewijanie, czas pomyœleæ o wyborze odpowiedniej pieluchy na nocny czas.
Przetrwanie pieluchowej nocy to szczególne wyzwanie, z którym czêsto nawet ch³onne
jednorazówki nie s¹ sobie w stanie poradziæ. Dobrze dobrana wielorazówka to lekarstwo na
nocne powodzie.
Ch³onnoœæ
W nocy pieluszka jest zmieniana zdecydowanie rzadziej ni¿ w ci¹gu dnia, wiêc przede
wszystkim musi byæ bardziej ch³onna. Bawe³niane pieluszki zwykle wytrzymuj¹ próbê
niemowlêcego dnia, jednak na noc potrzebuj¹ ekstra wzmocnienia. Dodatkowe wk³ady
z mikrofibry lub bambusa zwiêkszaj¹ ch³onnoœæ pieluszki i pozwalaj¹ sucho i spokojnie dotrwaæ
do rana. Jeœli jednak wk³ad z bambusa lub mikrofibry dodany do standardowej pieluszki nie
sprawdzi siê w Waszym przypadku, warto wypróbowaæ pieluszki-kieszonki. Dziêki wygodnej
konstrukcji, mo¿esz umieœciæ w kieszonce tyle wk³adów, ile potrzebujesz. Zwykle podwójna
warstwa ch³onnej mikrofibry wystarcza, by pokonaæ nawet obficie sikaj¹ce maluchy. Plus
kieszonek polega na tym, ¿e nie musisz stosowaæ do nich tylko oryginalnych wk³adów.
W trakcie dnia, gdy nie wymagasz od pieluszki tak du¿ej ch³onnoœci, mikrofibrê spokojnie
mo¿esz zast¹piæ posk³adan¹ muœlin¹ lub bawe³nianym rêczniczkiem. Spokojnej nocy sprzyja
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Ch³onne wk³ady konopne mpomog¹

te¿ mikropolar, który pokrywa wnêtrze kieszonki i bezpoœrednio styka siê ze skór¹ dziecka.

przetrwaæ noc.

Struktura mikropolaru odci¹ga wilgoæ do œrodka, zapewniaj¹c maluchowi uczucie suchoœci.

Oddychanie
Gdy pieluszka pozostaje wilgotna przez kilka godzin, tak jak dzieje siê to w nocy, mog¹ rozwijaæ
siê w niej bakterie, które s¹ te¿ Ÿród³em nieprzyjemnego zapachu. Oddychaj¹ce otulacze do
pieluszek odci¹gaj¹ wilgoæ na zewn¹trz, utrzymuj¹ wentylacjê powietrza oraz prawid³ow¹
temperaturê, a dziêki temu redukuj¹ ryzyko pojawienia siê wysypek i podra¿nieñ. Jeœli
rezygnujesz z kieszonki na rzecz otulacza z bambusow¹ lub bawe³nian¹ pieluszk¹, najlepiej
spisze siê otulacz wykonany z we³ny. We³niane otulacze posiadaj¹ wiele zalet. W zale¿noœci od
potrzeb, ch³on¹ lub odpychaj¹ wilgoæ i utrzymuj¹ j¹ z dala od skóry dziecka, chroni¹c
jednoczeœnie ubranka przed zamoczeniem. We³niane w³ókna posiadaj¹ te¿ naturalne
w³aœciwoœci antybakteryjne. Gdy lanolina, któr¹ pokryte s¹ w³ókna we³ny, styka siê z moczem,
dochodzi do nieszkodliwej reakcji chemicznej, która redukuje nieprzyjemny zapach po

We³niany otulacz, Imse Vimse.

wyschniêciu otulacza. Dlatego otulaczy z we³ny nie trzeba praæ zbyt czêsto - wp³ywa to
niekorzystnie na ich wodoodporne mo¿liwoœci. Najlepiej praæ je rêcznie i raz na kilka tygodni
zastosowaæ kuracjê lanolinow¹. Jeœli u¿ywasz we³nianych otulaczy ka¿dej nocy, stosuj
wymiennie przynajmniej dwa, tak, by po u¿yciu ka¿dy móg³ solidnie wyschn¹æ i wywietrzeæ.
Wygoda
Twoje dziecko bêdzie nosi³o tê pieluszkê przez kilka nocnych godzin, wa¿ne wiêc, by by³o mu
w niej wygodnie. U¿ywaj¹c ch³onnej pieluszki i oddychaj¹cego otulacza, zwiêkszysz komfort
Twojego malucha, a Wam obojgu dasz szansê przespania ca³ej nocy. Wa¿ne, by wybrany na
noc otulacz by³ dobrze dopasowany. Bior¹c pod uwagê, ¿e u¿yjesz grubszej pieluchy lub
zastosujesz dodatkowy wk³ad ch³onny, konieczny mo¿e siê okazaæ wiêkszy rozmiar. Nie
upychaj na si³ê pieluszki wewn¹trz otulacza – maluchowi bêdzie ciasno, a nie mieszcz¹ce siê
fragmenty pieluszki spowoduj¹ mokre wycieki… i po spokojnym œnie. Jeœli decydujesz siê na
pieluszkê z kieszonk¹, pomocne bêdzie powiêkszenie jej o jeden rozmiar (w zasadzie
wszystkie kieszonki maj¹ regulacjê wielkoœci) w stosunku do tego u¿ywanego w ci¹gu dnia.
Najwygodniej zarezerwowaæ sobie dwa lub trzy zestawy pieluszek, których bêdziesz u¿ywaæ
tylko na noc – zaoszczêdzi to wieczornego dobierania wk³adów i ci¹g³ego dopasowywania

MÓWI¥ MAMY
Najlepszy otulacz, jaki do tej pory
u¿ywaliœmy. Jest fantastyczny: nie
przyjmuje wilgoci ani zapachów
a jednoczeœnie czuæ przez ubranko czy
dziecko ma mokro, wiêc mo¿na
zareagowaæ prawie natychmiast zmian¹
pieluszki. Daje du¿y komfort, ¿e pupa jest
dobrze przewietrzona. W tym otulaczu
nie zdarzaj¹ siê nawet zaczerwienienia.
Drogi w porównaniu z innymi we³nianymi
otulaczami, ale wart tej ceny.
Kasia, mama z Krakowa

rozmiaru.
Dok³adanie kolejnych warstw bawe³nianych wk³adów ch³onnych, by zwiêkszyæ ch³onnoœæ
pieluszki, ma te¿ swoje granice. Zbyt wiele bawe³nianych piêter w kieszonce czy otulaczu
spowoduje, ¿e dziecko bêdzie le¿a³o w nienaturalnie wygiêtej pozycji i bêdzie mu po prostu
niewygodnie. Lepiej zast¹piæ dwie lub trzy warstwy bawe³ny jedn¹ cieñsz¹, a bardziej ch³onna
wk³adk¹ z mikrofibry lub bambusa. Jeœli rezygnujemy z kieszonki, która posiada wbudowan¹
warstwê mikropolaru zapewniaj¹cego uczucie suchoœci, mo¿emy u¿yæ cieniutkich wk³adek
„sucha pielucha”, które odci¹gn¹ wilgoæ do œrodka i zapewnia dziecku wygodê.
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PIELUSZKOWE ZAPALENIE SKÓRY
Pieluszkowe zapalenie skóry to najpopularniejszy rodzaj podra¿nienia, jakie wystêpuje u dzieci
w wieku niemowlêcym. Œrednio ka¿de dziecko przechodzi je co najmniej raz do czasu, gdy
opuœci pieluszki i nauczy siê korzystania z toalety.
Czynników jest wiele, choæ do najczêœciej wymienianych nale¿y wilgoæ, zbyt d³ugo pozostaj¹ca
w bezpoœrednim kontakcie ze skór¹ dziecka. W pieluszkach wielorazowych wykonanych
z bawe³ny czy bambusa dziecko czuje, ¿e ma mokro, zwykle jest jednak czêœciej przewijane ni¿
w klasycznych jednorazówkach. Coraz nowsze modele pieluszek jednorazowych szczyc¹ siê
coraz wiêksz¹ ch³onnoœci¹, przez co czêœæ rodziców nie widzi powodów, by zbyt czêsto je
zmieniaæ. Efekt jest taki, ¿e maluch le¿y w pieluszce dobrych kilka godzin i problem gotowy.
W pieluszce magazynuj¹ siê kolejne partie moczu, a w moczu rozmna¿aj¹ siê bakterie. Kiedy
amoniak zawarty w moczu kontaktuje siê z pieluszkowym plastikiem, skóra dziecka nie ma
mo¿liwoœci swobodnego oddychania i bakterie mog¹ siê swobodnie rozwijaæ. Dzieci, które
siusiaj¹ czêsto lub maj¹ biegunkê, s¹ wiêc bardziej nara¿one na podra¿nienia.
Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zapalenia pieluszkowego zmniejsza siê wraz z wiêksz¹
czêstotliwoœci¹ zmieniania pieluszek. Dlatego zaleca siê, by noworodki przewijaæ œrednio co
1-2 godziny, a starsze niemowlêta co 3-4 godziny.
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Bambusowe w³ókna pomagaj¹

Statystyki pokazuj¹, ¿e problem pieluszkowego zapalenia skóry jest stosunkowo m³ody.

zachowaæ zdrow¹ skórê dziecka.

Przekrojowe badania pokaza³y, ¿e w latach 70-tych, gdy pieluszki jednorazowe dopiero pojawa

-³y siê na œwiatowym rynku, notowano je u ok 7% dzieci. Jeszcze wczeœniej, w latach 40-tych,
gdy nikt jeszcze nie s³ysza³ o plastikowych ceratkach do podtrzymywania tetry, tego problemu
nie by³o w³aœciwie wcale. Wraz z opanowaniem rynku przez pieluchy jednorazowe w latach 80tych, procent dzieci, u których pieluszkowe zapalenie skóry odnotowywano przynajmniej raz na
2 miesi¹ce, wynosi³ ju¿ 63%.
Wielu rodziców broni jednorazówek, podkreœlaj¹c, ¿e uczucie suchej pupy, jakie zapewniaj¹,
redukuje prawdopodobieñstwo wystêpowania podra¿nieñ. W wielorazowych pieluszkach
bawe³nianych dziecko czuje wilgoæ. Jednak podstawowa ró¿nica, która dzia³a na korzyœæ
wielorazówek, to brak chemii i swobodny przep³yw powietrza, który zapewniaj¹ nowoczesne,

Do przemywania skóry najlepiej

oddychaj¹ce otulacze. Dla maluchów podatnych na podra¿nienia idealne bêd¹ otulacze

sprawdz¹ siê bawe³niane myjki i woda.

we³niane, które przyspieszaj¹ proces gojenia siê skóry. Dziêki temu ryzyko rozwijania siê
szkodliwych bakterii jest du¿o mniejsze. A dla tych, którzy chc¹ dziecku zapewniæ komfort
suchej pupy, s¹ przecie¿ dodatkowe wk³ady "sucha pielucha" i pieluszki kieszonki, odci¹gaj¹ce
wilgoæ do œrodka.
Nawil¿ane chusteczki jednorazowe to nieodzowny element wielu maminych torebek. Dobre na
ka¿d¹ okazjê, ale czy tak naprawdê s³u¿¹ zdrowiu dziecka? Ka¿da paczka takich chusteczek to
bogaty przegl¹d tablicy Mendelejewa. Sk³adniki chemiczne, którymi s¹ nas¹czone, bardzo
wysuszaj¹ skórê dziecka, powoduj¹c podra¿nienia i przyczyniaj¹c siê w znacznym stopniu do
powstawania zapaleñ pieluszkowych. Dlatego zamiast sztucznych wacików, lepiej
pielêgnowaæ pupê dziecka bawe³nian¹ œciereczk¹ zamoczon¹ w wodzie, ewentualnie
z dodatkiem myde³ka oliwkowego. To wystarczy, by zapewniæ higienê i nie zniszczyæ naturalnej
warstwy lipidowej ochraniaj¹cej skórê ma³ego dziecka.
Pieluszkowe zapalenie skóry bierze swoj¹ nazwê nie tyle od czynnika, który mo¿e je
powodowaæ, ile od okolicy, w której wystêpuje podra¿nienie. Jego pojawienie siê mog¹
powodowaæ alergie pokarmowe, infekcje grzybicze, wra¿liwoœæ skóry, otarcia i podra¿nienia

MÓWI¥ MAMY
My sami przygotowujemy sobie miksturæ
do przemywania pupy. Do miseczki
wlewamy przegotowanà wodæ,
dodajemy trochæ

olejku lawendowego

albo z drzewa herbacianego razem
z kilkoma kroplami oliwy z oliwek i juý.
Widziaùam teý takie gotowe zestawy,
z baweùnianymi myjkami, miseczkami
I kompletem olejków, ale nam jest
wygodnie z wersjà domowà.
Kasia, mama z Wroc³awia

chemiczne. Mog¹ byæ te¿ rezultatem zmian w diecie karmi¹cej mamy, nowo wprowadzonego
pokarmu sta³ego u starszych dzieci. Inny rodzaj jedzenia powoduje zmiany w sk³adzie
dzieciêcego stolca, co mo¿e powodowaæ podra¿nienia.
Infekcje grzybicze maj¹ w okolicy pieluszkowej idealne warunki do rozwoju, szczególnie jeœli
dziecko poddane by³o kuracji antybiotykowej. Antybiotyki co prawda zabijaj¹ bakterie
powoduj¹ce chorobê, ale nie oszczêdzaj¹ te¿ tych odpowiedzialnych za usuwanie z naszego
organizmu szkodliwych grzybów. Bez nich grzyby mog¹ swobodnie siê rozwijaæ, powoduj¹c
zapalenie pieluszkowe.
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Jeœli to dopiero pocz¹tek i na skórze dziecka pojawi³y siê pierwsze czerwone krostki, nie
nale¿ny wpadaæ w panikê. Wietrzenie pupy bez pieluszki, k¹piel w kisielu z m¹ki ziemniaczanej
i posmarowanie podra¿nionych miejsc dobr¹ maœci¹ na odparzenia, z dodatkiem czerwonej
koniczyny, lub olejkiem nagietkowym. Jeœli zadzia³amy od razu i nie dopuœcimy do pog³êbienia
siê zapalenia, te domowe sposoby powinny w zupe³noœci wystarczyæ.

Olejek z drzewa herbacianego jest
antybakteryjny i przeciwgrzybiczy.

EWA RADZI
A co, gdy mamy k³opoty? Po co i czym smarowaæ?
Jeœli zapalenie pieluszkowe jest powa¿ne, lnie ominie nas wizyta u lekarza.
Wczeœniej jednak mo¿emy spróbowaæ radziæ sobie domowymi sposobami.
Jeœli mamy krostki wodniste, czerwone, skóra "têpa", warto u¿yæ maœci wysuszaj¹cej
i przeciwzapalnej, jednoczeœnie przywracaj¹cej barierê lipidow¹. Wœród naturalnych
sk³adników id¹cych nam na ratunek, bêdzie przeciwzapalny nagietek i czerwona
koniczyna. Wysuszaj¹cy sk³adnik, to np. aktywny cynk. Dobrym rozwi¹zaniem poza eko
kremami z tymi sk³adnikami, bêdzie olejek nagietkowy.
Jeœli skórka jest popêkana, zaczerwieniona, szorstka, kluczowe jest nat³uszczenie,
zmiêkczenie skóry, przywrócenie bariery ochronnej, a tutaj na pomoc œpiesz¹ kremy
nat³uszczaj¹ce, czy olejek migda³owy, olejek z pestek moreli, które zmiêkczaj¹ i olejek
nagietkowy - przeciwzapalny. Mo¿na u¿yæ mieszankê zrobion¹ w d³oni z³o¿on¹ z kilku
kropel dwóch, trzech sk³adników. Po wyjœciu z zapalenia pieluszkowego, pozosta³y olejki
migda³owy i morelowy z powodzeniem mo¿emy wykorzystaæ do masa¿u Maluszka.

Myde³ko Marsylskie dobre do pielêgnacji
wra¿liwej skóry.
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JEDNORAZOWE PIELUSZKI EKOLOGICZNE
Z zewn¹trz nie ró¿ni¹ siê zbytnio od standardowych jednorazówek - sekret tkwi w procesie
wytwarzania oraz w materia³ach i œrodkach u¿ytych przy produkcji. Producenci ekologicznych
pieluszek rezygnuj¹ z wiêkszoœci, a coraz czêœciej nawet z wszystkich szkodliwych sk³adników
chemicznych, które maj¹ zwiêkszaæ ch³onnoœæ, zapewniaæ trwaj¹ce kilka godzin uczucie
suchoœci czy jedwabist¹ miêkkoœæ pieluszki.
W zamian proponuj¹ zdrowe, bezpieczne, przyjazne dla dziecka i œrodowiska rozwi¹zania.
Niektóre ekologiczne jednorazówki nie zawieraj¹ chloru i wybielanej sztucznie celulozy.
W innych nie stosuje siê plastiku i ¿elu, powszechnych w klasycznych pieluchach.
Zewnêtrzna, nieprzemakalna warstwa pieluszki jest wykonana na bazie niemodyfikowanej
genetycznie skrobi kukurydzianej, a ch³onnoœæ zapewnia niechlorowana mieszanka bawe³ny
i pulpy drzewnej, pozyskiwanej z odnawialnych upraw leœnych, co jeszcze bardziej ogranicza
negatywny wp³yw produkcji na œrodowisko naturalne.
Ekologiczne pieluszki jednorazowe s¹ tak proste w u¿yciu jak ich standardowe odpowiedniki.
Maj¹ taki sam dobrze dopasowany kszta³t i s¹ zapinane na wygodne rzepy, które utrzymuj¹
pieluszkê na swoim miejscu. Po zu¿yciu mo¿esz wyrzuciæ je do kosza na œmieci, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
zamiast 500 lat, przy dostêpie do œwiat³a i powietrza bêd¹ rozk³adaæ siê rok. Przy odrobinie

Jedyne jednorazówki zupe³nie bez

szczêœcia mo¿na je dostaæ w kilku stacjonarnych sklepach dzieciêcych, jednak zdecydowanie

chemicznego ¿elu, Tushies.
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³atwiej i szybciej znaleŸæ je w Internecie.
Ekologiczne jednorazówki to przede wszystkim mniejszy kontakt skóry naszego dziecka
z wszechobecn¹ dziœ chemi¹. Mniej syntetycznych œrodków o trudnych do wymienienia
nazwach to te¿ mnie wysypek, podra¿nieñ, alergii i zapaleñ, które mêcz¹ malucha, a rodziców
przyprawiaj¹ o ból g³owy. Eko pieluszki oszczêdzaj¹ te¿ œrodowisku naturalnemu dodatkowych
porcji dioksyn i wybielaczy oraz pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e za kilkanaœcie lat nie bêdziemy
mieszkaæ na wysypisku œmieci.
Niestety ekologiczne jednorazówki nie s¹ ju¿ tak ³askawe dla naszych portfeli - wci¹¿ jeszcze
Ekologiczne jednorazówki Wiona.

pozostaj¹ nieco dro¿sze od klasycznych jednorazówek, dlatego warto rozwa¿yæ je jako
wygodne uzupe³nienie pieluszek wielorazowych, które poza trosk¹ o zdrowie
i

MÓWI¥ MAMY
Bardzo przyjemny produkt. U¿ywa³am od
narodzin synka w szpitalu. Nie ró¿ni¹ siê
w wygl¹dzie ani u¿ytkowaniu od
popularnych pieluch jednorazowych( no
oprócz tego ze nie maj¹ nadrukowanych
kolorowych zwierz¹tek), a o ile
przyjemniejsza jest myœl, ¿e maleñki
noworodek nie ma na pupie pieluchy z t¹
ca³¹ chemi¹, a pieluszka roz³o¿y siê na
jakimœ wysypisku w stosunkowo krótkim
czasie, inaczej ni¿ te "zwyk³e" pieluszki
Agata, mama z £odzi.

Œwietne uzupe³nienie dla wielorazówek.
W sam raz na spacer albo na wyjazdy.
Na co dzieñ jednak trochê drogie.
Agnieszka, mama z Kielc
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SERWIS PIELUSZKOWY - OPCJA DLA ZABIEGANYCH
Serwis pieluszkowy to profesjonalny sposób na proste, ekologiczne i ekonomiczne
pieluszkowanie. Powsta³ z myœl¹ o tych wszystkich, dla których barierê w podjêciu decyzji
o naturalnym pieluszkowaniu swoich maluchów stanowi samodzielne pranie i suszenie
stosików zabrudzonych pieluch.
Nie trzeba nawet wychodziæ z domu. Wystarczy zg³osiæ siê przez stronê internetow¹, wybraæ
rozmiar i iloœæ pieluszek, jakiej bêdziemy potrzebowaæ na ca³y tydzieñ. Podczas pierwszej
wizyty kurier dostarczy czysty zestaw razem z wiaderkiem i workiem do przechowywania
brudnych pieluszek. A potem ju¿ z górki – raz w tygodniu pod drzwi podje¿d¿a tygodniowy
pakiet czystych pieluch, a zabrudzone odbierane s¹ w ka¿dy poniedzia³ek i Czwartek.
Praniem zajmuje siê profesjonalna pralnia, która obs³uguje m.in. najbardziej znany warszawski
szpital po³o¿niczy œw. Zofii. Do szczêœcia potrzeba jeszcze tylko kilku otulaczy, które ochroni¹
przed przeciekami oraz zatrzymaj¹ pieluszkê na miejscu i do dzie³a!
W Polsce Serwis Pieluszkowy to nowoœæ, ale w Anglii czy Szwecji takie us³ugi dzia³aj¹
w³aœciwie w ka¿dym mieœcie.
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GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI?
Tu znajdziesz najwiêkszy wybór pieluszek wielorazowych, akcesoriów, dodatków,
organicznych kosmetyków, ubranek z naturalnych tkanin i uzyskasz pe³n¹ informacjê i fachow¹
poradê:

Na Forum Pieluszkarni spotkasz rodziców, którzy podziel¹ siê z Tob¹ swoimi doœwiadczeniami
i doradz¹, jak zrobiæ pierwsze kroki w œwiecie wielorazowych pieluszek:

Do³¹cz do nas na Facebooku, gdzie co dzieñ trafia porcja œwie¿ych informacji o pieluszkowych
nowoœciach i organizowanych warsztatach pieluszkowych:

Spotkaj siê z nami w Pieluszkarni w Warszawie przy Nowym Œwiecie 22 - tam mo¿na
wszystkiego zobaczyæ, dotkn¹æ i przekonaæ siê na w³asne oczy, ¿e pieluszki wielorazowe s¹
dobre - z natury :)
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www.pieluszkarnia.pl

