




Babád hallása még nagyon érzékeny így 
vigyázni kell az inkubátor által felerősített 
külső zajokkal. Nem csak a gépek 
csipogása, a hangos beszéd sem jó!  

Bár a hangodat felismeri, nem biztos, hogy 
reagál rá. A túl sok külső zaj jele lehet, ha 
tüsszögni, csuklani, vagy akár sírni kezd. 

A hangos zajok 
még kerülendők, 
így beszélj hozzá 
lágyan, halkan: 
felismeri a hangodat 
és megnyugtathatja. 
Énekelhetsz is neki!

Babád mostanra mind az öt érzékszervét aktívan használja környezete 
feltérképezésére, elsajátítja a szopás-nyelés-légzés koordinációját, izomzata 
elég erős ahhoz, hogy képes legyen magát megtartani egy pózban alvás közben. 
Összeszedettebb a viselkedése, ki tudja fejezni tetszését és nemtetszését.

Emlékezz: kisbabád még mindig fejlődésben van, és bár hasonlóan nézhet 
ki egy újszülötthöz, az elmúlt heteket az anyaméhben kellett volna töltenie. 
Légy türelmes, idő, amíg elsajátít mindent, ami a természetese fejlődéshez és 
növekedéshez szükséges.

Babád már kifejlett ízlelőbimbókkal 
rendelkezik és bár szopizni még nem tud, az 
anyatejet már a nyelvére lehet cseppenteni.

Kifejlődtek ízlelőbimbók, de babád még 
szondán keresztül tápláljuk. PICid a saját 
ujját szopogatja, de még nem elég erős 
ahhoz, hogy sokáig a szájában tartson 
bármit is. Jót tehet, ha nyelvére pár csepp 
tejet kensz, így barátkozhat annak ízével. 

Komoly mérföldkőhöz jutottatok, megkezdődhet a 
hatékony szopizás, de légy türelmes, mert idő kell, 
amíg berögzül a szopás-nyelés-légzés koordináció. 

Hagyd az inkubátorban 
nyugodtan, fénytől óvva pihenni 
PICid, aki még a legtöbb időt 
csukott szemmel alussza át és 
látása még nem fejlett.

Babád már egy-egy pillanatra 
kinyithatja szemét, de még 
nagyon érzékeny a fényre és 
fókuszálni sem tud. 

Babád mostanra már pislog, 
érzékeli a sötétet és világosat is. 
Hajolj 20-30 centire hozzá (ilyen 
távolságban tudja rád irányítani a 
tekintetét), mert a legfontosabb, 
hogy lássa az arcodat.

PICid szaglása most 
kezdődik el fejlődni. Csak 
óvatosan az erős illatokkal!

A babád szaglása is még 
fejlődőben van, de már 
felismeri és reagál bőröd 
illatára. Nagyon figyelj, 
hogy érzékeny az intenzív 
szagokra, mint a parfüm 
vagy épp a tisztítószerek.

PICid szaglása teljesen 
kifejlődött. A tej illatát 
már az evéshez kapcsolja, 
így az jó élmény lesz 
számára. Kenguruzzatok 
sokat, hogy érezze bőröd 
édes illatát. 

PICid bőre még nagyon vékony és 
érzékeny az érintésre, még a simogatás 
is fájó lehet, így a legjobb, amit tehetsz, 
hogy az inkubátorba nyúlva a hátára 
teszed megnyugtató kezed. Kezdődhet a kenguruzás! 

Mivel fontos, hogy babád 
légzése stabil maradjon,  
kérd a nővérkék segítségét. 

Ilyen idősen is többé-kevésbé 
érzékeny még a bőr, azonban 
babád nagyon is kedveli az 
érintésedet, így élj vele!

Szeretnéd tudni PICi babád mit lát, hall vagy érzékel abból a világból, amibe idő 
előtt csöppent? Egy PICi zsiráf segítségével most láthatod, hogyan fejlődik,  
ezáltal még jobban megtudhatod, hogyan segíthetsz neki:

25-29 hetesen

30- 33 hetesen

34-36 hetesen

22-25 hetesen

látás      hallás     ízlelés      szaglás    tapintás   

 22–25 hét           25–29 hét           30–33 hét           34–36 hét
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