
Gratulujeme Vám ke koupi Vašeho nového šátku na nošení dítěte Tricot-Slen značky Babylonia! 

Přečtěte si důkladně návod před prvním použitím Vašeho šátku Tricot-Slen Babylonia! 

Tricot-Slen Babylonia je dlouhý pletený šátek na nošení dítěte vyrobený v EU ze 100% organické 
pružné bavlny, ve kterém můžete Vaše dítě nosit na mnoho způsobů. Ukážeme Vám 5 variant nošení, 
ale to neznamená, že není více variant. Podívejte se také na webové stránky Babylonia a na DVD 
s více možnostmi, které je součástí balení.  V tomto návodě Vám ukážeme základy a až nasbíráte 
zkušenosti, najdete Vaši oblíbenou pozici nošení dítěte.  Samozřejmě se nemusíte stát expertem ve 
všech možnostech nošení. Mimo jiné pro dítě ani nositele nemusí být všechny pozice příjemné. 
Vyzkoušejte proto s Vaším miminkem, která pozice je pro Vás pro oba nejlepší. Než začneme se 
základními variantami vázání, vysvětlíme Vám nejdříve, proč je šátek Tricot-Slen Babylonia tak 
úžasný. Ve třech kapitolách Vám vysvětlíme, proč jste učinili pro sebe a pro Vaše děťátko nejlepší 
rozhodnutí při zakoupení šátku Tricot-Slen Babylonia. 

Zdravý, útulný a jednoduchý 

Nošení Vašeho děťátka v šátku Tricot-Slen Babylonia Vám ulehčí život a má pozitivní přínos na 
psychický, intelektuální a emoční vývoj Vašeho děťátka. Šátek Tricot-Slen Babylonia je vyráběn 
z nejměkčí látky, nemá žádný uzel, žádné přezky nebo jiné zapínání, které by mohly působit bolest. 
Díky speciálnímu způsobu pletení má optimální pevnost. S Vaším děťátkem v šátku Tricot-Slen 
Babylonia budete pohybliví a můžete vykonávat i jiné činnosti, zatímco Vaše děťátko bude v klidu a 
pohodlí u Vás. Kojení Vašeho dítěte v šátku Tricot-Slen Babylonia je diskrétní a jednoduché. I pokud 
by kojení nemělo probíhat jednoduše, nebo by dítě nechtělo být kojeno, je šátek Tricot-Slen 
Babylonia ideální. Blízkost Vašeho děťátka způsobuje produkci hormonu Prolaktinu, který způsobuje 
produkci mléka. Díky blízkosti děťátka zpozorujete hned signály hladu jako je hledání, slintání nebo 
vyplazování jazýčku. Šátek Tricot-Slen Babylonia nezabírá žádné místo, takže ho můžete vzít všude s 
sebou. Je velice praktický právě, když probíháte plnými nákupními uličkami, jedete tramvají, 
autobusem, metrem nebo pokud jdete jen na procházku do lesa. Již žádná špinavá kolečka v domě a 
při nošení dítěte v šátku Tricot-Slen Babylonia jste nejlepší tlumič otřesů.    

Zdravý a vyrovnaný vývoj 

Po devíti měsících tepla, pohybů a stálého kontaktu s maminkou znamená porod pro dítě velký 
přechod, proto dítě potřebuje hodně intimního kontaktu a blízkost k jeho rodičům. Děti, které jsou 
nošené hned na břiše, si užívají přímého tělesného kontaktu.  V šátku Tricot-Slen Babylonia se dítě 
cítí bezpečně. Všichni novorozenci touží být blízko u těla, toto platí hlavně pro nedonošené děti. Díky 
šátku Tricot-Slen Babylonia můžete u sebe bezpečně nosit i nedonošené miminko. Z bezpečí šátku 
Tricot-Slen Babylonia bude Vaše děťátko vnímat okolí z bezpečné pozice. Během krátké doby začne 
děťátko vnímat a má nespočet vjemů, které při nošení v šátku Tricot-Slen Babylonia, nejsou již pak 
pro děťátko, které je v blízkosti své matky, strach nahánějící.  Tento pocit pohodlí a bezpečí přispívá 
k vývoji pozitivního vlastního pohledu a tvoří základ pro sebevědomou a sebejistou osobnost.  Při 
nošení v šátku Tricot-Slen Babylonia nebude Vaše děťátko nuceno pasivně prožívat den, ale bude ho 
přirozeně prožívat s Vámi.  Vaše děťátko toho více uslyší a bude vnímat víc, čímž se bude lépe rozvíjet 
jeho psychika a sociální vývoj. Z této bezpečné pozice má možnost ve výši očí spolukomunikovat 
s lidmi v jeho okolí.  Pokud by to však na něj bylo moc, může zavřít očička a na prsou svého nositele 
klidně spát.  



I jeho tělesný rozvoj je při nošení v šátku Tricot-Slen Babylonia stimulován různými způsoby. Díky 
všem pohybům a dotekům je vyžadován rozvoj tělesné a jemné motoriky. Vaše děťátko se v šátku 
Tricot-Slen Babylonia posadí a může hladit, chytat i mačkat nositele. Správný vývoj svalů a kloubů je 
k tomu stimulován i díky držení jeho těla v „M“ pozici (více k této ergonomické pozici najdete 
v následující kapitole).  

V prvních měsících není většinou pro mladého otce jednoduché vyvinout si s dítětem tak blízký vztah 
jako pro jeho matku. Šátek Tricot-Slen Babylonia pomáhá tento vztah rozvíjet, nošení Vašeho dítěte 
vyžaduje interakci a tím také vývoj pouta. Výzkumy prokázaly, že děti, které jsou nošené, méně 
pláčou a netrpí tolik plynatostí nebo pálením žáhy oproti dětem, které nejsou moc nošené.  Navštivte 
také naše webové stránky www.babylonia.be a najděte více informací o nošení dětí. 

 

Nejlepší Ergonomie 

„Šátky Babylonia podporují zdravý vývoj dětských kyčlí“ 
Dr. E. de Visser – ortopedický chirurg a specialista dětské ortopedie z Nemocnice v Rijnstate 
v Holandsku.  
 
Šátek na nošení dětí je ergonomický pomocník nošení, jak pro rodiče, tak i pro dítě!  Nosíte děťátko 
na svém těle v pozici dítěte ve tvaru písmene M: dětská kolínka jsou jemně napnuta a lehce 
roztažena nad úrovní zadečku a záda jsou přirozeně zaoblena. Vaše děťátko díky tomu necítí žádnou 
zátěž zad a jeho kyčle se dobře vyvíjí. Kyčle děťátka jsou tvořeny chrupavkou, která se během prvního 
roku života přemění v kosti. K této přeměně dochází nejlépe v pozici dítěte ve tvaru písmene M, 
v této pozici je právě odstup mezi pánví a kyčelním kloubem ideální. Bérce a nožičky musí být 
kompletně volné.  Pokud by měly nožičky viset dolů tak jako je to u většiny nosících systémů, záda 
jsou bez opory a dítě není v ergonomicky dobré pozici. Šátek Tricot-Slen Babylonia  můžete 
přizpůsobit od kolínka ke kolínku nezávisle na tom, jestli jsou Vašemu děťátku 2 měsíce nebo 2 roky, 
vždy bude sedět. Tak bude vždy Vaše děťátko sedět v ideální pozici uvolněné u Vás.  Protože je 
děťátko stále ve Vaší blízkosti, můžete hned reagovat na jeho potřeby a díky tomu se cítí jistě a 
uvolněně, čímž mu přibývá na sebevědomí. Ale také pro Vás pro rodiče je šátek Tricot-Slen Babylonia 
ideální! Nosit děťátko na ruce je zátěží na Vaše záda. V šátku Tricot-Slen Babylonia se váha děťátka 
díky širokým pruhům látky rozloží na vrchní polovinu Vašeho těla a boků. Takto můžete Vaše děťátko 
bez problémů nosit hodiny. Díky tomu, že pruhy látky vedou přes obě Vaše ramena, téměř se 
nezatěžuje Váš krk a záda. Díky správnému nošení v šátku Tricot-Slen Babylonia lze děťátko nosit, 
dokud mu to a jeho nositeli vyhovuje. Všude ve světě jsou děťátka nošena a přitom nositel může 
vyvíjet jakoukoliv činnost. Pokud by jste po přečtení měli ještě nějaké dotazy, navštivte naše stránky 
www.babylonia.be a podívejte se na FAQ otázky.   

Přejeme Vám a Vašemu děťátku hodně příjemných zážitků. 
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RADY A TIPY 
Naučit se nosit děťátko, je jako se naučit tančit. Potřebuje to určitý cvik, než budou všechny 
pohyby plynulé a budou moci být vykonány nazpaměť. Většinou pomůže trénování na 
panence nebo plyšovém zvířátku, popřípadě trénovat před zrcadlem. Pokud se zezačátku 
cítíte nejistě s umístěním Vašeho děťátka do šátku, vyzkoušejte si to nejdříve párkrát v sedě. 
Až si zvyknete nosit Vaše děťátko v šátku na nošení dění, už si nebudete moci představit, jaké 
by to bez něj bylo.  
 
Snažte se oblékat šátek pečlivě, předejdete pak překrouceným pásům. Rozprostřete látku 
dobře přes obě ramena. Stáhněte kříž na zádech dolů, aby jste dosáhli ideálnímu rozložení 
váhy. 
 
Utáhněte raději šátek Tricot-Slen více než moc málo. Dbejte na to, aby oba ramenní pásy 
byly dobře rozprostřeny na Vašich Ramenou a nezařezávaly se Vám do krku. 
 
Noste raději děťátko výše než moc dole, snažte se, aby bylo možné děťátko políbit – to je ta 
správná výška. V případě, že je děťátko příliš nízko, začněte opět od začátku s břišním pásem 
o něco výše. 
Postarejte se o to, aby oba pásy byly rozprostřeny od kolínka ke kolínku a pravidelně to 
kontrolujte. 
Malá děťátka do 4 měsíců, která ještě neudrží svojí hlavičku nebo větší děťátka, která usnula, 
vždy potřebují podepřít Hlavičku! Pro extra podporu vytáhněte všechny tři pruhy výš přes 
zádíčka až k zátylku. 
Pozice, ve které se Vaše děťátko kouká směrem od Vás, je možná a bývá hodně rodiči 
využívána, ale není zdravá pro držení těla a vývoj kyčlí. Je pro Vaše děťátko velmi náročná a 
dítě moc zatěžuje, protože se děťátko nenachází v držení těla ve tvaru písmene M. I pro Vás 
jako nositele je tato obrácená pozice těžší. Pokud si myslíte, že je Vaše děťátko zvědavé a 
chtělo by vše vidět, noste ho radši na boku. 
 

Varování: 

Používání zdravého rozumu je nejlepší způsob jak předcházet nehodám.   

Zde je přesto několik rad a varování: 

• Neoblékejte sebe a Vaše děťátko příliš teple, šátek na nošení dětí je také část oblečení a 
samozřejmě jak Vy tak Vaše děťátko vydáváte teplo! 

• Podpírejte vždy ještě rukou děťátko, pokud se shýbáte nebo předkláníte!  

•Buďte opatrní, aby jste neztratili rovnováhu při pohybech Vašeho děťátka!  

•Nepoužívejte šátek Tricot-Slen při sportování! 

• Myslete na to, že jste s dítětem v šátku širší, hlavně při procházení dveří, užších prostor nebo 
nízkých otvorů! 


