
I N Š T R U K C I E
Pokyny s i  pozorne prečítajte a uschovajte 

pre neskoršie použit ie!



Ahoj,
veľmi ma teší, že ste sa rozhodli pre šatku Minu. 
Za zrodom tejto značky je moja vášeň pre 
nosenie a túžba spríjemniť Vám a Vášmu 
bábätku tie jedinečné a najkrajšie chvíle.

Som zakladateľka značky Minu a starám sa o 
beh nášho online obchodíku. O všetko sa 
starám s láskou a záleží mi na tom, aby konečný 
produkt, ktorý sa k Vám dostal, odpovedal 
najvyššej kvalite, a to ako materiálom, tak i 
požiadavkám na zdravý vývoj bábätka.

V tejto brožúre Vás prevediem postupom 
správného viazania šatky a bezpečnostnými 
zásadami. K dispozícii je aj inštruktážne video 
na našej webovej stránke www.minu.cz. Pokiaľ 
by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nám 
napísať.
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Prajem krásne chvíľky s Vaším 
bábätkom! Mar žsá
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KRÍŽ S VRECKOM VON

3,6 - 11 kg

Minu šatka
Naše šatky sú vyrobené zo 100% prírodného 
certifikovaného Lenzing Modal®. Tento 
výnimočne ekologický materiál je úžasne 
hladký, má jemný povrch, hodvábny lesk a 
žiarivé farby. Na rozdiel napríklad od bavlny je 
pevnejší a mimoriadne odolný proti vyťahaniu. 
Mäkký a hebký zostáva aj po mnohonásobnóm 
praní a nestráca lesk, ani farebnú jasnosť.

Veľkosť
Šatky sú v jednej veľkosti, dosť dlhé na to, aby 
vyhovovali väčšine rodičom. Veľkosť si sami 
upravíte omotaním šatky okolo pásu, tak aby 
Vám ideálne sedela.

Nosnosť 
Šatka je vhodná pre bábätká už od narodenia a 
3,6 kg. Maximálna nosnosť je 11 kg. Pre ideálne 
pohodlie, väčšina rodičov preferuje nosenie do 
9 kg. V prípade, že Vaše bábätko má menej ako 
3,6 kg alebo má zdravotné komplikácie, 
poraďte sa s  lekárom či  šatku využívať. 

Typ úväzu
Doporučujeme vertikálny úväz vpredu „kríž s 
vreckom von“. Nedoporučujeme nosiť Minu 
šatku s dieťaťom otočeným chrbtom k Vám. 
Šatka nie je  vhodná pre úväz na chrbát.  

Údržba
Perte v práčke na 30 °C. Sušte volne alebo v 
sušičke iba pri nízkej teplote.
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Od 3 do 12 Kg
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1.Rozložte šatku a nájdite logo Minu. Logo značí stred šatky, ktorý si položte vodorovne na brucho. 
2.Volné konce veďte za chrbát a prekrížte. Dbajte na to, aby sa Vám šatka nepretáčala a zostala 
rozložená. 3.Prekrížené konce veďte cez ramená dopredu. 4.Oba konce prestrčte pod vodorovným 
pruhom na bruchu. Stále držte celý úväz, tak aby zostal napnutý. 5.Na bruchu konce prekrižte a veďte 
ich okolo pásu. 6.Za chrbtom, vpredu alebo na bedrách uviažte dvojitý uzol. Uistite sa, že šatku máte 
uviazanú tesne a zároveň s dostatočným priestorom pre bábätko.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Viazanie šatky



Od 3 do 12 Kg
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7.Bábätko vkladajte do ramenných popruhov šatky. Začnite tým, ktorý máte bližšie k hrudi. Dieťa si 
oprite o rameno a vložte mu najskôr jednu a potom druhú nôžku tak, aby malo kríž medzi nimi.  
8.Rozložte látku široko cez chrbátik dieťatka od jednej podkolennej jamky ku druhej. Najskôr vnútorný, 
potom až vonkajší pruh. 9a.Pretiahnite vodorovný pruh s logom smerom nahor cez spodnú časť tela 
a chrbát, až ku krku dieťatka. Nožičky dieťatka vytiahnite von a šatku podkasajte pod zadočkom 
dieťatka. 9b.U novorodencov (do cca 6 týždnov) môžete zatiahnuť vodorovný pruh s logom smerom 
nahor cez spodnú časť tela a chrbátika, až ku krku dieťatka tak, že nožičky zostanú schované vnútri 
pod vodorovným pruhom.

7. 9a.

9b.

8.

Vloženie bábätka

Nesprávne viazanie 

Bábätko je skrútené 
tak, že brada mu tlačí 

na hruď. Tvár je 
prekrytá šatkou.

Nesprávne viazanie

Bábätko je príliš 
nízko. Tvár je prekrytá 
šatkou. Nos a ústa sú 
pritisnuté k nosiace-

mu rodičovi.

Správne viazanie 

Bábätko má mierne 
zaklonenú hlavičku 
tak, aby netlačilo 

bradou o hruď. Šatka 
neprekrýva tvár. 

Kolienka sú vyššie 
ako bedrá.



Pri nosení novorodenca a bábätka 
mladšieho ako 4 mesiace, vždy 
použite látku k podpore hlavičky 
dieťatka. Vrstvy šatky by sa mali 
krížiť priamo za krkom bábätka. 
Zaistite, aby bola vrstva šatky so 
štítkom rozprestrená a natiahnutá 
cez chrbátik až ku krku bábätka.

Šatka podopiera nožičky od podko-
lennej jamky do podkolennej jamky 
(od kolienka ku kolienku). Bedrá sú 
v abdukčno-flekčnej polohe s 
vonkajšou rotáciou. Kolienka sú 
mierne vyššie ako zadoček, asi na 
úrovni pupku bábätka. 

Podpora hlavičky novorodenca

Zdravé bedrá
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Základné zásady bezpečného nosenia

T.I.C.K.S

T (tight) - TESNE -  tesne ale zároveň s citom naviazaná šatka, zabráni prepadávaniu dieťaťa do strán 
či jeho vyosení. Hlavička dieťatka by mala byť v jednej ose za chrbátom. To zaistí príjemné a komfortné 
nosenie pre nosiacu osobu aj dieťatko. Správne dotiahnutú šatku poznáte tak, že sa pri predklone 
dieťa v šatke neprevesí.

I (in view at all times) - ISTOTA REAKCIÍ DIEŤATKA - dieťa majte vždy na očiach, tak aby ste boli 
schopní kontrolovať jeho stav a reakcie a tak okamžite reagovať na jeho potreby.

C (close enough to kiss) - BOZK NA ČELÍČKO - dieťa viažte tak vysoko, aby ste mu bez problémov 
dokázali pri sklonení hlavy dať bozk na čelo. Zároveň bradou nesmiete narážať na hlavičku bábätka.

K (keep chin of the chest) - KONTROLA BRADY A HRUDE - dieťa nesmie byť v šatke pokrútené a 
stlačené tak, aby mu brada tlačila na hruď. Malo by mať mierne zaklonenú hlavičku, aby ste mu 
dokázali medzi bradu a hruď vložiť 2 prsty na šírku. Hlava by však nemala byť zaklonená príliš.

S (supported back) - STÁLE PODOPRENÝ CHRBÁTIK DIEŤATKA - vo zvislej polohe by malo dieťatko 
byť pohodlne opreté o telo nosiacej osoby v pozicií bruško na bruško a jeho chrbátik by mal mať 
vzhľadom k stupňu vývoja oporu uprostred v oblasti krčnej, hrudnej a bedrovej chrbtici. Šatku máte 
rozvinutú od jednej podkolennej jamky k druhej, aby boli nožičky roztiahnuté doširoka a kolienka 
vyššie (pripomínajúce písmeno M). Tým vytvoríte podsadený zadoček a gulatý chrbát. Nesediace deti 
by mali mať v šatke schované i ručičky, aby sa nemohli zakláňať.

�
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Kříž s kapsou ven
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VAROVANIE

• Neustále sledujte svoje dieťa a zaistite, aby malo volné ústa a nos a aby ich šatka 
   neprekrývala.

• Pokiaľ sa jedná o predčasne narodené dieťa, dieťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo  
  dieťa so zdravotnými komplikáciami, poraďte sa s lekárom pred použitím tohto výrobku.

• Zaistite aby brada dieťaťa netlačila na hruď. Tlak na hruď môže zabrániť volnému dýchaniu 
   a viesť k uduseniu bábätka.

• Predchádzajte riziku pádu dieťaťa. Pri každom vložení do šatky sa ujistite, že v ňom sedí 
   bezpečne a pevne.

• Buďte opatrná/opatrný pri činnostiach ako je varenie alebo upratovanie, v blízkosti zdrojov tepla
   alebo horúcich nápojov.

• Šatku používajte vždy pri nosení dieťaťa výhradne v polohe privrátenej k vám a pre jedno dieťa.

• Vaša rovnováha môže byť nepriaznivo ovplyvnená vaším pohybom a tiež pohybom dieťaťa.

• Dávajte pozor, keď se zohýbate, alebo nakláňate dopredu či do stran.

• Tento nosič nie je vhodný pre používanie pri športových aktivitách ako napr. beh,  jazda na bicykli, 
   plavanie alebo lyžovanie.

• Majte na pamäti, že riziko vypadnutia dieťaťa zo šatky rastie s tým, ako sa dieťa stává aktívnejšie  
   a pohyblivejšie.

• Kontrolujte šatku pravidelne či nejaví známky poškodenia.

Minu šatka je vyrobená podľa Smernice pre bezpečnosť nosičov TNI CEN/ TR 16512. Je však vždy 
Vašou zodpovednosťou používať tento výrobok podľa doporučenia bezpečnostných pokynov a 
mať vždy Vaše dieťa pod kontrolou. Spoločnost Minu Baby s.r.o nezodpovedá za žiadne zranenia 

DÔLEŽITÉ POKYNY SI POZORNE PREČÍTAJTE A 
USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE

Pred prvým použitím si starostlivo prečítaj tento návod!



www.minu.cz

Minu Baby s.r.o, 
Švédská 15, Praha, 150 00,

 Česká republika


