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Jesteśmy wdzięczni za fachowe wsparcie przy tworzeniu instrukcji profesjonalistkom z poradni BLISKO 

Rodzicielstwo to rozciągnięte w czasie pożegnanie, nieustanna zmiana. Zaczyna się od porodu, pierwszego rozdzielenia, 

później są własne kroki, pierwsza noc poza domem, pierwsze wakacje, wyjazd na studia, wyprowadzka... Te zmiany często 

dokonują się skokowo, zmiana jest w zasadzie jedyną stałą częścią życia. Warto szukać strategii na łagodzenie tych 

skoków, dla małych i dużych. To pierwsze rozdzielenie, oddzielenie jednej istoty od drugiej jest niezwykłym momentem. 

Te początki to czas, kiedy czasem trudno uwierzyć, że ktoś, kto jeszcze przed chwilą był w brzuchu, teraz macha nogami, 

ma twarz, głos i jest osobny. Współspanie, kangurowanie, chustowanie to część strategii, po które można sięgnąć, żeby 

złagodzić stres dla wszystkich stron rodzinnej rewolucji. „Nie noś bo przyzwyczaisz” słyszy chyba każdy rodzic, który 

trzyma malucha blisko, na rękach, w chuście czy nosidle. To jakby przyzwyczajać rybę do pływania. Ten mały ktoś, kto 

spędził wiele miesięcy w brzuchu mamy był kołysany, bujany i otulony przez cały czas. Takie urodzenie się to prawdziwy 

szok dla dziecka. Nagle wielka przestrzeń, zimno, głośno, jasno, nie ma znajomego miarowego bicia serca, nie wiadomo, 

co zrobić z rękami, nogami i głową. W chuście, a później w nosidełku maluch wraca do tego, co zna i co jest prawdziwie 

bezpiecznym miejscem. Jest ciasno, blisko, słychać bicie serca, można się wtulić, ukryć przed hałasem i ostrym światłem, 

a jednocześnie można z tego bezpiecznego miejsca poznawać świat, towarzyszyć rodzicom i opiekunom w codziennych 

czynnościach. Rozwój człowieka ma jeszcze przed nami wiele tajemnic, wiemy już jednak, że to, co stanowi bezpieczną 

bazę dla rozwoju to bezpieczna więź z dorosłym. Bezpieczna, czyli pewna, bliska, czuła, troskliwa i zaangażowana. 

Noszenie dzieci wspiera budowanie takiej właśnie więzi. Dziecko może się wtulić, czuć znajomy zapach i ciepło, 

jednocześnie coraz śmielej eksplorować otoczenie, uczyć się tego wielkiego świata. Dla rodziców noszenie w chustach 

i nosidłach pozwala łączyć bliskość z dzieckiem z codzienną aktywnością. Adaptacja do nowej roli, gdy ma się dwie wolne 

ręce to zupełnie inna jakość życia. A kiedy w domu jest już starszak to i dla niego rodzic staje sie bardziej dostępny, 

co wspiera łagodne oswajanie się z obecnością rodzeństwa. A te wszystkie groźby i dobre rady babć, cioć, sąsiadek, 

wujków i stryjków? Można podziękować za troskę i robić swoje, nauka jest po Waszej stronie. 

Joanna Michałowska

Jestem kulturoznawczynią, psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, 

miłośniczką terapii akceptacji i zaangażowania i terapii opartej na współczuciu, która stanowi bazę 

moich działań w relacji z klientem. Od siedmiu lat prowadzę psychoterapię indywidualną osób 

dorosłych, wspieram doraźnie w kryzysowych momentach. Prowadzę też konsultacje i warsztaty 

dla rodziców. Podstawę mojej pracy z rodzicami stanowi teoria więzi i rodzicielstwo bliskości 

i przekonanie, że ludzie zawsze radzą sobie najlepiej jak potrafią. Współprowadzę poradnie dla rodzin 

„Blisko”, skupiającą profesjonalistów, którzy lubią ludzi.

Magda Golińska - Domalążek

Fizjoterapeutka Dziecięca NDT Bobath i Integracji Sensorycznej

W swojej pracy z małymi ludźmi stawiam na poczucie bezpieczeństwa. Jestem głęboko przekonana, 

że z dziećmi można wiele osiągnąć przez zabawę, wspierając je w terapii i ćwiczeniach, wykorzystując 

metody niegenerujące ich płaczu, a jednocześnie skuteczne w działaniach.Praca z małymi ludźmi 

napędza mnie do działania. Uważam się za szczęściarę, bo zwyczajnie lubię to co robię, a obcowanie 

z dziećmi sprawia mi wiele radości. Podczas spotkań wsłuchuję się w potrzeby zarówno rodziców 

jak i dzieci, towarzyszę im starając się zawsze znaleźć rozwiązania które będą zgodne z nurtem 

rodzicielstwa bliskości. Po prostu. Po ludzku. Razem. Jestem także Certyfikowaną Doradczynią 

Noszenia Dzieci ClauWi a chustonoszenie uważam za wspaniałe połączenie dbania o prawidłowy rozwój dziecka i jednoczesnego 

budowania bliskościowej relacji z nim  Rozwój fizyczny to temat, który zgłębiam od lat i wciąż się dokształcam. Chcę wiedzieć więcej, 

umieć lepiej, być bliżej i wspierać Was bardziej.

BLISKO
Poradnia wsparcia rodzin

Maćka z Bogdańca 7 

92-411 Łódź

Tel. 883-586-634 

Psychoterapia

Rehabilitacja dzieci 

Terapia SI

Logopedia

Dietetyka

Terapia ręki

Rehabilitacja uroginekologiczna
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WAŻNE! PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 
I ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ, ABY MÓC Z NIEJ 

KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI
Dziękujemy za wybór nosidła Keiki Hug ☺ 

Mamy nadzieję, że podaruje ono Wam wiele chwil bliskości oraz ułatwi codzienną opiekę 
nad dzieckiem. Nasza firma istnieje od 2016 r. i przez te lata konsultowaliśmy się z wieloma 
specjalistami: doradcami noszenia dzieci, fizjoterapeutami, ortopedami oraz psychologami 
dziecięcymi. Bazą do stworzenia instrukcji jest nasza wieloletnia praktyka w projektowaniu 
nosideł, rozmowy i spotkania z rodzicami oraz własne doświadczenie w noszeniu dzieci.

W trosce o Wasz komfort i bezpieczeństwo, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią 
instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z nosidła. 

UWAGA! 

STALE MONITORUJ SWOJE DZIECKO I UPEWNIJ SIĘ, ŻE USTA I NOS NIE SĄ 
ZASŁONIĘTE.

UWAGA! 

W PRZYPADKU DZIECI URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE, Z NISKĄ WAGĄ 
URODZENIOWĄ ORAZ DZIECI Z DOLEGLIWOŚCIAMI MEDYCZNYMI, SKONSULTUJ 
SIĘ Z LEKARZEM PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU.

UWAGA! 

ABY WYELIMINOWAĆ RYZYKO WYPADNIĘCIA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE DZIECKO JEST 
BEZPIECZNIE UMIESZCZONE W NOSIDLE. 

UWAGA! 

! TWOJA RÓWNOWAGA MOŻE BYĆ ZAKŁÓCONA RUCHAMI TWOIMI I DZIECKA

! ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS NACHYLANIA I WYCHYLANIA SIĘ 

! TO NOSIDEŁKO NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKU PODCZAS ZAJĘĆ SPORTOWYCH 

! PODCZAS NOSZENIA TRZYMAJ SIĘ Z DALA OD ŹRÓDEŁ CIEPŁA I OGNIA. 
UWAŻAJ NA GORĄCE NAPOJE W POBLIŻU DZIECKA. NIE GOTUJ, MAJĄC DZIECKO 
W NOSIDLE – ISTNIEJE RYZYKO POPARZENIA DZIECKA I SIEBIE. 

! KAŻDORAZOWO PRZED UŻYTKOWANIEM SPRAWDŹ, CZY NOSIDŁO LUB JEGO 
CZĘŚCI NIE SĄ USZKODZONE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WADY NALEŻY 
ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z NOSIDŁA.

Nosidło miękkie spełnia normę bezpieczeństwa PN-EN 16512:2018-11E 

• Pierwszy raz możesz spróbować założyć nosidło bez dziecka, ćwicząc ruchy i regulację. 

• Pamiętaj, że pierwsze próby zakładania i regulacji są najbardziej pracochłonne i wymagają skupienia, 
jednak po odpowiednim wyregulowaniu nosidła dalsze czynności trwają tylko kilka sekund ☺

• Sugerujemy, aby pierwsze próby wkładania Waszej pociechy do nosidła odbywały się z najedzonym, 
wypoczętym dzieckiem. Nie zrażaj się, jeśli dziecko nie będzie od razu współpracować, dajcie sobie 
czas i spróbujcie ponownie za chwilę. Pamiętaj, że w nosidle dzieci często się uspokajają, więc bardzo 
prawdopodobne, że dziecko, które jest niespokojne przy włożeniu do nosidła, po krótkim czasie wyciszy 
się utulone. 
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• Pamiętaj, że dziecko będzie czuło się bezpieczniej, jeśli Twoje nastawienie do noszenia będzie 
optymistyczne ☺ Podczas zakładania uśmiechaj się do dziecka, rozmawiaj z nim, zanuć ulubioną melodię.

• Nie pomijaj punktów instrukcji, wykonuj polecenia po kolei.

• Dziecko zawsze powinno być skierowane twarzą do noszącego, nigdy „przodem do świata”.

• Przy pierwszych próbach, po całkowitym zapięciu nosidła, obejrzyj się w lustrze. Zwróć uwagę 
na wszystkie elementy nosidła, na pozycję dziecka, na swoją postawę. Prawidłowo zapięte nosidło 
powinno przenosić ciężar dziecka na osobę noszącą, nie powinno ciągnąć do przodu ani sprawiać bólu 
noszącemu. Jeśli odczuwasz dyskomfort to prawdopodobnie któryś krok z instrukcji wymaga delikatnej 
poprawy. Porównaj uważnie Waszą postawę z opisem i zdjęciami prawidłowej pozycji (opis w dalszej 
części instrukcji na stronie 8) . Śmiało próbuj zmieniać regulację pasów ramiennych i pasa biodrowego, 
wysokość zapięcia itd., aż znajdziesz najbardziej odpowiednie dla Was ustawienia. 

• Instrukcja zawiera podstawowe i najważniejsze informacje. W celu poszerzenia wiedzy o noszeniu 
w nosidłach miękkich możesz skorzystać z dodatkowych instrukcji na naszej stronie internetowej i blogu. 

• Jeżeli mimo wielu prób nadal będziesz odczuwać dyskomfort przy noszeniu, skontaktuj się z doradcą 
noszenia dzieci, który ma doświadczenie również w dopasowywaniu nosideł lub bezpośrednio 
z producentem. Wszyscy mamy różne sylwetki, proporcje wagi do wzrostu, często wady postawy lub 
inne schorzenia, które mogą mieć wpływ na wygodę noszenia. Być może pomocną będzie indywidualna 
konsultacja.

• Jeśli dziecko ma problemy zdrowotne i jest pod opieką lekarza to upewnij się, że może być noszone 
w nosidełku oraz pokaż lekarzowi (osobiście lub na zdjęciu) jak nosicie dziecko. Ze względu 
na różnorodność nosideł i sposobów noszenia ocenie musi zostać poddana konkretnie Wasza sytuacja.

• Nie wolno przewozić dziecka umieszczonego w nosidle na rowerze ani na żadnym innym jednośladowym 
pojeździe kołowym.

• Zabrania się przewożenia dziecka w nosidle samochodem. Jedyną gwarancją bezpieczeństwa jest 
korzystanie z fotelika samochodowego. 

• Można przewozić dziecko w nosidle podczas podróży transportem publicznym. Postaraj się znaleźć takie 
miejsce, gdzie usiądziesz tyłem do kierunku jazdy. Nie bój się poprosić o ustąpienie miejsca ☺ Unikaj 
jeżdżenia z dzieckiem w zatłoczonym pojeździe oraz na stojąco.

• Nie zaleca się karmienia dziecka w nosidle, istnieje ryzyko zakrztuszenia i zadławienia. Czas Twojej reakcji 
będzie opóźniony ze względu na konieczność wyjęcia dziecka z nosidła przed udzieleniem pierwszej 
pomocy. Niebezpieczne są również małe przedmioty i zabawki w rękach dziecka. Jeśli maluch ma potrzebę 
trzymania czegoś w rękach i w buzi podczas noszenia, można mu dać specjalny gryzak. Pamiętaj, że przy 
noszeniu na plecach dodatkowo ograniczone są możliwości obserwacji dziecka.

• Równowaga może być zakłócona ruchami Twoimi i Twojego dziecka, możesz mieć dodatkowo ograniczone 
pole widoczności, nosząc dziecko z przodu. Zalecamy więc zachować szczególną ostrożność podczas 
poruszania się po schodach, śliskich nawierzchniach, trudnym terenie.

• Pamiętaj, że nosidło może być dużym ułatwieniem i pomocnym narzędziem w codziennym 
funkcjonowaniu rodziców z niepełnosprawnością ruchową oraz korzystających z zaopatrzenia 
ortopedycznego, np. z wózków, balkoników. W razie potrzeby w zakładaniu i regulacji nosidła może 
pomóc osoba trzecia.

• Jeżeli przekazujesz komuś nosidło, kto będzie pomagał sprawować opiekę nad dzieckiem, przekaż razem 
z instrukcją i upewnij się, że ta osoba będzie umiała bezpiecznie zapiąć dziecko. 

• Zalecamy w chłodne dni nosić dziecko pod wspólnym ciepłym ubraniem (specjalne bluzy i kurtki dla 
dwojga lub zwykłe większe o kilka rozmiarów okrycia wierzchnie). Noszenie ciepło ubranego dziecka 
w nosidle założonym na własną kurtkę może obniżyć komfort noszenia. Więcej wskazówek o ubieraniu 
siebie i dziecka na czas noszenia znajdziesz na naszej stronie internetowej i blogu. 

• Przechowuj nosidło poza zasięgiem dzieci gdy nie jest używane. 
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• Każde nosidło ergonomiczne posiada regulację pasów ramiennych i pasa biodrowego dla noszącego, 
co w praktyce oznacza wysoki komfort noszenia bez względu na rozmiar i wzrost.

• Dziecko można nosić z przodu i na plecach, zawsze skierowane twarzą do noszącego. 

• W zależności od rozmiarów i rodzaju nosideł, można nosić dzieci od 3-go miesiąca życia do 6 lat.

Nosidło miękkie

KLAMRA REGULACJI DŁUGOŚCI

PASÓW RAMIENNYCH

KLAMRA REGULACJI WYSOKOŚCI PANELU

(W NOSIDŁACH Z REGULOWANYM PANELEM)  

KLAMRA ODPINANIA 

PASÓW RAMIENNYCH

PAS RAMIENNY

MIEJSCE MOCOWANIA 

KAPTURKA

PANEL

PAS BIODROWY

REGULATOR WYSOKOŚCI 

PASA PIERSIOWEGO
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NOSZENIE Z PRZODU

1. Zapnij pas biodrowy

3. Otul dziecko 
panelem nosidła

5. Powtórz czynność 
drugą ręką

4. Nadal podtrzymuj jedną ręką, 
a drugą przełóż przez szelkę

2. Weź dziecko na ręce

Pas biodrowy zapinij bardzo ciasno, musi dobrze przylegać 
do ciała noszącego. Dziecko musi siedzieć na panelu. Górna 
krawędź pasa biodrowego powinna znajdować się równolegle 
do podłogi. Uważaj, aby taśma nośna na Twoich plecach nie 
zapadała się w odcinek lędźwiowy.

Umiejscowienie pasa biodrowego zależy od wielkości dziecka – 
przy mniejszym dziecku zapnij pas wyżej, przy większym niżej, 
tak, aby dziecko nie zasłaniało Ci widoczności. Głowa dziecka 
musi spoczywać w okolicach Twoich obojczyków, na górnej części 
klatki piersiowej. Zwróć uwagę, aby za każdym razem klamra pasa 
biodrowego była poprowadzona POD gumką – jest to dodatkowe 
zabezpieczenie na wypadek, gdyby klamra się odpięła. 

Naciągnij panel na całe plecy dziecka, prowadząc jedną rękę po panelu od pasa biodrowego do góry. Trzymaj panel otwartą dłonią. Nie 
zapominaj, aby na każdym etapie zakładania nosidła przede wszystkim trzymać dziecko. Dopóki nie zapniesz pasa piersiowego na plecach, 
nie przestawaj przytrzymywać dziecka. Jeśli maluch zacznie skakać bądź wyginać się na tym etapie, szelki mogą ześlizgnąć się z Twoich 
ramion, a dziecko w efekcie może wypaść.

Przytul dziecko przodem do siebie, podtrzymując go ręką na całej 
wysokości tułowia. Dziecko musi objąć Cię nogami, siedząc blisko 
panelu. Pamiętaj, że bezpieczeństwo dziecka jest najważniejsze, 
skup uwagę na nim i trzymaj je mocno. 
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6. Zapnij pas piersiowy

Zapięcie pasów na krzyż Mocowanie kapturka

7. Dociągnij pasy ramienne

Przenieś ręce do tyłu i zapnij klamerkę łączącą pasy ramienne. 
Po zapięciu ściągnij szelki bliżej siebie. Zwróć uwagę, że wysokość 
pasa piersiowego jest regulowana. Oznacza to, że możesz przed 
lub po zapięciu klamerki zmienić umiejscowienie tego łączenia. 
Pas piersiowy musi znajdować się między Twoimi łopatkami. 
Zapięty zbyt wysoko będzie obciążał Twoje ramiona i kark, zaś 
przy zapiętym zbyt nisko szelki będą spadać z ramion.

Zwróć uwagę, że taśmę w tym miejscu można dociągać w obu 
kierunkach – do tyłu i do przodu. Możesz również w tym miejscu 
odpiąć szelki żeby wyjąć dziecko lub zapiąć szelki na krzyż. Jest 
to jedna z możliwych opcji noszenia, np. na dłuższe trasy. 

Tak jak w przypadku pasa biodrowego, klamra powinna być 
przeprowadzona pod gumką ochronną. 

Dopasuj długość szelek do swojego wzrostu przy pomocy górnej 
regulacji. (1), Poluzuj, jeśli są za krótkie, w odwrotnym przypadku 
dociągnij mocniej. Jeśli nadal będą za długie, to dociągnij również 
drugą taśmę (2), ciągnąc do przodu (ciągnięcie w dół powoduje 
blokowanie taśmy przez klamrę). Uważaj, aby nie dociągnąć 
zbyt mocno – plecy dziecka w nosidełku muszą być proste 
lub delikatnie zaokrąglone, natomiast pilnuj, aby nie powstał 
na plecach przeprost, tzw „odwrócony łuk” – gdy plecki są wygięte 
do przodu a dziecko zbyt mocno przyklejone do Ciebie.

Gdy dziecko zaśnie możesz przypiąć i założyć kapturek, który 
przytrzyma główkę. Gumeczkę zaczep o haczyk na pasie 
ramiennym. Jeśli zechcesz zmniejszyć kapturek, wyciągnij więcej 
gumki tak, aby kapturek po bokach się zmarszczył i zrób supełek 
na gumce. 

Możesz też zakładać kapturek w czasie aktywności dziecka (jeśli 
ono pozwoli), np. żeby ochronić przed wiatrem lub słońcem.

WAŻNE! Pilnuj, aby dziecko zawsze miało swobodny dostęp 
powietrza. Stale obserwuj dziecko. 

P

(1) (2)
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PRAWIDŁOWA POSTAWA NOSZĄCEGO 
I POPRAWNA POZYCJA DZIECKA

Zwróć uwagę na istotne wskazówki.

Poprawnie zapięte nosidło przenosi ciężar dziecka na ciało 
dorosłego. Nie ciągnie do przodu, dziecko siedzi na panelu. Pas 
biodrowy przylega ciasno, jego górna krawędź jest równoległa 
do podłogi. Dziecko swobodnie zgina nóżki w kolanach, plecy ma 
proste lub naturalnie delikatnie zaokrąglone. Przylega do ciebie 
na tyle ciasno, że nie ma potrzeby podtrzymywać go rękoma, nie 
odchyla się. Dziecko nie zasłania widoczności dorosłemu. 

Kręgosłup rodzica ma zachowaną prawidłową krzywiznę. Jeśli 
zdarzy Ci się zapiąć nosidło nie do końca dobrze - nie przejmuj się, 
nie zawsze musi być idealnie ☺ Pamiętaj do jakiej pozycji dążysz, 
na co zwrócić uwagę następnym razem. Przy krótkim noszeniu nie 
odczujesz różnicy, po dłuższym czasie już tak. 

Z wiekiem dziecka ustawienia nosidła też będą się zmieniać. 

KOMENTARZ FIZJOTERAPEUTKI

Kiedy dziecko może trzymać ręce na zewnątrz, a kiedy musi mieć schowane pod panelem?

Dzieci do około 5-6 miesiąca, które nie robią samodzielnie tzw. dużych podporów rękami, powinny mieć schowane ręce pod panelem, 
oparte o klatkę piersiową rodzica. Jeśli nie masz przekonania, że Twoje dziecko już to potrafi, zasięgnij porady fizjoterapeuty. 

Dzieci, które swobodnie opierają się na wyprostowanych rękach na twardym podłożu oraz dzieci siadające samodzielnie, mogą mieć ręce 
nad panelem w czasie aktywności.

W czasie spania każde dziecko, niezależnie od wieku, musi mieć ręce schowane pod panel nosidła, łokcie trzymając przy klatce piersiowej, 
dłonie koło twarzy, czyli musi mieć naturalne punkty podporu, tak jak przy spaniu na podłożu. Pozycja ze zwisającymi rękami w czasie spa-
nia nie jest prawidłowym wzorcem, - obciąża się bardzo odcinek szyjny dziecka, miednica układa się w tyłopochyleniu, w efekcie obciążona 
zostaje również kość krzyżowa. Pamiętaj, aby poprawić rączki gdy dziecko zaśnie. 

KOMENTARZ FIZJOTERAPEUTKI

Noszenie w chuście lub w nosidle jest korzystniejsze dla rodzica 
niż noszenie dziecka na rękach (niezależnie od wieku dziecka). 

W prawidłowo dobranym i wyregulowanym nosidle 
ergonomicznym guzy kulszowe dziecka i uda są podparte. 
Stawy biodrowe w zgięciu i odwiedzeniu, miednica układa się 
w prawidłowej pozycji (pośredniej), co zapewnia dobrą pozycję 
kręgosłupa oraz odpowiedni balans mięśniowy między zginaczami 
i prostownikami. Dorosły jest wyprostowany, nie garbi się. 
Kręgosłup nie jest nadwerężony. 

Przy niepoprawnym założeniu nosidła, noszący i dziecko mogą 
odczuwać spory dyskomfort, ponieważ pozycja jest niekorzystna 
dla obojga.

Dorosły: 

– miednica układa się w przodopochyleniu;

– hiperlordoza odcinka lędźwiowego kręgosłupa na skutek 
nadmiernego obciążenia;

–  kompensacja odcinkiem szyjnym – głowę wysuwa się do przodu, 
następuje również protrakcja barków. 

Dziecko:

– nie ma podpartych guzów kulszowych;

– miednica układa się w tyłopochyleniu;

– obciążona zostaje kość krzyżowa, pociąga to za sobą szereg 
nieprawidłowości w dystrybucji napięcia mięśniowego. 

Jednocześnie podparte muszą być uda, nie tylko pośladki.

Ò Ò Ò
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NOSZENIE NA PLECACH

Ze względu na naturalne krzywizny kręgosłupa, dziecko powinno 
być wyżej, kiedy jest noszone na plecach. Dlatego musisz mieć 
skrócone pasy ramienne. Jednocześnie pas biodrowy musi być 
zapięty na Tobie wyżej (szczególnie przy mniejszym dziecku) 
i delikatnie luźniej, na tyle, aby móc obrócić nosidło na sobie. 

Trzymaj pasy mocno. W tej pozycji dziecko jest zabezpieczone 
w każdym momencie zakładania nosidła. Nie wypuszczaj z rąk 
szelek, dopóki nie zapniesz klamry pasa piersiowego. 

1. Skróć pasy 
ramienne

4. Zapnij klamerkę pasa 
piersiowego

5. Dopasuj długość szelek 
do swoich potrzeb. Dociągnij 

mocniej pas biodrowy
POPRAWNA POZYCJA

6. Zdejmuj dziecko 
wykonując te same ruchy 

w odwrotnej kolejności

2. Zapnij pas biodrowy ciut 
luźniej niż poprzednio i posadź 

dziecko na biodrze

3. Trzymając mocno jedną ręką oba pasy 
ramienne, drugą ręką przesuń dziecko na  
plecy. Cały czas trzymaj pasy. Włóż ręce 
do szelek nosidła gdy dziecko będzie na 

środku Twoich pleców

Dopiero po tym, jak zapniesz pas piersiowy dziecko jest 
zabezpieczone i możesz już go nie podtrzymywać. Dociągnij 
mocniej pas biodrowy, dla wygody możesz najpierw delikatnie 
przesunąć dziecko wyżej, wkładając ręce pod panel nosidła 
i schylając się nieco do przodu. Dziecko powinno wygodnie się 
przytulić do Twoich pleców. Unikaj przeprostu, tak jak przy 
noszeniu z przodu. Jeśli dziecko się odgina, to znaczy, że jest zbyt 
nisko. W ideale powinno móc wyglądać z nad Twoich ramion. 
Zdejmuj nosidło, wykonując ruchy w odwrotnej kolejności – 
rozepnij pas piersiowy, trzymając obie szelki obróć nosidło 
na biodro, bezpiecznie wyjmij dziecko. Jeśli poczujesz się 
niepewnie, poproś o pomoc osobę trzecią lub rozepnij nosidło 
siedząc na łóżku, kanapie. Przy noszeniu stale monitoruj dziecko, 
upewnij się, że ma swobodny dostęp powietrza. 

KOMENTARZ FIZJOTERAPEUTKI

Przy noszeniu na plecach dziecko ma większy kąt odwiedzenia 
nóżek, dlatego zalecane jest dla chodzących dzieci 
(w prawidłowym rozwoju dziecko zaczyna chodzić między 12 a 18 
miesiącem życia). Dziecko powinno spoczywać na naturalnym 
łuku kifozy dorosłego, nie odginając głowy do tyłu. 

Obciążenie przenosi się na plecy. Należy zwrócić uwagę na proste 
plecy rodzica, czyli odpowiednio wyregulować nosidło tak, aby 
się nie garbić. Pas biodrowy musi ciasno przylegać, żeby guzy 
kulszowe i uda były podparte panelem. Wtedy miednica układa 
się w pozycji pośredniej. Niedociągnięty pas biodrowy będzie 
wrzynać się w pośladki dziecka, powodując nacisk na kość 
krzyżową, w efekcie dziecko będzie odchylać się i zapadać głębiej
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NOSIDŁO Z REGULOWANYM PANELEM

JEDNO NOSIDŁO DOPASOWANE DO DZIECI W RÓŻNYM WIEKU

REGULACJA WYSOKOŚCI PANELU

TRZYMIESIĘCZNE DZIECKO DWULATEK

REGULACJA SZEROKOŚCI PANELU

Zaznaczony na pierwszym zdjęciu regulatorek służy do ustawienia wysokości panelu. W celu obniżenia (dla mniejszych dzieci) pociągnij 
maksymalnie taśmę w dół (z obu stron), a następnie uformuj dłońmi kieszonkę. Po włożeniu dziecka do nosidła dopilnuj, aby ta kieszonka 
utrzymywała swój kształt, w razie potrzeby popraw materiał.   

Korzystając z podpowiedzi znajdującej się na metce na wewnętrz-
nej stronie pasa biodrowego, ustaw odpowiednią szerokość pane-
lu dla swojego dziecka przy pomocy rzepów. Pamiętaj, że podane 
parametry są orientacyjne, ostateczne ustawienie może się nieco 
różnić od sugerowanego. Panel musi sięgać od kolana do kolana 
dziecka, nóżki muszą swobodnie się zginać. 

Dla mniejszych dzieci uformuj rękami dwie symetryczne zakładki 
przy pasie biodrowym od zewnętrznej strony nosidła, wkładając 
nadmierny materiał pod miękkie wypełnienie tak, aby pod pupą 
dziecka został gładki materiał bez zmarszczeń. Uważaj, aby 
dziecko nie zapadało się do nosidła. 

Nosidło z regulowanym panelem można dopasować do dzieci od trzech miesięcy do około 4 lat. 

W przypadku noszenia dzieci najmniejszych, muszą być spełnione cztery parametry jednocześnie : 

• Ukończone 3 miesiące

• Wzrost 62 cm

• Waga powyżej 4 kg 

• Samodzielne trzymanie głowy
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KOMENTARZ FIZJOTERAPEUTKI

W kontekście noszenia dzieci możemy wyróżnić trzy etapy rozwoju dzieci w pierwszym roku życia:

1 faza: do 3-3,5 miesięcy, dziecko z niepełną kontrolą głowy. Dziecko na tym etapie rozwoju nosimy tylko na rękach w pozycji kołyski albo 
na rękach na boku. Nigdy nie nosimy przodem do siebie na rękach. 

2 faza: po trzecim miesiącu, dziecko z pełną kontrolą głowy. Nosimy na rękach w pozycji kołyski; na rękach przodem do świata z podwiniętą 
miednicą w pozycji pośredniej, z podpartym tułowiem, tyłem do rodzica, symetrycznie lub asymetrycznie, z podpartymi guzami 
kulszowymi i udami. 

3 faza: 6-9 miesięcy, dziecko z pełną kontrolą tułowia, siada samodzielnie. W wieku 9-10 miesięcy samodzielnie siadające dziecko można 
nosić już tylko z podparciem miednicy. 

W pierwszej fazie nosimy dziecko tylko na rękach lub w chuście tkanej, po konsultacji z doradcą noszenia dzieci.

W drugiej nadal nosimy dziecko prawidłowo na rękach lub w chuście. Można używać poprawnie dopasowanego nosidła maksymalnie 
przez 20 minut dziennie, stopniowo wydłużając czas noszenia do trzeciej fazy. 

Nie nosimy dziecka przodem do siebie na rękach, tylko w chuście lub nosidle. Dziecko, które nie siedzi, nie ma pełnej kontroli tułowia. Jeśli 
dziecko ma problemy zdrowotne, jest pod obserwacją specjalisty, masz wątpliwości co do poprawności pozycji przy noszeniu – zwróć się 
po ocenę do fizjoterapeuty dziecięcego. Musi zobaczyć dziecko i poddać ocenie konkretnie Wasz przypadek. 

W trzeciej fazie można swobodnie nosić dziecko w nosidle.

Noszenie w chuście i nosidle jest korzystniejsze dla rodzica, niż noszenie dziecka na rękach (niezależnie od jego wieku). Przy noszeniu 
na rękach dorosły przyjmuje nieprawidłową postawę (patrz na str. 8):

– barki dorosłego są w protrakcji czyli wysunięte do przodu;

– łopatki oddalają się od kręgosłupa i unoszą; 

– występuje asymetria dziecka i dorosłego – wyrabianie i wzmacnianie wzorców asymetrycznych, szczególnie, jeśli dziecko trzymamy 
jedną ręką, gdy drugą musimy coś zrobić. 

Między niepoprawnym niesymetrycznym noszeniem na rękach w drugiej fazie rozwoju, a noszeniem symetrycznym w odpowiednio 
dopasowanym nosidle, korzystniejsze jest noszenie w nosidle. 

Pamiętaj o różnorodności – niezależnie od fazy rozwoju, rób dziecku przerwy w noszeniu, pozwól, aby między noszeniem spędziło czas 
na twardym podłożu zarówno w leżeniu na plecach, jak i na brzuchu, doświadczyło poprawnego noszenia na rękach, naucz się poprawnego 
podnoszenia niemowląt i prawidłowej pielęgnacji – jest to szczególnie ważne w pierwszym roku życia dziecka. 
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DODATKOWE INFORMACJE

PRANIE I PIELĘGNACJA NOSIDEŁ  

Przy pomocy zaznaczonego regulatorka możesz zmienić długość 
pasów ramiennych. Dzięki temu m.in. można dopasować nosidło 
do osób o różnym wzroście. 

Przy odpinanych klamrach na nosidle znajduje się wszyta gumka, która służy jako dodatkowe 
zabezpieczenie w przypadku gdyby klamra się odpięła. Bezwzględnie należy każdorazowo przekładać 
ruchomą część klamry pod gumkę. 

Każda taśma jest zakończona 
gumką, dzięki której możesz 
zabezpieczyć zwinięty 
nadmiar taśmy. 

 Dla wygody kapturek jest 
odpinany, możesz go schować 
gdy nie używasz. 

 Aby uwolnić klamrę spod 
gumki, wystarczy jedną 
dłonią obrócić ruchomą część 
klamry.

Nosidła nie wymagają prania przed pierwszym użyciem. 

W przypadku zabrudzenia, w pierwszej kolejności zaleca się miejscowe zapieranie w letniej wodzie z użyciem 
łagodnego środka piorącego. Unikaj intensywnego tarcia – mogą powstać odbarwienia lub materiał w tym miejscu się 
zmechaci. 

Nigdy nie używaj płynu do płukania tkanin, płucz w czystej wodzie.

Nosidło należy prać ręcznie w wodzie o temperaturze 30 °C, z małą ilością łagodnego proszku. 

Po praniu, wykorzystując ręcznik, delikatnie odciśnij nadmiar wody i wysusz nosidło rozłożone na płasko. Nie suszyć 
na słońcu. Nie suszyć w suszarce bębnowej. Nie prasować.

Gdy nosidło nie jest używane, przechowuj go z dala od promieni słonecznych. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Treść i forma niniejszego opracowania stanowią utwór chroniony prawem autorskim.

 Przedruk lub kopiowanie treści (w całości lub fragmentów) w celach komercyjnych możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody firmy Keiki Hug.


