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WIELKI POWRÓT

Anna Nogajska

T

ymczasem działa już wiele sklepów internetowych oferujących
wielorazowe pieluszki z materiału, w których można kupić
prawie wszystkie topowe marki
pieluszkowe. Rośnie również nasza świadomość ekologiczna i – mówi się wręcz
o modzie na ekologiczne pieluszki.
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Pieluszka wielorazowa
kojarzy się z nieśmiertelną
tetrą oraz dramatycznymi
opowieściami naszych
babć i mam o stosach
namoczonych
pieluch do prania,
gotowania i suszenia.
Niejedna babcia
patrzy z zazdrością na
nowoczesną mamę
zakładającą dziecku
pieluchę jednorazową.

PRZEGLĄD
MOŻLIWOŚCI
Pieluszka wielorazowa XXI wieku to produkt zaawansowany technologicznie pod
względem materiałów, kroju i wyglądu. Jest tak łatwa w obsłudze jak pielucha jednorazowa, zapinana na rzepy lub

napy, a dziecko może mieć w niej sucho.
Mamy do wyboru kilka ich rodzajów:

Pieluszka z kieszenią:
składa się z dwóch warstw: wewnętrznej –
uszytej z mikropolarku, który odprowadza
wilgoć do wkładki (dzięki temu skóra dziecka pozostaje sucha) i zewnętrznej – uszytej
z „oddychającego” poliestru, który chroni
ubranko przed zamoczeniem. W kieszonce między warstwami znajduje się wkładka chłonna z mikrowłókna, bawełny, bambusa i konopi. Pieluszki występują w kilku
rozmiarach lub w praktycznej wersji „one
size” (od urodzenia do końca okresu pieluszkowania). Zaletą tego typu pieluszek
jest bardzo szybki czas schnięcia oraz
możliwość stosowania różnych wkładek,
a tym samym regulacji chłonności.

Pieluszka AIO (all in
one): wygląda jak pieluszka z kieszenią, ale ma wkładkę wszytą na stałe. Jej
zaleta to łatwość obsługi, gdyż zakłada się
ją tak, jak pieluchę jednorazową. Wadą jest
długi czas schnięcia.

Pieluszki formowane:
kształtem przypominają jednorazowe, są
zapinane na rzepy, napy lub wiązane na
troczki. Mogą być wykonane z bawełny,
bambusa, konopi, mikrowłókna i innych
mieszanek. Na pieluszkę należy założyć
otulacz.

Pieluszki do składania: tetrowe, ﬂanelowe, frotowe i tzw.
prefold. Po złożeniu i zapięciu na klamerkę
snappi zakładamy na nie otulacz.
Otulacz: majteczki wykonane
z „oddychającego” PUL, polarku lub wełny. Zakładamy je na pieluszki do składania
oraz na pieluszki formowane, żeby ochronić
ubrania dziecka przed zamoczeniem.

WADY
JEDNORAZOWYCH
W pieluchach jednorazowych można znaleźć wiele substancji chemicznych, które
mogą wywołać u dziecka alergię (najczęściej są to absorbery zamieniające mocz
w żel oraz środki konserwujące i zapachowe). Pieluszki takie są coraz bardziej
chłonne, co sprawia, że dzieci są rzadko przewijane, a ich skóra nie oddycha.
Wielu rodziców martwi się również możliwością przegrzania jąderek u chłopców,

Dzieciom zakładamy
pieluszki przeciętnie
przez ok. 2,5 roku,
a to oznacza
aż 25 tysięcy
godzin spędzonych
w pieluszce. Warto
więc z namysłem
wybrać jej rodzaj.
które może prowadzić do niepłodności.
Jest również aspekt ekologiczny. Dzieci
zużywają przeciętnie ok. 6000 jednorazówek, co oznacza sześć tysięcy litrów śmieci. Do wyprodukowania plastiku zawartego w jednej jednorazówce zużywa się ok.
szklanki ropy, a na wyprodukowanie papieru zawartego w jednorazówkach dla
jednego dziecka trzeba poświęcić cztery-pięć drzew.

ZALETY
WIELORAZOWYCH
Rodzice, którzy chcą uniknąć wad pieluszek jednorazowych, sięgają po wielorazowe. Na tej decyzji zyskują pod względem ekonomicznym, gdyż w rozrachunku
końcowym pieluszki wielorazowe są przeciętnie o połowę tańsze od jednorazówek.
Wydatek nie rozkłada się jednak na rok czy
dwa lata, tylko trzeba go ponieść w czasie
pierwszych miesięcy życia dziecka. Natomiast przy drugim dziecku nie ponosimy
już praktycznie żadnych kosztów. A chociaż pieluszki wielorazowe trzeba prać (co
również obciąża środowisko) to bilans końcowy wypada i tak lepiej niż w przypadku
jednorazowych: do prania wielorazówek
zużywamy tyle wody, ile potrzebuje dorosła osoba używająca toalety.
Czy pieluszki wielorazowe mają wady? Jeśli tak, to jest ich naprawdę niewiele: należy je prać i suszyć, także w czasie wyjazdów (lub używać wtedy ekologicznych
jednorazówek). Ale zalet stosowania „wielorazówek” jest tak dużo, iż naprawdę warto je wypróbować.
O pieluszkach czytaj na:
www.ekobaby.pl – doradztwo i sprzedaż
www.chusty.info – podforum pieluszkowe

IXXIO

Domowy
System
Bezpieczeństwa

Firma MobileBox, producent
rozwiązań teleinformatycznych,
od września br. wprowadza
do sprzedaży swój najnowszy
produkt w segmencie homesecurity. Jest nim IXXIO – Domowy
System Bezpieczeństwa,
który mozna zamontiować
w mieszkaniu czy domu. Jego
instalacja jest bardzo prosta
– w większości przypadków
sprowadza się jedynie do
rozstawienia poszczególnych
urządzeń: czujników ruchu,
dymu, otwarcia drzwi lub okien,
kamer, termometrów, a następnie
ich konﬁguracji. Elementy te
łączą się z centralką w sposób
bezprzewodowy, użytkownik zaś
kontroluje zabezpieczony obiekt
wykorzystując do tego telefon
komórkowy i/lub Internet. System
ten sprawdza się także w sytuacji,
gdy zostawiamy dziecko pod
czyjąś opieką i chcemy co jakiś
kontrolować sytuację. Domowy
System Bezpieczeństwa
IXXIO oferowany jest w trzech
zestawach, które różnią się
od siebie funkcjonalnością.
Zestaw z kamerą wykonująca
zdjęcia kosztuje 2 599 zł brutto.
Transmisja danych z centralki
do abonenta zapewniana jest
na podstawie umowy, której
miesięczne utrzymanie wynosi
46,36 zł brutto.
Więcej szczegółowych informacji
znajduje się na stronie
internetowej www.ixxio.pl

