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 هر آن چیزی که باید درباره شستن لباس کودک و نوزاد بدانید

 هایی است که والدین با آن مواجه هستندیکی از مهمترین دغدغه کودک لباس شستن. 

 ی دارند. به همین دلیل بهتر است بدن آنها در کودکان بعد از تولد، سیستم ایمنی ضعیف

 .معرض میکروب قرار نگیرند

 های زیادی از سوی والدین همراه استشستشوی لباس کودک با دغدغه. 

  استفاده از مواد شیمیایی و معطر به دلیل عوارضی که برای پوست کودک داشته به

 .شودهیچ عنوان جهت شستشوی لباس توصیه نمی

 قوانین خاص خود را داشته که باید به آنها توجه شود ککود لباس شستن. 

 های کوچک نوزاد، عدم آسیب به بافت ظریف لباس و عدم گم نشدن جوراب

 .ها، جزو مهمترین نکاتی بوده که باید مدنظر قرار گیرندپذیری لباسرنگ

 ه دقبل از شستشوی لباس، ابتدا باید در مورد پاک کردن لکه، استفاده از بهترین ما

 .شوینده و نحوه فرایند خشک کردن آن آشنا باشید

  این مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با نکات مهمی که باید در زمینه شستشوی

 .لباس کودک بدانید، آشنا سازد

 نکات مهمی که در رابطه با شستن لباس کودک بعد از خرید وجود دارد

 های کودک را ز خرید، بالفاصله لباسنکته مهمی که باید بدانید این است که بعد ا

 .بشویید

  نوزادان تازه متولد شده به دلیل پوست حساسی که دارند نباید در معرض عوامل

 .زا قرار گیرندمیکروبی یا حساسیت

 های کننده که باعث حساسیتتمامی مواد تحریک کودک لباس شستن به هنگام

 .شوند از بین خواهند رفتاحتمالی می
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  از خرید لباس نوزاد و کودک، برچسب درج شده بر روی محصول را حتما بعد

 .مورد بررسی قرار دهید

 بر روی محصول  کودک لباس شستن زیرا اطالعات مربوط به جنس و چگونگی

 .درج شده است

 توانید با اطمینان خاطر جهت شستشوی راحت آن اقدام نماییدبدین صورت، شما می. 

 حریق بوده که جهت شستن آنها نباید از ای پارچه ضدهای کودکان داربعضی از لباس

 .کننده استفاده نمودمواد سفید

 آشنایی با نحوه شستن لباس نوزاد و کودک

های ضروری از کودک وجود داشته، باید در عالوه بر سایر نکاتی که در زمینه مراقبت

 .مورد شستشوی لباس او اطالعات زیادی کسب نمایید

های کاربردی پذیری و استفاده از روشمطالعه برچسب درج شده بر روی لباس، عدم رنگ

 .اعتنا بودتوان نسبت به آنها بیجهت رفع لکه از جمله موارد ضروری بوده که نمی

های کودک، کوچک بوده امکان گم شدن آنها به هنگام شستشو وجود از آنجا که سایز لباس

 .خواهد داشت

های کودک را داخل یک کیسه توری گذاشته و بهتر است که در ابتدا لباس به همین دلیل

 .لباسشویی قرار دهیدسپس جهت شستشو درون ماشین

تا  های لباس را ببندیددهندهالبته توجه نمایید که قبل از اقدام به انجام این کار، تمامی اتصال

 .های دیگر نشوندباعث پاره شدن لباس

 ب جهت شستن لباس نوزاد و کودکانتخاب شوینده مناس 

توان از هرگونه ماده می کودک لباس شستن کنند که جهتبسیاری از والدین تصور می

 .ای استفاده نمودشوینده
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اده جهت شستشو استف کودک لباس مناسب شوینده اما پیشنهاد ما به شما این است که حتما از

 .نمایید

های پوستی را در او افزایش زیرا پوست کودک بسیار حساس بوده و امکان بروز حساسیت

 .خواهد داد

البته در این زمینه توصیه شده که حتما مواد شوینده مخصوص لباس کودکان بدون رنگ و 

 .عطر را خریداری نمایید

آنها در فرایند توانید از هایی هم وجود داشته که میکنندهعالوه بر مواد شوینده، نرم

 .شستشوی لباس کودک استفاده نمایید

 .مطالعه اطالعات درج شده پشت محصول از مهمترین نکاتی بوده که نباید فراموش شود

 های مختلف از روی لباس کودکاز بین بردن لکه 

عد ها را بکلی در مورد شستن هرگونه لباسی وجود داشته و آن این است که حتما لباس قاعده

 .جاد لکه بر روی آنها بشوییداز ای

 .شوندهای تازه ایجاد شده بر روی لباس، بالفاصله بعد از شستن پاک میاکثر لکه

تر خواهد اما اگر مدت زمان زیادی از گذشت لکه بر روی لباس بگذرد، پاک شدن آن سخت

 .شد

روی لباس  ها را ازتر بتوانید انواع مختلف لکهراهنمای زیر به شما کمک کرده تا راحت

 :کودک پاک نمایید

 های پروتئینی از روی لباسپاک کردن لکه 

 های ناشیهای پروتئینی ایجاد شده بر روی آن نظیر: لکهاز لکه کودک لباس شستن جهت

لک توانید از محصوالت ضدغذایی یا مدفوع میاز شیر مادر، بزاق دهان کودک، مواد

 .دار استفاده نماییدآنزیم
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 های ادرار از روی لباسهپاک کردن لک 

های ناشی از ادرار بهتر است، یک قاشق غذاخوری از لکه کودک لباس شستن جهت

 .آمونیاک خانگی را درون یک فنجان آب بریزید

 .سپس از محلول به دست آمده جهت پاک کردن لکه ادرار استفاده نمایید

 بردن بین از جهت کننده سفید ماده از عنوان هیچ به که است این شما به ما جدی توصیه

 .نکنید استفاده کودک لباس روی از هالکه

 های ناشی از روغن بچهشستن لباس کودک از لکه 

بچه را باید طبق دستورالعمل خاصی از روی لباس کودک پاک نمود. ناشی از روغن لکه

 .بر استفاده کنیدید از یک لکهتوانبدین منظور می

توانید آن را در دمای آب بعد از اینکه از محو شدن لکه از روی لباس مطمئن شدید، می

بر جهت پاک کردن اثرات روغن و مشخص بشویید. توجه داشته باشید که استفاده از لکه

 .چربی از روی لباس، بسیار ضروری است

 سبزیجات از روی لباسها و های ناشی از میوهپاک کردن لکه 

ها و سبزیجات از قانون زیر پیروی های ناشی از میوهاز لکه کودک لباس شستن جهت

 .نمایید

 .در ابتدا، لکه مورد نظر را زیر آب سرد گرفته تا از بین برود

 .روش دیگری که در این زمینه وجود داشته، استفاده از محلول الکل و آب است

را با همدیگر مخلوط کرده و بر روی لکه مورد نظر اسپری  مقدار مساوی از آب و الکل

 .کنید. سپس آن قسمت از لباس را با دست بشویید تا اثر لکه از بین برود

 ای و شستن لباس نوزاد به چه نحوی است؟شستشوی پوشک های پارچه

 .ای هم از قواعد مخصوص به خود برخوردار استهای پارچهشستن پوشک
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ها جهت ترین روشد از تعویض بالفاصله شسته شوند. یکی از آسانها باید بعپوشک

 .است کودک شور کهنه واش یاای، استفاده از مینیهای پارچهشستشوی پوشک

ای را های پارچهواش بریزید. پوشکمقدار معینی آب گرم و پودر شوینده را درون مینی

 .درون دستگاه قرار داده و دکمه استارت را بزنید

ها را بر روی بند از گذشت مدت زمان مشخصی، دستگاه را خاموش کرده و پوشکبعد 

 .گذاشته تا خشک شوند

 کالم نهایی

 .رودهای اصلی هر پدر و مادری به شمار میاز جمله دغدغه کودک لباس شستن

توانید از آنها راهکارهای مشخصی جهت شستشوی لباس کودک وجود داشته که شما می

 .استفاده نمایید

گونه ای که در این زمینه باید بدانید، توجه به حفظ سالمتی و عدم بروز هیچمهمترین نکته

 .های پوستی در کودک دلبند شماستحساسیت

 


