
Hãy kiểm tra lại để xem các món đồ cần mang theo cho bé..

Giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tếGiấy tờ cần thiết:

Đồ dùng vệ sinh:

Thức ăn:

Giải trí:

Khác:

Quần áo:

Dành cho mẹ

Nghiên cứu từ

về sức khỏe da ở trẻ sơ sinh

Danh sách

thai phụ cần chuẩn bị
khi đến bệnh viện 

vật dụng

Năm tuần trước ngày dự sinh là thời điểm tốt 
để chuẩn bị hành trang chứa mọi thứ bạn 
cần cho ngày đặc biệt tại bệnh viện.

Những vật dụng cần thiết cho mẹ:
(Đồ thiết yếu / đồ không thiết yếu)

Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng, dầu 
gội đầu, bọt biển, kem dưỡng da, đồ dùng cho thai 
phụ hoặc băng vệ sinh, chất khử mùi, lược, dây 
buộc tóc, son dưỡng môi, dầu mát-xa

Áo phông hoặc váy ngủ đi sinh, váy ngủ mới, áo 
choàng, áo lót và áo lót dành cho thai phụ, quần dự 
phòng, miếng dán ngực, quần áo cho mẹ bầu mặc 
thoải mái khi về nhà, dép đi trong nhà, tất ấm

Kế hoạch sinh nở, kính hoặc kính áp tròng, các loại 
thuốc kê đơn dùng tại nhà, đồng hồ, một tập giấy và 
bút, đèn pin hoặc đèn ngủ, một túi nhựa

Đồ ăn vặt và ít tiền để mua đồ ăn trong bệnh viện

Điện thoại di động và đồ sạc, thẻ điện thoại và danh 
bạ, nhạc, sách hoặc tạp chí, máy ảnh



Chuẩn bị 2 khăn sạch

Cồn y tế và bông gòn

Khăn quấn cho bé:

Làm sạch gốc rốn
của em bé:

Lần tắm đầu tiên
cho bé:

Thay tã:

Quần áo trẻ em:

Những nơi an toàn:

Danh sách kiểm tra các sản phẩm chăm sóc da cho em bé…

Không chứa paraben, phthalate, sulfat

Kem dưỡng da không dính cặn
Dễ dàng rửa sạch

Dành cho bé
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Nghiên cứu từ

về sức khỏe da ở trẻ sơ sinh

Danh sách

khi đến bệnh viện phụ sản

những điều
cần thiết

Kể từ bây giờ, bạn sẽ cần phải chuẩn bị túi đồ đầy đủ cho hai người. Đây 
là những vật dụng mà bạn cần phải nhớ khi mới đến bệnh viện.

Những vật dụng cần thiết cho bé:
(Đồ thiết yếu / đồ không thiết yếu)

Bọt biển, nước rửa dịu nhẹ, sữa dưỡng thể, dầu tắm 
cho bé, khăn tắm, lược, đồ cắt móng tay cho bé

Tã lót cho trẻ sơ sinh, khăn lau dịu nhẹ cho trẻ nhỏ, 
kem ngăn ngừa tả ẩm

Áo liền quần, mũ lưỡi trai, găng tay, tất, chăn em bé 
và vải cho trẻ sơ sinh, mũ len, áo khoác

Khăn quấn để địu bé, nôi

Không gây dị ứng & phù hợp với làn 
da nhạy cảm của trẻ sơ sinh

JOHNSON’S COTTON TOUCH   MỚITM

• 100% nhẹ nhàng • Không chứa Parabens, Phthalates, Sulfate và Thuốc nhuộm • Được 
làm bằng bông tự nhiên • Dễ dàng tẩy sạch• * Bảo vệ kép khỏi vấn đề khô da với thành 
phần không nhờn rít * khi sử dụng cùng với kem dưỡng da

Sản phẩm chăm sóc không gây dị ứng Ultra Light   tốt nhất của chúng tôi 
dành cho làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh
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