
    PÉČE 
        od prvních dnů života



Značka doporučována matkami

  Jste připravena
NA PRVNÍ  
      SPOLEČNÉ DNY?

Vážené maminky,       
před Vámi jsou ty nejkrásnější 
okamžiky ve Vašem životě. Je to 
období velkých změn a štěstí, ale také 
obav z toho, co je pro Vás nové 
a dosud nepoznané. Období před 
i po porodu je plné emocí. Objevují 
se otázky týkající se krmení, výchovy 
a péče o dítě. Proto Vám chceme pro 
dobrý začátek mateřství nabídnout 
několik našich rad a doporučení. 

Přejeme Vám mnoho radostných 
dnů strávených společně 

s Vaším dítětem      

Matky Canpolu
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Bezpečné čištění nosu

Hlen usazený v nosních dírkách může bránit 
dítěti v dýchání. Proto je ho třeba odstranit 
pomocí odsávačky. Při použití odsávačky s 
hadičkou si sama regulujete sílu sání, odsávání 
je bezpečnější a účinnější než při použití 
balónkové odsávačky. 

Proč je nosní odsávačka tak důležitá?

Snadnější  dýchání pod Vaší kontrolou
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Před odsáváním můžete použít několik kapek 
fyziologického roztoku.    

Více informací v oddílu:

Péče - hygienické pomůcky

Nosní odsávačka 
s hadičkou
hygienická a bezpečná
(vyrobena z bezpečného silikonu)
regulace síly sání
(umožňuje bezpečné a důkladné čištění nosních 
dírek)
snadné použití
průhledný zásobník 
(umožňuje rychlou kontrolu obsahu)

www.canpol.cz



rychlé a snadné 
měření

Přesný - měření teploty 
s přesností na desetinu stupně 
(rozsah měření: 32,0 - 43,9°C)
Dobře čitelný - velký světelný 
display
Rychlý - měření teploty trvá od 
1 do 5 minut (v závislosti na 
vybraném způsobu měření)

Elektronický 
teploměr

Přesné měření teploty
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Snadnější  dýchání pod Vaší kontrolou

tvarovaná a měkká koncovka

průhledný zásobník
umožňuje kontrolu 
množství odsátého hlenu

vyrobena z bezpečného 
silikonu

Silikonová odsávačka

- měkké tvarované koncovky                                                                                                                                              
- praktické pouzdro

Sada obsahuje:

testováno 
MATKAMI

Seznamte se s názory maminek 
na www.canpol.com.pl

koncovka

m
ěk

ká

 tvarovaná



Kůže novorozence a později i nemluvněte je velmi 
jemná a citlivá na podráždění. Nezapomeňte na 
kapuci, která chrání hlavičku po koupeli před 
prochladnutím. Po koupání dítěte doporučujeme 
používat speciální osušky a ne klasické ručníky, 
protože: jsou vyrobeny z jemnějšího materiálu 
a mají kapuci. Důležité je, aby vnitřní strana kapuce 

Teplá, měkká a bezpečná
      - jak vybrat tu správnou osušku pro novorozence?

Měkká a jemná
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výjimečně měkká a jemná
dokonale pohlcuje vodu
vnitřní strana kapuce je obšitá měkkou bavlnou 
(oceníte zejména u novorozence)
velmi teplá (díky vnitřní oteplené vrstvě)
velmi trvanlivá (nemění své vlastnosti 
ani po praní: měkkost, tvar, barva)

Osuška

byla vyrobena z hladké jemné bavlny 
a neměla ostré přešití.   

Více informací v oddílu:

Péče - doplňky ke koupání
www.canpol.cz
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Přesný - měření teploty 
s přesností na desetinu stupně 
(rozsah měření: 32,0 - 43,9°C)
Dobře čitelný - velký světelný 
display
Rychlý - měření teploty trvá od 
1 do 5 minut (v závislosti na 
vybraném způsobu měření)

Radostné a bezpečné koupání

Elastická ochrana očí 
před šampónem

Mata antypoślizgowa

Koupací teploměr

Protiskluzová podložka

bezrtuťo
vý

přísavky

Koupání a hygienu dítěte můžeme rozdělit do 3 etap:  

Hygiena tváře
Než dítě svléknete a položíte do vaničky, položte ho na přebalovací pult 
a začněte od čištění obličeje:
krok 1: Očka
Navlhčeným (fyziologickým roztokem nebo převařenou vodou) tampónem 
umyjte očko dítěte směrem od spánku ke koutku a osušte suchou gázou.
Pak umyjte stejným způsobem novým tampónem/gázou i druhé očko.
krok 2: Nosík
Navlhčeným tampónem umyjte vnější stranu nosu. Upozornění: Nevkládej-
te do nosu tyčinky ani vatu. Pokud je v nosíku dítěte hlen, který mu brání v 
dýchání, můžete kápnout fyziologický roztok a šetrně ho odsát nosní 
odsávačkou.
krok 3: Uši
Navlhčenou vatovou tyčinkou umyjte ušní boltce dítěte, pak vatovým 
tampónem umyjte pokožku za ušima. Osušte. Upozornění: Nevkládejte 
vatovou tyčinku dovnitř ucha!
krok 4: Celý obličej
Větším navlhčeným tampónem umyjte celou tvář, zvýšenou pozornost 
věnujte okolí úst.

Koupel ve vaničce, aneb „Hop do vody”!
1. Na přebalovacím pultu dítě svlékněte. Přetřete genitálie navlhčeným 
tampónem nebo žínkou.
2. Uchopte dítě tak, aby mělo hlavičku na Vašem rameni (Vaše ruka
spočívá na zádech dítěte a přidržujete ho pod paží). Druhou ruku vsuňte 
pod zadeček dítěte.
3. Položte dítě do vaničky - nejdříve ponořte nožičky, pak zadeček 
a nakonec ponořte záda dítěte. Celou dobu dítě držte, aby Vám nevyklouzlo 
z ruky.
4. Umyjte dítě žínkou nebo dlaní, začněte od hlavičky (dbejte, aby se dítěti 
nedostala voda do očí). Pak umyjte ruce, bříško, záda a nožky. Nakonec 
umyjte zadeček.  Až získáte v koupání dítěte zručnost, můžete ho obrátit na 
bříško a důkladně umýt záda. 

Časem, když vidíte, že je dítě ve vodě spokojené, dopřejte mu chvíli na 
zábavu - ať si pokope nožičkama, pohraje si s gumovou hračkou...

Péče po koupeli
1.Vyndejte dítě z vaničky a ihned ho zabalte do osušky s kapucí nebo 
ručníku.
2. Šetrně osušte celé tělíčko, namažte zadeček krémem proti opruzeninám 
a zabalte dítě do pleny.
3. Hlavičku učešte kartáčkem s měkkým vlasem a nasaďte tenkou 
bavlněnou čepičku.
4. Oblečte dítě a nakrmte ho.
Dbejte na to, aby jste dítě nepřehřívala 
- stačí mu o jednu vrstvu oblečení víc než Vám!

snadné použití
umožňuje bezpečné a důkladné 
umytí hlavičky dítěte
jemný materiál nedráždí citlivou 
pokožku dítěte
ideálně se přizpůsobí tvaru 
hlavičky dítěte

testováno 
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Seznamte se s názory maminek 
na www.canpol.com.pl



Novorozencům je ideální česat vlásky měkkým 
kartáčkem s přírodním vlasem. Pokud má 
novorozenec husté vlásky, snáze ho učešete
středně tvdrým kartáčkem s umělým vlasem 
(lépe se udržuje v čistotě než kartáček 
s přírodním vlasem).
Pravidelně používejte správně vybraný kartáček bez 

Jak vybrat první kartáč na vlasy?
ohledu na to, zda má dítě málo nebo spoustu 
vlasů. Česání masíruje a prokrvuje pokožku 
hlavy a posiluje vlasy.

Více informací v oddílu:

Péče - hygienické pomůcky

vlas

př
íro

dní

vyrobený z přírodního vlasu
měkký a jemný
hřebínek se zakulacenými zoubky

První kartáč na vlasy

mekký 
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Teplá voda, citlivý dotek rukou, úsměv a milá slova - to vše způsobí,
že si Vaše dítě koupání oblíbí. 
Snažte se koupat dítě každý den ve stejnou hodinu (dítě má rádo rituály a 
snadno si na ně zvykne), nejlépe hodinu před nočním krmením. Nekoupejte 
ho ihned po jídle, protože může začít zvracet, ani pokud je hladové, protože 
může být podrážděné.

Jak připravit první koupání?
Koupání můžete připravit v koupelně, ale také v pokoji nebo v kuchyni. 
Důležité je, aby teplota v místnosti byla o něco vyšší než obvykle (má mít 
kolem 24°C). Ke koupání si musíte připravit: vaničku, přebalovací pult nebo 
podložku, dětské mýdlo, měkkou osušku s kapucí nebo ručník, pleny, krém 
proti opruzeninám, kartáček na vlasy a čisté oblečení. Nezapomeňte, že 
všechny věci musíte mít uloženy na dosah ruky, nemůžete odcházet od 
dítěte!

Vaničku si položte nejlépe na speciální, k tomu určený bezpečný stojan. Vedle 
vaničky si připravte přebalovací místo, na které položíte dítě po vytažení z 
vaničky, aby jste ho mohla rychle zabalit do osušky (novorozenci rychle tratí 
teplo). Do vaničky nalijte vodu (do výšky asi 10cm), ideální teplota je okolo 
37°C. Pak přidejte kapku dětského mýdla. Teplotu vody můžete zkontrolovat 
teploměrem se speciální „koupací” stupnicí nebo vlastním loktem  (voda má 
být na dotek příjemně teplá).

Aby koupání 
   bylo společnou radostí
Aby koupání 
   bylo společnou radostí

www.canpol.cz



Základní péče

Zestaw: nożyczki, cążki, piliniczek

Malý rozměr výrobků
usnadňuje péči
o malé prstíky.

umělý vlas
měkký vlas
bezpečný hřebínek

umělý vlas
středně tvrdý vlas
bezpečný hřebínek

Dětské sestry nejčastěji nedoporučují 
stříhat nehty dítěti mladšímu než týden, 
protože mohou být spojeny s prsty jemnou 
blánou. Novorozenec má měkké nehty,
ale často jsou dostatečně dlouhé a ostré na 
to, aby se mohl sám poškrábat hlavně ve 

Péče o nehty - kdy je začít bezpečně stříhat?
spánku a proto se doporučuje používat tenké 
bavlněné rukavičky. Nedoporučujeme stříhat 
nehty v nemocnici vzhledem na značné 
množství přítomných bakterií.

Bezpečné
nůžky

Praktické
kleštičky

Maninkůra
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čištění dásní
a prvních zoubků

První kartáček
masíruje dásně (výstupky)
myje první zoubky (silikonový kartáček)
hygienický a bezpečný
jednoduché použití (navléká se na prst)

O hygienu dutiny ústní je třeba dbát už od 
prvních měsíců života dítěte, dokonce i tehdy,  
když dítě ještě nemá zoubky. Zpočátku můžete 
přemývat dásně sterilním, navlhčeným 
(převařenou vodou) tampónem navinutým 
na prst nebo prvním kartáčkem na zoubky 
a dásně. Kartáček jemně myje a masíruje dásně 

Jak pečovat o hygienu dásní a prvních zoubků?

dítěte. Je vyrobený z bezpečného, jemného 
silikonu, dobře se udržuje v čistotě  – můžete 
ho sterilizovat.
Více informací v oddílu:

Péče - hygienické pomůcky
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Základní péče

Sada zubních kartáčků
pro děti od 0-6m k masáži dásní
pro děti 11m+ k mytí prvních zoubků
pro starší děti k mytí zoubků

A
B
C

A

B

C

AA

Sada hygienických 
pomůcek
Sada obsahuje:
• bezpečné nůžky (se zaoblenými okraji)
• praktické kleštičky (dlouhé, pro stabilní 

držení)
• 4 malé, jemné pilníky
• měkký kartáč na vlasy s umělým vlasem 
• hřeben (se zakulacenými zoubky)
• zubní kartáček
• praktické pouzdro

testováno 
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Zdraví:
•  teploměr (bezrtuťový klasický nebo dotykový 

do ucha a čela)
•  nosní odsávačka (s hadičkou nebo balónkem)

Hygienické pomůcky:
•  kartáček na vlasy
•  nůžky nebo kleštičky na nehty
•  fyziologický roztok a gazové tampóny (k čištění 

očí)
•  vatové tyčinky (nevkládejte tyčinky do ouška 

dítěte)
•  krém pro kojence (přizpůsobte typu pokožky 

dítěte)
•  dezinfekci na pupík

 PRVNÍ SPOLEČNÉ TÝDNY 
        s Vaším dítětem 
- co budu potřebovat pro základní péči o novorozence?

Doplňky ke koupání:
•  osuška
•  bavlněné čepičky po koupeli
•  koupací teploměr
•  mýdlo pro kojence

Doplňky na přebalování:
•  jednorázové pleny
•  tampóny na ošetřevání pupíku
•  krém proti opruzeninám

Dále:
•  bavlněné pleny
•  bavlněné rukavičky
•  kojenecký textil

Více informací na: 
www.canpol.cz  
www.facebook.com/CANPOL CZ

Tato publikace jakož i jakákoli její tištěná nebo elektronická část: fotogra�e, kompozice, logotypy a reklamní slogany, nemůže být použita: reprodukována, 
kopírována, půjčována a distribuována bez předchozího písemného souhlasu �rmy CANPOL Sp. z o. o. S.K.A.
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