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 چک لیست سیسمونی
میباشد. فروشگاه  یسمونیس دیخریکی از دغدغه های مادران در دوره بارداری، 

کیندرتا در این فایل لیستی از سیسمونی نوزاد را برای شما عزیزان تهیه نموده 
 .ا هنگام خرید دچار سردرگمی نشویدت

 

 خواب کودک
 پتو بالش شیردهی

 قنداق پشه بند
 تشک تخت خواب

 تزئینات اتاق کودک چراغ خواب وآویز تخت
 کمد و دراور سرویس خواب

 گهواره کوسن
 ملحفه مبلمان
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 لوازم شخصی
 شانه و برس پستانک و ملزومات

 شورت آموزشی پوآر بینی

 شیردوش عطر و ادکلن

 سینه و پد محافظ چارت اندازه گیری کودک

  دندان گیر

 

 غذاخوری
 لیوان نوزاد شیشه شیر، سرالک و داروخوری

 و ظروفقاشق،چنگال  استریل، گرم و خشک کننده شیشه شیر

 قمقمه و فالسک  صندلی غذا خوری کودک
 کاور شیردهی ظرف غذای کودک

 ملزومات شیشه شیر غذا ساز و بخارپز کودک
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 ایمنی و مراقبت
 پد و کیسه آب گرم ابزار ایمنی کودک

 مانیتور و پیجر اتاق کودک تب سنج و دماسنج 

 

 سرگرمی و آموزش
 استیکر و تابلوی کودک اسب رکاب دار
 تجهیزات بازی بادی تاب و سرسره
 تشک و پارک بازی اسباب بازی

 جغجغه جعبه و کمد اسباب بازی
 سه چرخه موتور و ماشین بازی روروک و واکر
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 گردش و سفر
 کالسکه و کریر صندلی خودرو کودک

 آغوشی ساک لوازم کودک
 چادر بازی کودک لوازم جانبی کودک

  چمدان کودک
 

 حمامبهداشت و 
 پودر بچه پوست و زیبایی 

 تبدیل توالت فرنگی و صندلی حمام پوشک کودک و نوزاد
 دستمال مرطوب حوله کودک
 روغن بچه شامپو کودک

 کرم، بالم و لوسیون کودک کاور دستمال کاغذی و سطل کودک
 گوش پاک کن  کهنه کودک

 لیف کودک شوینده لباس کودک
 ناخن گیر مینی واش
 مسواک کودک وان حمام 
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 لباس نوزاد
 کفش پیش بند
 بلوز رکابی سرهمی

 بلوز آستین کوتاه بلوز آستین بلند
 شورت شلوار نخی

 پاپوش جوراب
 لباس مهمانی زانوبند

 ژاکت کاله و دستکش
 

 

 

 

 .مندیمرزوآشما و فرزند شیرینتان خوشبختی وسالمتی برای 
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