
                                         

 
 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące używania otulacza Gro- swaddle. 
 

Od kiedy mogę używać otulacza Gro-swaddle? 

Otulacz Gro-swaddle jest przeznaczony dla dzieci od narodzin do 3 miesiąca. 

 

Jak ubrać dziecko do otulacza Gro-swaddle? 

Regularnie sprawdzaj, czy dziecku nie jest zbyt ciepło lub zimno. To niezwykle ważne. W tym celu 

połóż palce na karczku lub klatce piersiowej dziecka. Nie sprawdzaj rączek i stópek. Są one zwykle 

chłodne u maluszków. 

  

Ubiór dziecka należy dostosować do temperatury panującej w sypialni. Z drugiej jednak strony 

powinien być zależny od czynników indywidualnych. Regularnie sprawdzając czy dziecku nie jest 

zbyt ciepło lub zimno już wkrótce sama będziesz doskonale wiedziała w czym najlepiej czuje się 

Twoje dziecko. Generalnie: w zalecanej temperaturze otoczenia wynoszącej od 16 do 20 stopni 

Celsjusza radzimy ubrać dziecko w bawełniane ubranko dzienne (z krótkimi rękawkami i bez 

nogawek) lub bawełniane śpioszki (z rękawkami i nogawkami). Jeśli temperatura w pokoju jest 

niższa lub dziecko ma chłodne plecki albo klatkę piersiową, można ubrać malucha warstwowo: w 

śpioszki i bawełniane ubranko. 

 

Jeśli temperatura w pokoju jest nieznacznie wyższa niż zalecana, można pozostawić malucha w 

otulaczu Gro-swaddle bez ubranka. Jeśli temperatura przekracza 24 stopnie Celsjusza, należy ją 

zmniejszyć. Do momentu gdy temperatura nie spadnie, powstrzymaj się przed używaniem otulacza 

Gro-swaddle. 

 

Gdy maluch trochę podrośnie możesz otulać go do paszek. Wtedy rączki nie będą otulone. 

Dostosuj odpowiednio ubranko. Otulając dziecko po paszek w pokoju o zalecanej temperaturze od 

16 do 20 stopni Celsjusza ubierz malucha w bawełniane śpioszki z długimi rękawkami, albo 

dodatkowo jeszcze ubranko dzienne (z krótkimi rękawkami, bez nogawek). 

 

Jaką grubość (wskaźnik 'tog') ma otulacz Gro-swaddle? 

Otulacz Gro-swaddle składa się z pojedynczej warstwy przylegającej do ciała. Dlatego nie podajemy 

jego wskaźnika 'tog'. Noworodki i maluchy są tak różne, że najważniejszą rzeczą jest, by sprawdzać 

regularnie czy dziecku nie jest zbyt ciepło lub chłodno. 

Więcej informacji znajdziesz pod pytaniem: W co ubrać dziecko do otulacza Gro-swaddle? 

 

Czy mogę używać otulacza Gro-swaddle do kosza Mojżesza? 

Otulacz Gro-swaddle idealnie nadaje się do kosza Mojżesza. Można go również stosować do 

łóżeczka i wózka. 

 



Od kiedy nie otulać dziecka w całości, a tylko do paszek? 

Noworodki zazwyczaj lubią być otulone z ramionkami włącznie. Czują się wtedy bezpiecznie jak w 

brzuchu mamy i lepiej sypiają. Sama wkrótce zauważysz, że maluch pomiędzy 3 a 6 tygodniem woli 

spać bez otulania rączek. Wciąż jednak lubi mieć owinięty brzuszek. Pamiętaj jednak, że dzieci są 

tak różne, że najlepiej gdy sama przekonasz się co jest najlepsze dla Twojego dziecka. 

 

Kiedy zamienić otulacz Gro-swaddle na śpiworek Grobag? 

Jeśli Twoje dziecko dobrze czuje się otulone do ramionek, ale zaczyna poruszać się w czasie snu, to 

dobry moment by zamienić otulacz na śpiworek dziecięcy Grobag. Najmniejszy rozmiar śpiworka 

przeznaczony jest dla dzieci, które osiągnęły wagę 4 kg. 

 

Czy mogę używać otulacza Gro-swaddle i śpiworka Grobag jednocześnie? 

Nie wolno używać otulacza Gro-swaddle i śpiworka Grobag jednocześnie. 

 

Czy mogę nakryć dziecko otulone Gro-swaddle dodatkowo kocykiem? 

Dziecka otulonego Gro-swaddle nie powinno się dodatkowo nakrywać. Tylko wtedy można mieć 

pewność, że dziecku nie będzie za ciepło. 

 

Co mogę zrobić, by zminimalizować ryzyko wystąpienia śmierci łóżeczkowej? 

Odwiedź stronę www.bezpiecznysendziecka.pl. Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat 

zminimalizowania ryzyka wystąpienia śmierci łóżeczkowej. Znajdziesz tam również wiele 

przydatnych informacji i porad od naszego eksperta od snu dziecka. 


