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 کیسه خواب نوزاد 

کیسه خواب را می توان یکی از بهترین گزینه ها جهت گرم نگه داشتن نوزاد در   •

 .فصول سرد سال است

کیسه خواب با محافظت از کودکان و تنظیم دمای بدن، خواب بسیار راحت و   •

 .آرامی را برای آنها فراهم می کند 

ه خواب نوزاد دارای مدل های مختلف بوده که با در نظر گرفتن نیاز و سلیقه  کیس •

 .خود می توانید بهترین آن را جهت خرید، انتخاب کنید

 خرید کیسه خواب نوزاد

کیسه خواب نوزاد یکی از کاربردی ترین وسایلی است که باید در لیست سیسمونی   •

 .جهت خرید وجود داشته باشد

 .سال هم استفاده نمود  2ان برای کودکان باالی  از این محصول می تو  •

این محصول در دو مدل آستین دار یا بدون آستین در بازار موجود بوده که انتخاب   •

 .هر کدام از آنها به نیاز و سلیقه والدین جهت خرید بستگی دارد

 کیسه خواب تابستانی نوزاد 

کیسه خواب تابستانی نوزاد از جمله مدل هایی بوده که می توان به راحتی در   •

 .بازار یافت

 .یزهای متنوعی در بازار موجود استاین محصول در سا •

کیسه خواب تابستانه نوزاد، یکی از بهترین گزینه های پیشنهادی جهت استفاده در   •

 .فصل تابستان به شمار می رود 

 .راهنمای خرید این محصول را می توانید از سایت های مختلف، مطالعه نمایید •
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 کیسه خواب نوزاد جدید

 .طرح و مدل های بسیار متنوعی در بازار یافتکیسه خواب نوزاد را می توان در  •

تنوع طرح این محصول در بازار به حدی زیاد بوده که انتخاب آسان تری را پیش   •

 .روی والدین جهت خرید، قرار داده است

شما می توانید جدیدترین مدل های کیسه خواب نوزاد را به صورت اینترنتی یا   •

 .ید حضوری از فروشگاه های معتبر، تهیه نمای 

 راهنمای خرید اینترنتی کیسه خواب نوزاد 

برای آن دسته از نوزادانی که برای خوابیدن دچار مشکل   نوزاد خواب کیسه •

 .هستند، یک گزینه عالی و کاربردی است

به کمک این کیسه خواب ها نوزادان می توانند از یک محیط گرم و نرم استفاده   •

 .نموده و راحت تر به خواب روند

یک کیسه خواب خوب را در زیر   آنالین خرید راهنمای ستا می توانیددر همین را •

مشاهده نمایید که به شما در خرید بهترین کیسه خواب برای فرزندتان کمک می  

 .نماید 

 کیسه خواب کودک 

کیسه خواب، یکی از کاربردی ترین وسایلی است که با تهیه آن می توانید خواب   •

 .راحتی را به کودک خود هدیه کنید 

کیسه خواب در واقع همان پتوی پوشیدنی بوده که نقش بسیار مهمی جهت محافظت   •

 .از کودکان به هنگام خواب، ایفا می کند 

د بوده، انتخاب را برای مدل های متنوع کیسه خواب کودک که در بازار موجو  •

 .والدین آسان تر کرده است

https://greenlist.ir/
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 کیسه خواب بچه 

کیسه خواب بچه، یکی از بهترین لوازمی است که تقاضای زیادی جهت خرید آن   •

 .در بازار وجود دارد

سال، مناسب و   2استفاده از این محصول هم برای نوزادان و هم کودکان باالی  •

 .کاربردی می باشد

یار جذاب این محصول در بازار به حدی زیاد بوده که طرح های فانتزی و بس •

 .والدین انتخاب آسانی را جهت خرید، پیش رو خواهند داشت

 کاربرد کیسه خواب نوزاد

، پتوی پوشیدنی نیز می گویند که کودک با  نوزاد خواب کیسه بسیاری از افراد به •

 .به تن نمودن آن در فصول سرد دیگر احساس سرما نمی نماید

ز مزیت های کیسه خواب فوق این است که به هیچ وجه باعث اذیت کودک  یکی ا •

 .نمی شود و فضای خوبی را برای او ایجاد می نماید 

عموما کیسه خواب ها دارای زیپ هستند که باز و بسته نمودن کیسه خواب را  •

 .راحت نمایند 

ده نمایید که به  البته انواع آستین دار یا بدون آستین را نیز می توانید در بازار مشاه •

 .راحتی به تن می شوند

 .امروزه کیسه خواب هایی که در بازار وجود دارند از جنس پنبه یا پشم می باشند •

 عکس کیسه خواب نوزاد

 .کیسه خواب نوزاد در طرح ها و رنگ های بسیار متنوعی در بازار موجود است •
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اگر شما قصد تهیه این محصول را به صورت اینترنتی دارید، توصیه می کنیم که   •

با مطالعه کامل راهنمای خرید جهت انتخاب بهترین مدل آن از سایت های 

 .فروشگاهی معتبر اقدام نمایید

 .مدل های مختلف کیسه خواب نوزاد را می توانید با جستجو در اینترنت، پیدا کنید •

 وزاد پسرانه قیمت کیسه خواب ن

 .کیسه خواب نوزاد را می توان در دو مدل پسرانه و دخترانه در بازار یافت •

هنگام خرید کیسه نوزاد پسرانه باید نکات مهمی را مد نظر قرار داده و با بررسی   •

 .تمام جواب، بهترین مدل آن را برای فرزند خود خریداری نمایید

ر قیمت کیسه خواب نوزاد پسرانه  جنس پارچه، کیفیت تولیدی و مدل می توانند ب •

 .تاثیر بگذارند

 مدل کیسه خواب نوزاد

 .کیسه خواب یکی از بهترین گزینه ها جهت محافظت از نوزاد به شمار می رود •

شما با تهیه این محصول کاربردی دیگر نگران امنیت کودک خود به هنگام خواب   •

 .نخواهید بود 

محض قرار گرفتن داخل آن به  طراحی کیسه خواب به نحوی است که کودک به  •

 .خواب می رود

انواع کیسه های خواب موجود در بازار، انتخاب را برای خریداران آسان تر کرده   •

 .است

 انواع کیسه خواب نوزاد

کیسه خواب نوزاد را می توان جزو آن دسته از محصوالت کاربردی دانست که   •

 .تهیه آن به والدین به شدت، پیشنهاد می شود



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی خرید+   باکیفیت و شیک نوزاد  خواب کیسه مدل 50

 

 .ل بسیار کاربردی بوده و دارای مزایای فراوانی استاین محصو  •

کیسه خواب نوزاد دارای انواع مختلفی بوده که با توجه به نیاز و سلیقه خود می   •

 .توانید بهترین مدل آن را برای فرزند دلبند خود، تهیه نمایید

 کیسه خواب پتویی 

ار متنوعی در  کیسه خواب در واقع نوعی پتوی پوشیدنی بوده که در طرح های بسی  •

 .بازار موجود است

 .استفاده از کیسه خواب هم برای کودکان و هم بزرگساالن کاربرد دارد •

جهت خرید کیسه خواب پتویی برای نوزاد، توصیه ما به شما این است به دنبال   •

 .مدلی بروید که از جنس و کیفیت بسیار مناسبی، برخوردار باشد

 کیسه خواب فانتزی نوزاد

 .کیسه خواب یکی از بهترین گزینه ها در خرید سیسمونی نوزاد، عنوان شده است •

یگر نگران امنیت فرزند خود به هنگام خواب والدین با تهیه این وسیله کاربردی د  •

 .نخواهند بود 

 .این محصول در مدل های فانتزی بسیار جذاب در بازار موجود است •

به همین خاطر است که انتخاب جهت خرید بهترین مدل کیسه خواب نوزاد برای  •

 .پدرها و مادرها، آسان تر شده است

 کیسه خواب آستین دار

ی از بهترین مدل های موجود در بازار بوده که تقاضای کیسه خواب آستین دار، یک  •

 .زیادی جهت خرید آن وجود دارد

از طرفی، کیسه خواب آستین دار برای نوزادان گزینه بسیار مناسبی جهت خرید   •

 .به شمار می رود
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شما می توانید کیسه خواب آستین دار نوزاد را به صورت غیر حضوری یا  •

 .ونی، تهیه نماییدحضوری از فروشگاه لوازم سیسم 

 کیسه خواب نوزاد دخترانه

کیسه خواب نوزاد دخترانه را می توان در مدل های و طرح های فانتزی بسیار   •

 .جذاب در بازار یافت

کاربردی بودن کیسه خواب نوزاد باعث شده تا والدین نسبت به خرید این محصول   •

 .توجه ویژه ای نشان دهند

ول می توانید بهترین مدل آن را به صورت  با مطالعه راهنمای خرید این محص •

 .حضوری یا غیر حضوری از فروشگاه لوازم سیسمونی، تهیه نمایید 

 کودک   بند پشه خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با انواع کیسه خواب نوزاد 

تنوع کیسه خواب های موجود در بازار بسیار زیاد است تا آنجا که ممکن است خرید برای  

 .افراد مشکل شود

 :اما همواره توصیه می شود تا انواع زیر را حین خرید در نظر داشته باشید

 کیسه خواب دارای آستین •

به تن می   این کیسه خواب به گونه ای می باشد که همانند یک لباس زمستانی، کودک آن را

 .نماید

 .تنها بخشی از بدن که در مجاورت با هوا می باشد، صورت نوزاد است

 .عموما کودکانی که عادت به پتو ندارند، با این کیسه خواب ها راحت هستند

 

https://greenlist.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
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 کیسه خواب بدون آستین  •

 .این کیسه خواب ها همانند گروه قبل هستند، با این تفاوت که دارای آستین نمی باشند

 .رمایی در این کیسه خواب ها راحت تر هستندکودکان گ

اما باید در نظر داشت که اغلب از یک روکش نازک برای پوشاندن دست ها هنگام خواب  

 .می بایست استفاده نمود

 کیسه خواب قنداقی  •

این موارد نیز همانگونه که از نام آنها مشخص است، بیشتر شبیه به قنداق بوده و بدن  

 .گیرد کودک را سفت در بر می

البته باید در نظر داشته باشید که اغلب نوزادان از این موارد استقبال می نمایند و در سنین  

 .باال کاربرد کمتری دارند

 نکات مهم و تاثیرگذار در قیمت کیسه خواب نوزاد 

 :برای اینکه خرید خوبی داشته باشید الزم است تا موارد زیر را همواره به خاطر بسپارید

 انتخابی شما باید قابلیت شستشو داشته باشد کیسه خواب  •

بسیاری از کودکان در حین خواب دوست دارند شیر میل نمایند و گاها این امکان وجود  

دارد که پتوی خود را کثیف کنند از همین رو توصیه می شود تا کیسه خواب هایی را  

 .انتخاب نمایید که قابلیت شستشو داشته باشند

عالی هستند. بهترین  در همین راستا مواردی که با ماشین لباسشویی شسته می شوند گزینه 

 .موارد پشمی یا پلی استری هستند نوزاد خواب  کیسه جنس برای

 به جنس کیسه خواب نوزاد دقت نمایید •

 .انتخاب پارچه کیسه خواب در زمان خرید بسیار مهم می باشد
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این امکان وجود دارد که شما در محیطی زندگی نمایید که بسیار گرم باشد در این صورت  

سه خواب هایی که دارای پارچه نرم و سبک هستند، الزامی است زیرا موجب  استفاده از کی 

 .می شود تا کودک شما بیش از حد احساس گرما نکند

اگر کودک شما به گرما و رطوبت حساس است و سریع عرق می نماید، پارچه هایی از  

جذب   جنس پلی استر برای شما انتخاب خوبی هستند زیرا می توانند رطوبت را به خوبی

 .نمایند

البته پارچه های پشمی نیز همین ویژگی را ارائه می دهند اما درصد جذب رطوبت آنها  

 .کمتر می باشد

خود انتخاب می نمایید باید بدانید که این   نوزاد خواب کیسه اگر پارچه های پنبه ای را برای

و نوزادانی که  پارچه ها نرم بوده و قابلیت انعطاف خوبی را فراهم می آورند از همین ر

 .بسیار تحرک دارند، باید از این موارد بهره ببرند

 به سایز کیسه خواب توجه نمایید  •

ماهگی   36عموما در نظر داشته باشید که کیسه خواب ها می توانند برای نوزادان تا سن 

 .مورد استفاده قرار گیرند از همین رو دارای اندازه های متفاوتی هستند

قد نوزاد خود می توانید از این موارد استفاده کنید. عموما کیسه  عموما بر اساس سن و 

 .اندازه مختلف وجود دارند 6خواب ها در 

 قیمت کیسه خواب نوزاد •

امروزه کیسه خواب هایی که در بازار وجود دارند بر اساس ویژگی ها و پارامتر هایی که  

 .دارند، قیمت های گوناگونی نیز دارا می باشند

ه سایز کیسه خواب ها بزرگ تر باشد یا دارای جنس بهتری باشند، قیمت آنها هر اندازه ک

 .نیز به مراتب بیشتر است
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 راهنمای نگهداری از انواع کیسه خواب بچه 

از آنجا که ممکن است شما کیسه خواب مد نظر خود را با قیمت زیادی خریداری نموده  

باشید لذا نگهداری از آن همواره دارای اهمیت باالیی است. از همین رو توصیه می شود تا  

 :موارد زیر را در نظر داشته باشید

هوای  نوزاد شما خیس شد، الزم است تا آن را در نوزاد خواب کیسه هر زمان که .1

آزاد قرار دهید تا نور خورشید به آرامی کیسه ها را خشک نماید. استفاده از اتو،  

 .سشوار و مواردی از این قبیل برای خشک نمودن سریع توصیه نمی شود

گاها ممکن است الیه بیرون کیسه خواب خشک شود اما درون آن همچنان   .2

م است تا آن را مرطوب باقی بماند لذا پس از خشک شدن الیه خارجی، الز

 .برگردانید که داخل آن نیز خشک شود 

سعی کنید کیسه خواب های نوزاد خود را با دست شسته و برای تمیز نمودن آن از   .3

مواد شیمیایی قوی یا ماشین لباسشویی استفاده نکنید. خیساندن این کیسه خواب ها  

 .در مواد شیمیایی مالیم قبل از شستشو الزامی می باشد

ه کیسه خواب را شستید، حتما آن را آویزان نمایید در این صورت بافت پس از آنک .4

 .آن آسیب نمی بیند

دارای تنوع بسیاری است. در زمان خرید الزم است تا   نوزاد خواب کیسه به صورت کلی

شما ابتدا عادات فرزند خود را در نظر گرفته و بر اساس سایز و بودجه ای که در نظر  

 .نمایید دارید، اقدام به خرید

همواره باید به این مورد نیز دقت کنید که کیسه خواب های دارای آستین و بدون آستین  

 .گزینه های پرطرفداری هستند زیرا استفاده از آنها آسان تر می باشد

 


