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Babahordozók
kötős konstrukció
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1. Mindig győződj meg róla, hogy a
babád a hordozóeszközben kap
levegőt. A levegő biztosítása és a
kényelmes pozíció megválasztása
mindig a Te feladatod, nem a
hordozóeszközé!

2. Soha ne hagyd semmilyen
eszközben a babád fejét a
mellkasára "esni". A túlzott
összegörbülő pozíció akadályozza a
csecsemőt a szabad légzésben. A
hordozás alatt a baba álla és
mellkasa között mindig két ujjnyi
távolság legyen. Ez a szabály nem
csak a hordozóeszközökre, hanem
autósülésekre, babakocsikra is
értendő!

3. Sose takarja a baba arcát
semmilyen szövet, anyag. Ez ugyanis
a már kilélegzett levegő
visszalélegzését okozhatja. A baba
arca és szája, orra mindig legyen
szabadon. Ellenőrizd is gyakran,
hogy szabad útja van a levegőnek!
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Mybabyhug a családok
szolgálatában:
Kisgyermekes családként pontosan
tudjuk, milyen kihívásokkal kell
szembenéznie egy kezdő
édesanyának, egy feleségnek,
nőnek egy tesónak vagy az
édesapának, amikor újszülött
érkezik a családba. A sok-sok
feladatot és az új szerepköröket
bizony nem egyszerű koordinálni,
főleg nem úgy, hogy közben
nincsenek már kezeink sem, hiszen
az apróságokat úgy tervezte a
természet, hogy imádjanak a
karjainkban lenni. 

Babahordozóinkkal és
kiegészítőinkkel nem csak a "két
kezét" szeretnénk visszaadni a
családoknak, hanem az idejüket is
egymásra, a magabiztosságukat a
kezdetben bizonytalan
édesanyáknak, az idősebb
tesóknak az édesanyjukat, és a
szülőket is egymásnak.



 4. Soha ne sportolj, fuss,
ugrálj hordozás közben.
Ezen pattogó, hirtelen
mozgások közvetlen
veszélyt jelenthetnek a baba
agyi- és gerincfejlődésére!
Kivétel ezek alól a
kifejezetten
babahordozáshoz
kifejlesztett mozgásformák.

5. Soha ne hordozd a
babádat biciklizés, lovaglás
és autózás közben. Egy
autósülést sem képes
semmilyen hordozó eszköz
helyettesíteni!

6. Mindig a baba méretének
megfelelő babahordozót
válassz! Ha már lóg a babád
egy rugalmas kendőben
érdemes Mei Tai-ra váltani és
ez fordítva is igaz. Egy túl
nagy hordozó nem jelent
kellő támasztékot babádnak!
A saját egészséged
érdekében pedig egy
nagyobb babát a hátadon
hordozz!

7. Mindig ellenőrizni kell a
hordozás előtt a felkötést. A
szorosságát, a hordozó épségét
és a baba pozícióját, mindig
ellenőrizd. Amíg nincs rendesen
felkötve a baba, addig nem szabad
elindulni. Inkább kezdd el előröl!
Ezt akár az utcán egy kirakatból
vagy autó tükréből is könnyedén
ellenőrizheted!

8. Soha nem lesz a babád
hordozás közben akkora
biztonságban, mint a pocakodban
volt! Különösen ügyelj
csúszósfelületeken, ne mássz
létrára, székre... stb.! Ügyelj arra,
hogy testsúlyod átrendeződik
hordozás közben ezért
könnyebben elveszítheted az
egyensúlyodat!
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9. Egy babahordozó sem véd a
külső behatásoktól, mint például
erős napsugárzás, zajok, repülő
szilánkok... stb. Mindig olyan
környezetben közlekedj a
babáddal, ahol ezen behatások
ellen más módon is tudsz
védekezni, de legjobb ha egyáltalán
nem kerülsz ilyen környezetbe!

10. A babahordozót és a baba
ruhatárát mindig az időjárásnak
megfelelően kombináld. Nyáron ne
legyen a baba túlöltöztetve a
hordozóban, de a végtagokat óvd
napfényvédővel!

11. A baba a hordozóból sok
mindent el tud érni. Erre különösen
figyelj, ha a hátadon hordozod
babádat és nem látod közvetlenül
hova tud nyúlkálni! (Sokat segít a
háton hordozásnál a piperetükör)

A Mybabyhug a hordozóeszközei
nem rendeltetésszerű
használatából eredő balesetekért,
mulasztásokért semmilyen
felelősséget nem vállal!
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Mindig csomót köss! A
babahordozó alső "szoknya" része
lefelé lógjon.

VEDD A BABÁT AZ ÖLEDBE

Széles terpeszben a már beállított
hordozóba vedd föl a babát. Olyan
magasságban legyen, hogy
könnyedén kiláss tőle, de ne legyen
túl alacsonyan. Pont egy
kényelemes puszit tudj adni a
buksijára.

HOZD FEL A HÁTÁN A BODY-T ÉS
VESD A HÁTAD MÖGÉ A
VÁLLPÁNTOKAT 

Feszesen a baba hátán vezesd fel a
bodyt és vesd hátra a pántokat,
hogy hátul lógjanak.

KÖSD A DEREKADRA A
DERÉKPÁNTOT

ELŐL HORDOZÁS
Ellentétes karral nyúlj alulról hátra
és fogd meg az egyik vállpántot,
majd vezesd előre a baba lába alá.
Ezt a pántot, hogy a másik pánt
előre hozása közben a hordozó ne
lazuljon ki, szorítsd a térdeid közé.
Hozd ugyanígy előre a másik
vállpántot is.

SZORÍTS A KÖTÉSEN

Ha mind a kettő pánt elől van, húzd
feszesre a hordozót a baba hátán
úgy, hogy mindkét pántot jól
meghúzod még mielőtt a lábak alatt
kereszteznéd.

KÖTÉS BEFEJEZÉSE

Ha már elég szoros a kötés, és ha
előrehajolva nem távolodik el tőled
a babád, akkor a popsiján a
pántokat egymás körül
megkeresztezve ismét vidd őket
hátra és a derékpánt csomója fölött
kösd meg csomóra.

LAPOCKÁN KERESZTEZVE HOZD
ELŐRE A PÁNTOKAT



Mindig csomót köss! A
babahordozó alső "szoknya" része
lefelé lógjon. Háton hordozáshoz
mindig magasabbra kell kötni,
egészen cici alá a derékpántot.

VEDD A BABÁT A HÁTADRA
SEGÍTSÉGGEL

Széles terpeszben-a már beállított
hordozóba- vedd föl a babát. Olyan
magasságban legyen, hogy a
nyakadnál a vállaid fölött kilásson,
ne lógjon. 

HOZD FEL A HÁTÁN A BODY-T
ÉS ÖLTSD FEL A VÁLLPÁNTOKAT

Feszesen a baba hátán vezesd fel a
bodyt és vesd előre a pántokat.

CKÖSD A DEREKADRA A
DERÉKPÁNTOT

HÁTON HORDOZÁS
Mintha egy hátizsák lenne a
vállaidon, vezesd a hónod alatt
vissza a pántokat.

SZORÍTS A KÖTÉSEN

Mielőtt visszavezetnéd húzd meg
jól, fölfelé a pántokat, hogy a baba
feszesen legyen a hordozóban.

KÖTÉS BEFEJEZÉSE

Ha már elég szoros a kötés és
hahátrahajolva sem távolodik el
tőled a babaád, akkor a popsiján a
pántokat egymás körül
megkeresztezve ismét vidd őket
előre és a derékpánt csomója fölött
kösd meg csomóra.

A HÓNOD ALATT VEZESD VISSZA A
PÁNTOKAT



MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA: 

A magasságát nagyobb léptékkel
tudod állítani a derékpánt
átfűzésével. Mindig olyan
magasnak kell lennie a hordozónak,
hogy a tarkóig érjen lehajtott
fejtámasszal. Ha  nagyobb a babád,
akkor kiteheti a karjait a hordozóból.
Ekkor is lapockáig érjen a hordozó.

SZÉLESSÉG ÁLLÍTÁS:

Fektesd le a babahordozót
vízszintesre és szimmetrikusan told
be mindkét oldalról a body
szélességét, az anyagot a megfelelő
méretre, majd fixáld a tépőzárral és
az állítómadzag feszere húzásával.
Olyan széles legyen, hogy benne a
baba kényelmes széles terpeszben
legyen, a lábszárai párhuzamosak
legyenek, ne mutassanak
kifelé/felfelé. Min:  20cm, Max: 43
cm

HORDOZÓ BEÁLLÍTÁSA  ÖLELŐSSÉG ÁLLÍTÁSA:

 A body két végén találsz egy-egy
állítómadzagot, amely végig fut a
hordozóban szélességében és
hosszában is. Az ölelősséget az
állítómadzag hosszában futó
végével  tudod állítani. Úgy kell
beráncolni az anyagot a body
hosszanti oldalán, hogy mikor a
baba benne van ott ne álljon el,
szépen feszesen tartsa az egész
hátát, gerincét. 

FIXÁLÁS

Fontos, hogy az állítómadzag
műanyag végzárója után egy
csomót is köss, ezzel biztosítva a
beállítást. 

FONTOS A BEÁLLÍTÁS

Horodzóink lelke a helyes
beállításban van, ha nem vagy
benne biztos, küldj nekünk fotót és
megnézzük jól állítottátok e be!



MOSÁS:

Babahordozód egy érzékeny
műszer. Fontos, hogy
körültekintően ápold. A felhasznált
öko-anyagok a babára káros
hatással nincsenek, 

Nagyon fontos elsőként helyileg
tisztítsuk és ha feltétlen szükséges
tegyük mosógépbe. 

Mosózacskóban, kézi programmal,
30 fokon, öblítő használata nélkül
mosható. Ecet használható a öblítő
helyett. Szárítógépben nem
szárítható és ne is vasaljuk. 

Erős napsütéstől óvjuk, fektetve
szárítsuk. 

A hordozóban függőlegesen futó
állítózsinórjának a derékpántban
találsz egy kis zsebet, a kilógó részt
oda bújtasd be, hogy a beakadás
okozta baleseteket elkerüld!

HORDOZÓ ÁPOLÁSA
VIDEÓK:

A HASZNÁLATRÓL VIDEÓT IS
TALÁLSZ YOUTUBE
CSATORNÁNKON: 
MYBABYHUGCARRIERS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 
ÁLLUNK RENDELKEZÉSEDRE
MUNKANAPOKON 9:00-16:00
KÖZÖTT.
06308590930
MYBABYHUGCARRIER@
GMAIL.COM

GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ/
KAPCSOLAT:
E-MAIL:
MYBABYHUGCARRIER@
GMAIL.COM
TELEFON: 
06308590930
POSTACÍM: 
7630 PÉCS, RÓKA U. 19/1.
LÉVAI-LITTER ÉVA E.V.

WWW.MYBABYHUG.COM

TOVÁBBI TUDNIVALÓK


