Những điều cơ bản về
chăm sóc em bé: Tắm bồn
Việc tắm bồn thường có thể bắt đầu ngay sau khi rốn của con bạn lành hẳn. Những thông tin hữu ích
bên dưới sẽ giúp bạn chuyển sang thói quen tắm bồn một cách dễ dàng.
Tôi nên chuẩn bị những gì?
Khăn lau

Sữa rửa mặt và
kem dưỡng da

Khăn

Tôi phải chuẩn bị như thế nào?
1. Tập hợp sẵn những thứ bạn chuẩn bị, đặt chúng gần tầm
tay bạn trước khi bắt đầu.
2. Đổ ngập vài inch nước ấm vào chậu tắm hoặc bồn tắm
cho bé, khuấy đều để giảm bớt nhiệt độ trong bồn. Nhiệt
độ lý tưởng phải từ 37 đến dưới 40 độ C — trước khi đặt
bé xuống nước, hãy thử nước bằng mặt trong cổ tay của
bạn để đảm bảo rằng nó không ấm quá mức cần thiết.

Không được buông lỏng chú ý khi đặt bé vào
trong nước dù chỉ khoảnh khắc nhỏ.

Tắm bé như thế nào là đúng cách?
1. Lau quanh mắt: Làm ướt khăn bằng nước ấm, sau đó nhẹ
nhàng lau quanh mắt của bé từ góc trong ra ngoài.

Tã sạch và
quần áo

3. Làm sạch từ trên xuống dưới: Tiếp tục thực hiện quá trình
tắm rửa bé bằng cách sử dụng một lượng nhỏ sữa tắm
gội. Rửa vùng mặc tã sau cùng và thực hiện từ trước ra
sau người bé.
4. Rửa lại với nước sạch: Rửa sạch người bé với lượng nước
nhỏ lấy trực tiếp từ trong bồn tắm thay vì vòi nước để
đảm bảo nhiệt độ thích hợp.
5. Lau khô và mặc quần áo: Lau khô bé bằng khăn mềm,
thoa kem dưỡng da trước khi mặc tã mới và quần áo
sạch.

Luôn đỡ bé bằng một tay trong khi tay còn lại
thực hiện quá trình tắm rửa cho bé.
Xem video về thời gian tắm cho trẻ sơ sinh
tại TinyURL.com/babybasics2.

2. Làm sạch da đầu: Làm sạch đầu bé bằng một chút sữa
tắm gội, sau đó xả sạch khăn và dùng nó để lau sạch dầu
gội.
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