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  دلبندتان فرزند برای  باید حتما که است کاربردی  و   مهم  ملزومات  از یکی نوزاد بند پیش

  کثیف  را خود اطراف و  ها لباس دیگر شما نوزاد  خوب،  پیشبند یک داشتن با. نمایید تهیه

 . کند نمی

  می  رو  همین از. است مفید  بسیار  خوب پیشبند   یک  داشتن که شود می  گفته  رو  همین از

  آنها از یک هر کاربرد  و  نوزاد  بند  پیش انواع با  تا نمایید مطالعه را پست  این ادامه توانید

 . شوید آشنا

 پیش بند نوزاد دخترانه

در حال حاضر در طرح ها و رنگ های مختلفی داخل   نوزاد بند پیش باید توجه داشت که

بازار وجود دارد. اما آنها با یکدیگر تفاوت هایی دارند که دانستن این تفاوت ها موجب می  

 .شود تا شما یک خرید خوب داشته باشید

یکی از پرکاربردترین پیش بندهایی که مادران برای فرزندان خود از آن استفاده می نمایند،  

های بیضی شکل هستند. سایز این موارد بزرگ بوده و اغلب از جنس نخ می  پیش بند 

 .باشند

به نسبت سایر مواردی که در بازار وجود دارد، پیش بندهای فوق دارای قیمت مناسب تری  

 .هستند و می توانید آنها را هم برای دختران و هم برای پسران استفاده نمایید

 نوزاد  لباس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 پیش بند نوزاد پسرانه 

ت که در زنگ های مختلفی می  پسرانه نیز دارای طرح بندی های فانتزی اس نوزاد بند پیش

توانید از آنها بهره ببرید. اما باید دقت داشته باشید که یکی از بهترین موارد آنها، پیشبندهای  

 .آستین دار است

این پیشبندها کل لباس کودک را می پوشانند و تا پاهای وی ادامه دارند، لذا به هیچ وجه  

ه اینکه می توان آنها را بر روی هرگونه  اجازه کثیف شدن لباس را نمی دهند. با توجه ب 

 .لباسی به تن نمود و بسیار کاربردی هستند، عالقه مندان زیادی مایل به خریدشان می باشند
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شما می توانید از این پیش بندها بدون دغدغه در مهمانی ها استفاده نمایید و احتمال کثیف  

 .شدن لباس نوزاد را به صفر برسانید

 لیکونیپیش بند نوزاد سی 

سیلیکونی نیز به دلیل جنس انعطاف پذیر آن بسیار پرطرفدار است. اما باید  نوزاد بند پیش

در نظر داشته باشید که شما می توانید برای فرزند خود از پیش بند های یکبار مصرف نیز  

 .بهره ببرید

سنگین را  این موارد برای اشخاصی که مدام به مهمانی می روند یا نمی توانند پیش بندهای 

 .حمل نمایند، گزینه عالی محسوب می شوند

پیش بندهای فوق از بخش پشتی باز و بسته می شوند و تنها بخش باالتنه نوزاد را می  

پوشانند. لذا شاید به اندازه سایر پیش بندها کاربردی نباشند. اما از آنجا که وزن کمی دارند  

 .وبی هستندو به راحتی می توان آنها را حمل نمود، گزینه خ 

 پیش بند پالستیکی نوزاد

پالستیکی نیز امروزه بسیار پرطرفدار است. این پیش بندها باعث می شوند   نوزاد بند پیش

 .که رطوبت به هیچ وجه بهبه لباس ها نفوذ ننماید

در خصوص اندازه آنها نیز باید بیان داشت، اندازه آنان می تواند کوتاه یا بلند باشد. هر چه  

 .زرگتری برای کودک خود انتخاب نمایید، آزادی عمل بیشتری نیز خواهید داشتاندازه ب 

از این موارد بیشتر در مهمانی ها استفاده می شود و برای غذا خوردن مناسب نیستند زیرا 

 .به راحتی جمع می شوند

از سوی دیگر آنها ممکن است به دور گردن حرکت نمایند و یاعث ناراحتی های پوستی  

 .گر کودک شما رفالکس معده دارد، این مورد انتخاب خوبی است شوند. ا
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 مدل پیش بند نوزاد

در بازار بسیار مختلف است. افراد تقریبا برای هر نوع نیازی می   نوزاد بند پیش مدل

توانند از پیش بند مناسب استفاده نمایند. در حال حاضر برخی از پیش بندها لبه دار و برخی  

 .دیگر جیب دار هستند 

این موارد باعث می شوند تا غذا به هیچ وجه بر روی زمین پخش نشوند. از همین رو از 

 .مهمانی ها و مجالس استفاده می شود  آنها بیشتر در

اگر مایلید تا میزان کثیف شدن محیط خود را به حداقل برسانید، پیشنهاد می کنیم تا از این  

موارد بهره ببرید. در نظر داشته باشید که با توجه به سن فرزند خود باید از پیش بند مناسب  

 .نیز استفاده نمایید

زار، نوزادی بوده و برای کودکانی مناسب هستند که به  برخی از پیش بندهای موجود در با

 .تازگی متولد شده اند. این مورد برای نوزادانی که مدام شیر باال می آورند، کاربردی است

آنها دارای سایز کوچکی هستند و بسیار نرم می باشند تا باعث حساسیت های پوستی نشوند.  

هایی هستند که می توانند رطوبت را به  ی دارای پارچه نوزاد بند  پیش برخی از انواع

 .خوبی جذب نمایند

لذا اگر کودک شما جزو آن دسته از کودکانی است که آب دهان او مدام می ریزد، توصیه  

 .می شود تا از این پیش بندها استفاده نمایید

 نوزاد  گیر دندان خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 پیشبند کودک بلند 

در اندازه های مختلف در بازار وجود دارد و بستگی   نوزاد بند پیش همانگونه که بیان شد

 .د نیاز داشته باشیددارد که شما برای فعالیت خود به کدام مور

طبیعتا مدل های بلند مانع کثیف شدن لباس و اطراف کودک می شوند اما این گزینه ها  

 .حرکت کردن برای کودک را نیز دشوار می نمایند

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/
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یکی از مواردی که اغلب کودکان از آنان استقبال می نمایند، گزینه هایی است که دارای 

 .دستمال گردن هستند

که قیمت مناسبی نیز دارد، پیشبند فانتزی است.نوع طراحی و   نوزاد بند پیش یکی از انواع

رنگبندی این پیشبندها به گونه ای است که به راحتی نظر کودکان را به خود جلب می  

 .نمایند

از همین رو والدین می توانند از آنان استفاده نمایند و به راحتی به کودکان خود غذا دهند.  

حیوانی که با پارچه های مخمل تهیه شده اند، در بازار بسیار  در حال حاضر طرح های 

 .دیده می شوند

البته خاطرنشان می شود که تمیز نمودن و شستن این پیش بندها به زمان و حوصله بیشتری  

 .نیاز دارد

 جمع بندی 

ید  نیازمند دانستن باید ها و نبا نوزاد بند پیش با توجه به مواردی که در باال بیان شد؛ خرید

 .های بسیاری است که در این مقاله تالش شد، به آنها پرداخته شود

اما به صورت کلی قبل از اینکه به سراغ خرید پیش بند بروید بهتر است کاربرد و هدف  

 .خود را مشخص نمایید

توجه نمایید که مدل های فانتزی دارای قیمت پایین تری هستند. اما مدل های آستین دار،  

 .دارندهزینه بیشتری 

یکی از موارد کاربردی است که حتما باید برای خود خریداری نمایید. اما  نوزاد بند پیش

توجه به این موضوع نیز الزامی است که حتما از مدل های یکبار مصرف و پالستیکی نیز  

 .در کنار مدل های آستین دار استفاده نمایید

 .حمل نماییدزیرا در این صورت می توانید آنها را همیشه با خود 


