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 آغوشی راهنمای خرید 

فرزندان خود را به راحتی جابجا کنند، یک گزینه بسیار عالی و  غوشی برای والدینی که می خواهند آ

مناسب است. خرید آغوشی نیز مانند هر وسیله دیگری، نیاز به رعایت برخی نکات مهم دارد که در  

 .ادامه به آنها خواهیم پرداخت

 ؟آغوشی چیست؟ چه کاربردی دارد 

آغوشی یک گزینه خوب، برای حمل نوزادان است تا والدین بتوانند کودک خود را به راحتی در محیط  

خارج از منزل جا به جا کنند. به کمک این وسیله، نیاز به بغل کردن نوزاد ندارید و دستان شما برای  

 .حمل سایر وسایل یا جواب دادن تلفن همراه ، آزاد می شود

 ؟ انتخاب کنیم چگونه یک آغوشی مناسب 

امروزه انواع مختلفی از آغوشی در بازار وجود دارد و خرید یکی از مناسب ترین موارد، نیاز به دانستن  

 :برخی نکات دارد، که شامل موارد زیر است

داشتن ایمنی الزم، نکته مهمی است که هنگام تهیه آغوشی باید به آن توجه کرد. این محصول باید از  

، زیرا شما می خواهید برای حمل کودک از آن استفاده کنید. به همین دلیل، هنگام  هر لحاظ ایمن باشد

خرید مطمئن شوید که بندهای استفاده شده در آن و همچنین قفل های موجود در محصول کامال 

 .سالم هستند

ین  یکی دیگر از مواردی که هنگام تهیه آغوش باید به آن توجه کرد، انتخاب نوع محصول است. برای ا

منظور باید محصول مورد نظر، بر اساس روش حمل کودک و همچنین داشتن شرایط الزم برای  

 .شیردهی انتخاب شود
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نکته دیگری که هنگام تهیه آغوش باید به آن توجه کنید، امکان تنظیم بندها در محصول مورد نظر  

بندها را هنگام خرید داشته  است. به خاطر داشته باشید، اگر مدلی را انتخاب کنید که توانایی تنظیم 

باشد، می توانید با بزرگتر شدن کودک، بندها را بلندتر کرده و در سنین مختلف کودک از آن استفاده  

 .کنید

 ب انتخاب جنس مناس

امروزه، آغوشی های موجود در بازار از پلی استر، پنبه، پارچه و موارد دیگری ساخته شده است ،که  

وجه کنید. بهتر است محصولی را انتخاب کنید که در هنگام استفاده، در  هنگام خرید باید به آنها ت

 .پوست کودک حساسیت ایجاد نکند و نرمی خوبی نیز داشته باشد

یکی نکته مهم دیگر در خرید این محصول، توجه به وزن قابل تحمل آن است. بخاطر داشته باشید که  

افزایش وزن کودک، نباید از آن استفاده کرد.   اگر محصول، انعطاف پذیری کمتری داشته باشد، هنگام

زیرا ممکن است پاره شود و باعث زمین خوردن کودک شود. رعایت این نکته کافی است، و هیچ  

 .دیگری برای کودک ندارد آسیب

 دنکات ضروری در خرید آغوشی که نباید فراموش کنی

یک ویژگی مهم دری آغوشی که باید به آن توجه شود، امکان شستشوی آسان است. این نوع  

محصوالت در طوالنی مدت کثیف می شوند، زیرا کودک برای مدت طوالنی در آن می ماند. به همین  

 .دلیل بهتر است کاالی خریداری شده قابل شستشو باشد

ست که باید هنگام تهیه آغوشی مورد توجه  مناسب بودن محصول با دمای محیط، موضوع دیگری ا

قرار گیرد. بهتر است تا آنجا که ممکن است محصولی خریداری کنید که مواد به کار رفته در آن،  

 .متناسب با دمای محیط باشد، و باعث آزار و گرمای بیش از حد، هنگام حمل نوزاد نشود

ه در صورت استفاده طوالنی مدت، می  سهولت در استفاده، گزینه دیگری برای تهیه آغوشی است، ک

تواند بسیار مفید باشد. استفاده از این محصول آسان و راحت خواهد بود، فقط زمانی که کودک در  

 .خواب باشد به راحتی از بدن خارج شود
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هزینه خرید این محصول با توجه به موارد ذکر شده در این مقاله متفاوت است، اما توصیه می شود به  

 .باعث راحتی شما و کودک دلبندتان می شود، هنگام خرید توجه کنید نکاتی که

انواع جدیدی از آغوشی، ساخته شده از پنبه، پلی استر و پارچه در مدل های مختلف در لیست زیر  

موجود است. بسته به سلیقه خود می توانید از بین گزینه های پرفروش زیر، بهترین مدل آغوشی را  

 .خریداری کنید

 

 مشاهده محصوالت پیشنهادی
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