GREMESE MEI TAI
használati útmutató

Gremese® Mei Tai

A helyes babahordozás fontosabb szabályai

Régi nagy klasszikus, megkötős hordozóeszköz. Sokoldalú, könnyen köthető, strapabíró és verhetetlen
ár/érték arányban ;) Hosszabb távú hordozásra is alkalmas. Támogatja babád csípőfejlődését, megfelelő pozícióban tartja gerincét.

Amire figyelned kell a biztonságos hordozáshoz
1.

Ügyelj arra, hogy megfelelően támaszd meg a csípőövet, a baba lába legyen „M” (terpesz
guggoló) vagy terpesz lábtartásban.

2.

A hordozó érjen térdhajlattól térdhajlatig, ekkor megfelelő a baba alátámasztása.

3.

A baba álla alatt legyen két ujjnyi szabad hely az akadálytalan levegővétel miatt, tehát ne
rogyjon bele a mai tai-ba.

4.

Az elöl hordozás során olyan magasra kösd a babádat, hogy egy puszit tudj adni a buksijára.

5.

Kellően szorosan kösd magadra, tehát ha hajolsz, a babád ne mozduljon el külön tőled. Ne
legyen számodra fojtó érzés, nem kell kényelmetlenül lenned, de ha úgy érzed, hogy mindenféle
gond nélkül tudod még a mei tai-t szorosabbra venni, akkor húzz, állíts rajta.

6.

Elsődleges és legegészségesebb hordozási forma a függőleges, tehát babádat így hordozd.

7.

A kifelé fordított hordozás nem tartozik az egészséges helyzetek közé, így a babád mindig
befelé, feléd nézzen. Ha már nagyon kíváncsi, forgolódik, kötheted a picit a csípődre, vagy a
hátadra.

Ha a babád és a te súlypontod a lehető legközelebb van egymáshoz, az a legkényelmesebb számodra. Hosszútávon a háton hordozás a legkényelmesebb.

8.

Fejét nem tartó babád tarkóig/fül középig támaszd meg a hordozóval, a háta „C” alakban
görbüljön.

Hogyan kezeld és tartsd tisztán MeiTai-od?

9.

Kb. 4 hónapos kortól a babádat minimum a válláig támaszd meg a hordozóval. Ez a minimum határ, ettől természetesen el lehet térni (pl. fél évest is megtámaszthatsz tarkóig).

Mettől meddig tudod Gremese Mei Tai-ban
hordozni a babádat?
Kb. 3 hónapos kortól kb. 2 éves korig tudod használni, elöl,
csípőn és háton hordozáshoz.

Mire figyelj elöl hordozásnál?
Az elöl hordozás súlyhatára 5-7 kg. Amikor babád eléri ezt a
súlyt, az számodra már megterhelő lehet. Ettől a határtól el
lehet térni, hordozhatsz nagyobb súlyú babát is elöl, de ha fájdalmaid vannak – illetve azt megelőzendő -, tedd a babádat
rövid távon csípőre, vagy hosszabb távon hátra.

Mire figyelj csípőn hordozásnál?
Az egyoldalú statikus terhelés megerőltető lehet egy idő után
számodra, így figyelj magadra, és ha kell, váltogasd az oldalakat.

Mire figyelj háton hordozásnál?

A mei tai-t 30 fokon, kímélő programmal, folyékony mosószerrel és ecetes öblítéssel mosd. Az ecet minden mosószert kiszed az anyagból, védi a színeket, a mosógéped, és a hordozó
nem fog csúszni.

10. Ha nagyobbacska babád a felsőtestét már szépen tartja és szeretné kitenni a kezeit, akkor
hónaljig megtámasztva ezt meg tudod oldani.

Ti Mondtátok!
Vélemények a Gremese Mei Tai-ról

Babó a legjobb minőségellenőr! Hogy miért?! Kb.10 percet
vártunk a buszra indulástól számítva. Mire megérkezett, addigra
elaludt. És tényleg nem érezni a babó súlyát! Imádjuk!

Olyan boldog vagyok. Egyre ügyesebbek vagyunk a babámmal,
ma 2 perc alatt elaludt, miközben én tudtam haladni a házimunkával már most látom, hogy imádni fogjuk.
Az első hónapokban sokat használtuk, visszaadta a
szabadságomat és ki tudtam elégíteni a kétéves mozgásigényét.
Úgy el tudom altatni benne, hogy letevés után nyugodtan alszik
tovább. Az elalváshoz maximum 10 perc kell. Kényelmes nekem
és neki is. Felbecsülhetetlen kincs, minden picibabás családba
kellene.
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keresd további
útmutatóinkat online

Gremese Mei Tai megkötése elöl

1. Kösd a mei tai derékpántját
a derekadra dupla csomóval.

2. Vedd magad elé a babád, és hajtsd fel
a hátára a testrészt.

3. Vesd át a vállpántokat a
válladon, hátul lógjanak le.

4. Az egyik kezeddel nyúlj a hátad mögé az
ellentétes oldali vállpántért, és az azonos oldali vállpánt
alatt hozd előre a szárat.

5. A pántot a baba lába fölött a
popsijánál terítsd keresztben (a
másik vállpánt hátul lelógó részét
fogd be hátul a lábad közé).

6. Hozd előre a másik vállpántot is és terítsd a baba
lába fölött a popsinál. A két vállpántra a hátad
mögött köss dupla csomót.
Kész is vagy. Kellemes hordozást!

Minden Mei Tai-nak alapvető
tartozéka a levehető alvócsuklya. Védi babádat a időjárástól, és
tartja is a buksiját alvás közben.

Az alvócsuklyát a patentos fülek segítségével rögzítsd a
hordozó testrészére. A vállpánton található bújtatókon
átfűzve tudod babát fejét megtámasztani vele.

keresd további
útmutatóinkat online

Gremese Mei Tai megkötése háton

1. Kösd a mei tai derékpántját
a derekadra.

2. Vedd magadhoz a babádat, majd hajtsd a hátára a
testrészt.

5. Fogd át a kezeddel a vállpántokat, és a másik
kezeddel a derékpántot is fogva tekerd
a babád hátra.

6. Az egyik vállpántot fogd be
a lábad közé, a másikat terítsd
a baba popsiján.

3. Fogd össze a vállpántokat a baba arca előtt. A vállpántok teteje felfelé nézzen.

4. Forgasd a csípődre a babád
a hordozóval együtt.

7. A terített vállpántot fogd be a lábad közé,
a szabadon lévőt terítsd a baba popsiján.

Kész is vagy.
Kellemes hordozást!

Mei Tai rövidítés 3 hónapos babánál

1. Fogd a derekadhoz a derékpántot,
mint egy kötényt. Forgasd magad felé
a derékpántot úgy, hogy a végén a
mei tai testrésze felülről lógjon le.

2. Fogd meg újra a derékpántot a lelógó
testrésszel, és ismét tekerj rajta egyet befelé,
így rövidíted meg a testrészt.
Fejezd be a kötést az útmutató szerint.

További Gremese hordozók

Karikás hordozókendő

Rugalmas hordozókendő

Állítható Baby Tai

Csatos hordozó

Hasznos kiegészítőink

Gremese Pántvédő
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