
 

 

NÜROO TRIČKO 
příručka s instrukcemi 

 
JAK NOSIT NÜROO  - TRIČKO NA KLOKÁNKOVÁNÍ  

A 
B 

1 PŘIPNĚTE PODPŮRNÝ PÁS K TRIČKU  
  
Jakmile vyndáte tričko z obalu, položte ho vrchní stranou směrem k Vám, s cvočky po Vaší 
pravé straně. Položte pás do střední části a připněte k tričku pomocí nejvyšší sady cvočků.   
 
 

 
2 OBLÉKNĚTE SI SVÉ NÜROO TRIČKO  

 
Triko oblékejte v sedě s otevřeným zapínáním. Prostrčte ruce rukávy a položte dítě (které má na 
sobě pouze plenku) směrem k sobě na Váš holý hrudník. Zůstaňte sedět až do kroku číslo 4.  
 
 

3 UMÍSTĚTE NOŽIČKY DÍTĚTE DO KAPSY  
Dítě držte pevně jednou rukou a druhou rukou pohodlně přitáhněte levou část trika s kapsou 
(část A) přes záda dítěte. Vložte dítěti nožičky do vnitřní kapsy. Triko uzavřete na vnitřní straně 
trika.  
 
 

 
4 PŘEKŘÍŽIT + OBEJMOUT  

 
Přitáhněte pravou stranu trika (část B) k zapínání na levé straně. Utáhněte tak, aby Vám triko 
pohodlně sedlo. Zkontrolujte, že ramena dítěte jsou nad Vašimi prsy, hlavička je otočená na 
jednu stranu a obličej je volný bez jakýchkoliv překážek.  
 

 
5 PODPŮRNÝ PÁS  

 
Pro podporu dítěte v momentech, kdy stojíte nebo se hýbete. Umístěte pás pod zadeček dítěte a 
utáhněte ho kolem svého těla, čímž zajistíte přitažení k tělu.  

 
 

 
Navštivte www.madeformoms.cz a shlédněte instruktážní video + další fotografie s návodem. 



 

 

UŽITEČNÉ RADY  
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA: Výzkum dokazuje, že vnímání bolesti dítěte je sníženo tím, že je drženo v pozici tělo na 
tělo. Otvor na vnitřní straně kapsy umožňuje přístup k nožičkám dítěte pro zajištění odběrů krve, rutinním injekcím 
či k umístění teplotní sondy v nemocnici. Jednoduše přes otvor najděte nožičku dítěte a nožičku otvorem povytáhně-
te.  
VYZÝVÁME VŠECHNY TATÍNKY! I vy můžete praktikovat nošení tělo na tělo a díky tomu tak poskytovat silné 
výhody pro růst a vývoj dítěte. Nezapomínejte, že dítě by na Vás nemělo ležet více jak 90 minut, jelikož tělo tatínků 
neumí regulovat teplotu dítěte jako tělo maminky!  
Více o tom, proč děti milují metodu tělo na tělo, naleznete na www.madeformoms.cz   
 

 
Vyndávání dítěte z trička je velmi jednoduché! Nemusíte si triko 
sundávat. Díky jednomu jednoduchému kroku bude dítě hned venku. 
Prostrčte ruce horní částí (od krku), uchopte dítě pod rameny a vy-
táhněte ho ven. Vždy mu držte hlavičku a krček.  
 
 
 
 
 
 

 
V případě, že kojíte, v prvních týdnech dítěte ho dávejte do kapsy najedené a teprve poté ho vložte do trika. To za-
brání úniku mléka během nošení.  

 
Pokud budete při nošení trika a dítěte ležet v posteli, tak není potřeba nosit podpůrný pás. Ujistěte se, že jste v za-
kloněné poloze (45 stupňů) nebo jste opřeni o polštáře. Nikdy neležte, tato poloha znesnadňuje dítěti dýchání.  
 
Jak o triko pečovat: perte ve studené vodě, sušte v sušičce na nejnižší teplotu. Vždy se před praním 
ujistěte, že jste zapnuli všechny otvory a cvočky. Látka na pásku se po několika nošeních může tro-
chu natáhnout, ale vypráním a vysušením se opět roztažení zlepší.  



 

 

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA 
Dívejte se »Vždy se ujistěte, že nos a ústa dítěte jsou viditelné a brada nespočívá na hrudi dítěte. Hlava dítěte by 
měla být otočena na jednu stranu a spočívat na Vaší hrudi. 

Poslouchejte »Ujistěte se, že dítě dýchá pohodlně. 

Co cítíte »Dětské nohy by měly být ohnuté v kolenou, být v pozici žabky a opřené o Vaše tělo. Stejně tak hrudník 
dítěte musí být opřený o Váš hrudník. Paže by měly být natažené.  

Pokud máte předčasně narozené dítě, tak se před použitím poraďte s lékařem nebo odborníkem v 
oboru předčasně narozených dětí.  

Pás by měl být umístěn pod dítětem. Nikdy ne na zádech dítěte.  

ANO 

Dítě ve vertikální poloze. Bradou nahoru, viditelný obličej, nos a ústa bez zakrytí. Hlavička dítě-
te otočená na jednu stranu.  

 

 

 

NE 
Dítě je příliš nízko. Pásek by neměl nikdy být přes záda dítěte, ale pod jejich zadečkem.  

 

 

 

 

NE 
Dítě je zkroucené a není v pozici tělo na tělo (hrudník k hrudníku) s maminkou / tatínkem.  

Obličej dítěte není vidět. Bradička dítěte nesmí nikdy zůstávat v pozici na jeho hrudníčku.  

 

 



 

 

BEZPEČNOST DÍTĚTE 

VAROVÁNÍ: 
NEDODRŽENÍ POKYNŮ VÝROBCE MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK SMRT NEBO VÁŽNÉ ZRANĚNÍ. 
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ  
Zajistěte, aby obličej dítěte byl nad látkou, viditelný a bez překážek. Mezi děti s největším rizikem udušení patří děti 
narozené předčasně, děti s dýchacími potížemi a děti mladší čtyř měsíců. Zajistěte, aby se dítě nekroutilo do polohy 
„C“ s bradou spočívající na hrudi nebo blízko ní. Tato poloha může narušovat dýchání, i když nic nezakrývá nos 
nebo ústa. Nikdy neležte na zádech, když nosíte dítě. Vždy dodržujte sklon 45 stupňů nebo odpočívejte alespoň na 3 
polštářích.  
NEBEZPEČÍ PÁDU  
Naklonění, ohnutí nebo zakopnutí může způsobit pád dítěte. Při pohybu držte jednu ruku na dítěti. Při používání 
tohoto trika (né nosítka) dodržujte doporučené rozmezí hmotnosti od 1,3 kg do 11 kg. Nikdy nepoužívejte toto triko 
u předčasně narozeného dítěte, aniž byste nepožádali o radu lékaře / zdravotního personálu. 
DŮLEŽITÉ! 
UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ  
Před použitím si přečtěte a dodržujte všechny tištěné pokyny a instruktážní videa, která jsou k dispozici na 
www.madeformoms.cz. 
 

VAROVÁNÍ 

• Prohlédněte si NüRoo triko před každým použitím. Zkontrolujte, zda triko není opotřebované, včetně roztr-
žených švů, roztrhané textilie nebo opotřebovaných háčků / smyček. 

• Nošení dítěte v NüRoo triku vyžaduje pečlivost ze strany pečovatele. 
• Zajistěte, aby dítě bylo bezpečně umístěno v triku podle návodu k použití NüRoo trika. 
• Nikdy nenechávejte dítě v triku, které se nenosí (nemáte na sobě). 
• Často kontrolujte dítě. 
• Občas dítěti změňte v triku polohu (pozice hlavičky, posunutí dítěte do lepší polohy..) 
• Dbejte na to, aby byly dýchací cesty dítěte po celou dobu viditelné. 
• Používáte-li triko NüRoo během kojení, vždy, když je dítě nakrmeno přesuňte obličej dítěte od prsu a poté 

dítě opět umístěte vzpřímeně. 
• Nepoužívejte, pokud je narušena rovnováha nebo pohyblivost z důvodu cvičení, ospalosti nebo zdravotního 

stavu. 
• V případě, že nebudete pouze sedět a klokánkovat, do trika NüRoo nikdy nedávejte více než jedno dítě. Do 

trika NüRoo mohou pouze 2-3 děti v případě, že sedíte.  
• Nepoužívejte triko NüRoo při provádění činností, jako je vaření a čištění, které zahrnují zdroj tepla nebo 

působení chemikálií. 
• Nikdy nenoste triko NüRoo při řízení vozidla nebo jako spolujezdec v motorovém vozidle. 
• Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna Vaším pohybem a pohybem Vašeho dítěte. 
• Při ohýbání nebo naklápění dopředu buďte opatrní. 
• Tento triko není vhodné pro použití při sportovních aktivitách. 

 
 


