Инструкции за носене на бебе в тъкан слинг-шал
ShushulkaBaby
Важно!
Моля, запазете инструкциите,
за да можете да ги използвате и в бъдеще.
Преди ползване, прочетете инструкциите
внимателно.

Благодарим ви, че избрахте слинг-шал ShushulkaBaby. С оглед на приятното и
безопасно носене на вашето дете сме изготвили подробни инструкции за
слагане на слинга и бебето в него.
Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се
свържете с нас на имейл: office@shushulka.com

Предупреждения:
Постоянно наблюдавайте детето и се уверете, че устата и нослето му не са покрити с плат и
то може да диша свободно.
За недоносени бебета и бебета с ниско рождено тегло (под 3 кг), както и за деца със
специфични заболявания, моля да се обърнете за съвет към медицински специалист преди
да използвате продукта.
Уверете се, че брадичката на детето не е притисната към гръдния му кош, тъй като това може
да затрудни дишането и да доведе до задушаване – това е причината ние от Shushulka да
препоръчваме винаги да носите детето изправено.
За да избегнете риск от падане, уверете се, че детето е сигурно поставено в слинга – ето как
става това:

Поставяне и носене на бебе в тъкан-слинг шал –
основно кръстосано носене отпред (Front Wrap Cross Carry)

1. Намерете среда на слинга – при слинговете с пера това е щампата, а при
тензухените, панелът.
2. Сложете горната част на слинга на гръдите си.
3. Хванете с една ръка „опашките“ на слинга зад гърба си.
4. Кръстосайте двете опашки.

5. Преметнете опашките през раменете отпред.
6. Отпред при панела се образува „седалка“, в която да сложите детето.
7. Преди да вземете детето, леко затегнете плата на гърдите си, като издърпате
опашките.
8. Вземете детето и го поставете на рамото си като за оригване. Оттам, като го
придържате с една ръка, го плъзнете внимателно в „седалката“, така че крачетата
му да са извън допната част на слинга.

9. Важно! Винаги придържайте добре детето с едната ръка. Всичкият излишен плат
отива долу при крачетата, за да се образува добра “седалка“ – по гръбчето и горе
при вратлето и главичката не трябва да има гънки.
10. Горната част на плата трябва да стига до ушите на детето, ако още не може да си
държи главата само и до вратлето, ако може.
11. Докато държите детето с една ръка, както е показано, с другата издърпайте
опашката от съответната страна, така че да затегнете горната релса (част на слинга).
Повторете от другата страна, за да осигурите добра опора на главичката.
12. След като затегнете достатъчно, сложете и двете опашки под дупето на бебето,
както е показано. Така ще можете да дооберете плата и същевременно ще можете
да поддържате бебето.

13. За да оберете излишния плат, е необходимо да започнете да прехвърляте плата от
едната ръка в другата, както е показано, като леко го издърпвате.
14. Издърпвайте напред и надолу, без да отпускате вече прехвърления в другата ръка
плат.
15. Повторете от другата страна.
16. Без да изпускате опашките, ги кръстосайте под дупето на бебето.

17.
18.
19.
20.

Прехвърлете опашките зад гърба си.
Кръстосайте и вържете.
Вържете втори път, за да получите сигурен двоен възел.
Вие и вашето дете сте готови за разходка в слинг!

Как се връзва двоен възел:

1. Хванете опашките на слинга, кръстосайте и вържете веднъж на кръста отзад.
2. Повторете, за да получите двоен възел и затегнете.
3. Двойният възел е готов!

За да е максимално удобно носенето за вас и бебето, имайте предвид
следното:
•

•

•

Отделете време да изпробвате слинга първо без бебето – можете да ползвате
например голямо плюшено мече, а след това и с него, като най-добре е да се
възползвате от слънчевите моменти в деня на бебето – то трябва да е
спокойно, отпочинало и нахранено. Сутрин след ставане и кърмене е един от
най-добрите периоди за това.
Бебето може да се разреве, когато се опитате да го сложите в слинга, за това е
добра идея да си създадете навика в този момент да му говорите
успокоително, да го целунете или да му пеете. Ако слагате бебето в шала
именно за да го успокоите, е добре веднага да започнете да ходите –
люлеенето ще го укроти по-бързо.
Тъй като бебето е гушнато до вас и взаимно се топлите, е добре то да не е
дебело облечено, а вие да сте си сложили блуза от естествен дишащ материал
като вълна или памук, която да няма декорации или копчета/ципове. За
разходки навън през зимата е най-удачно да го облечете малко по-леко и да го
сложите под палтото си. Вече има специални приставки и дрехи за бебеносене,
но можете да използвате и по-широко яке или палто. Независимо с какво сте
облечена вие или бебето, винаги трябва да виждате нослето и устата, за да сте
сигурна, че диша свободно.

Добре е да имате предвид и следното:
Внимавайте с консумацията или носене на горещи храни и напитки при използване на
слинга. Не препоръчваме да го използвате по време на готвене, тъй като има риск за вас
и детето.
Носете само по едно дете в слинга.
Вашите движения, както и движенията на детето могат да нарушат равновесието ви,
за това ви молим да внимавате.
Бъдете внимателни и при движения напред, настрани и при навеждане.
Не препоръчваме да използвате слинга по време на спортни дейности като тичане,
колоездене, плуване или каране на ски.
Слингът не осигурява достатъчна безопасност по време на возене в кола и не замества
кошчето или столчето на вашето дете.
Когато детето ви стане по-активно, има по-голям риск то да падне, и за това трябва
да бъдете особено внимателни при слагане, носене и вадене от слинга.
Редовно проверявайте слинга за следи от износване и повреди.
Когато не използвате слинга, го дръжте далече от деца.

Важна информация за потребителите:
Слинговете ShushulkaBaby са изработени в България за Ти Арт ООД от 100% памучен плат. С
нас можете да се свържете на имейл office@shushulka.com.
Инструкции за поддръжка: Перете на ниска температура в пералня на програма за памучни
тъкани. Да не се използва сушилня и избелване. Можете да гладите от опаката страна на
средна температура.
Максималното тегло на детето, за което са подходящи, е следното:
Зелен и син тъкан слинг-шал с пера – изработен от лек плат със сплитка кепър, изключително
подходящ за новородени бебета. Подходящ за деца до 12 кг.
Оранжев и кафяв слинг-шал с пера – изработен от по-плътен плат със сплитка кепър,
подходящ за деца до 15 кг.
Тензухен слинг-шал – лек и проветрив, много подходящ за летните месеци и новородени
бебета, подходящ за деца до 9 кг.

