
 Mosható pelenkák mosása: 

Pelenka belsők (betétek) mosása: 

A mosható pelenka belsők teljes nedvszívó képességüket 3-5 mosás után érik el. 

A mosható pelenka belsőket általában 2-3 naponta szokás mosni, mely függ a készletünk 
darabszámától. 

Mosás előtt érdemes a betéteket kicsavarni, vagy kicentrifugázni. 

Olyan mosószerrel mossunk, aminek enzimtartalma 5-15% között van és szappantartalma 
sem magasabb 5%-nál.   

Kerüljük a mosószódát, mert nagyobb koncentrációban rongálhatja az anyagot. 

Folteltávolításra, fehérítésre kizárólag oxigén alapú fehérítőt használjunk. 

A mosható pelenka betéteket általában 60 fokon szokás mosni, de bírják 

fertőtlenítésként akár a 90 fokos főzőmosást is. 

A mosószermaradványok eltávolítása céljából érdemes az öblítő helyére ecetet tenni! (a 

pelenkabetétben maradt mosószermaradvány a vizelettel együtt olyan elegyet alkothat, 
ami kicsípheti az érzékeny babapopót.) 

Öblítőt ne használjunk a betétek mosásakor, mert eltömíti a pólusokat és csökkenti a 
nedvszívó képességet. 

Pelenka külsők mosása: 

A pelenka külsőket sokszor elég csak kézzel kiöblíteni, vagy belsejüket kifelé 
fordítva szellőztetni. 

 
A tépőzáras pelenka külsőket érdemes gépi mosás előtt bebiztosítani, össze tépőzárazni, 
hogy mosás közben ne ragadjon bele semmibe, mert az roncsolhatja az anyagot.  

A mosható pelenka külsőket betehetjük bármelyik aktuális (50 fok, 1200 centrifugafordulat 
alatti) mosáshoz. A külsőket lehet öblítővel is kezelni. 

 

Köszönjük, hogy a                                  , pelenkát választottad! 

Használjátok egészséggel! 

 

 

 

Mosható pelenka Használati útmutató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelenka külsők méretállítása: 

A pelenka külső mérete több fokozatban állítható a baba életkorának és súlyának 
megfelelően.      Az alábbi ábra szerint patentozd a baba méretére a pelenkát 

újszülött-koraszülött méretű pelenka külső: 

 
 
 
 
 
 
 normál, egyméretes pelenka külső: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pelenkázás menete: 

1. A fenti ábra alapján patentozd méretre a pelenka külsőt. 

2. A detKKo pelenka külsők egyedi, állítható combgumival rendelkeznek. Három jelölés 
került a gumira, ami szerint a vékony combú babákhoz szorosabbra, a vastag combú 
babákhoz bővebbre tudod állítani a gumi hosszát. Ez az állíthatóság egy plusz 
finombeállítást rejt magában. A Pelenka méretét a patentsorral kell állítani. Ha 
kimondottan vékony combú babád van, húzd be combgumit a keskeny jelölésig, ha 
extrán vastag combú, engedd ki teljesen a leg szélesebb jelölésig, ha átlagos, 
hagyd középső állásban. (állítás után húzd meg a gumit, hogy egyenletes legyen a 
redőzés) 

 

3.Helyezd a betétet (vagy betéteket) a pelenka hátsó 
betétfogó füle alá. (Újszülötteknél elég egy kis betét, 

később közepes méretű, nagyobb gyerekeknél egy nagy és 
egy kicsi betétet fektess egymás tetejére, éjszakára egy 
nagy és egy közepes méretű betétet érdemes használni. 
Fiúknál a kisebb betétet félbe is lehet hajtani, hogy ott 
legyen több anyag, ahol szükség van rá) 

A betétek tetejére fektess kaki fogó lapot, melynek 
használata nagyban megkönnyíti a kakis pelenkák 
kezelését. 

4. Tedd a babát a pelenkára és hajtsd fel a betétet        

5. Igazítsd a combjához a 
pelenka külsőt  

6. Ha beljebb patentozod a 
hosszát, akkor a hajtást tartsd 
meg felhajtáskor is! 

 

7. A betét elejét tedd be az első betétfogó fül alá és patentozd méretre a pelenka 
derékrészét, úgy, hogy ne legyen se túl szoros, se túl bő 

8. A baba popójától két oldalt egy mozdulattal kicsit emeld előre a pelenkát és már kész 

is 

 

Mosható pelenka tárolása: 

A pelenkákat használat után minden esetben szedjük részeire: a külsőket és a belsőket 
máshogy érdemes tárolni.  

A betétek:(belsők) mosás előtti tárolása: 

A használt pelenkabetéteket a következő mosásig célszerű egy erre kinevezett fedeles 
vödörben tárolni (ecetes vízben). 

A vödröt töltsük fel vízzel, majd tegyünk hozzá ecetet (10 l vízbe 1-2 dl ecetet).                     
Az ecetes tárolással megóvjuk a pelenkákat a baktériumok elszaporodásától és a 

kellemetlen szagok kialakulásától. 

A használt pelenkabetétet kivesszük a külsőből és az ecetes vízbe helyezzük (széklet 
esetén leemeljük a kaki fogó lapot, aminek a tartalmát a WC-be dobjuk, ha kell, a szilárd 
részeket zuhannyal lecsapatjuk). 

A pelenka külsők tárolása: 

A mosható pelenka külsőket ne áztassuk ecetes vízben!  

A pelenka külsőket érdemes közvetlenül a használat után kiöblíteni, gyors száradásának 

köszönhetően hamar újra a babára adható. Ha nem öblítjük ki közvetlenül pelenkázás 
után, akkor szellős helyre téve, belsejét kifelé fordítva teregessük ki a következő 

mosásig. 

 


