
2-5 kg 3-6 kg

Libero -vaippaopas
Libero-vaippavalikoimassa on paljon eri kokoja, joten lapsellesi löytyy 
aina sopiva vaippa. Ota myös huomioon, että vaippojen painorajat ovat 
osittain päällekkäisiä, koska samanpainoisilla lapsilla voi olla hyvin erilai-
nen ruumiinrakenne.

Milloin on aika vaihtaa yhtä kokoa 
suurempaan vaippaan?
• Vaippa ei ulotu selän notkon yli
• Vaipasta jää jälkiä reisiin tai vatsaan
• Vaippa alkaa vuotaa

7-14 kg4-9 kg 10-16 kg 12-22 kg 15-30 kg

Ohut ja joustava aktiiviselle lapselle

•  pehmeä, ohut ja mukava vaippa
•  joustava kiinnitysmekanismi
•  istuu hyvin ja mukautuu lapsen liikkeisiin
•   joustavat kuminauhat jaloissa, sivuilla ja selässä

7-11 kg 10-14 kg 13-20 kg 16-26 kg 19-30 kg

Ryömiville, konttaaville ja käveleville lapsille

•  melkein kuin pehmeät alushousut
•  ei kiinnitystä
•  pehmeän ja mukavan tuntuinen vatsan ja reisien 

kohdalta
•  voidaan repiä sivuilta auki käytön jälkeen

Erityisen pehmeää kaikkein pienimmille

•  kosteusindikaattori näyttää, milloin lapsi on pissannut 
•  pehmeä sisä- ja ulkopuolelta
•  napasuoja
•  imee tehokkaasti löysän ulosteen 
Suositus: Jos lapsen syntymäpaino 
on yli 3,5 kiloa, aloita koosta 2

Pidä pikaopas 
käsien ulottuvilla 

hoitopaikalla!

Libero-teippi ja –housuvaipoilla on Joutsenmerkki
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teippivaippa

housuvaippa



Näin vaihdat lapselle Libero-teippivaipan:

Näin vaihdat Libero UP&GO -housuvaipan:

Libero -vaippaopas

Libero-teippi ja –housuvaipoilla on Joutsenmerkki
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1. Taita vaippa auki ja aseta lapsen 
peppu vaipan sille puoliskolle, 
jossa on teipit. Jos kysymyksessä 
on poika, katso, että pippeli on 
alaspäin.

1. Housuvaippa vedetään päälle 
aivan tavallisten alushousujen 
tapaan. Vaipan takaosassa 
on teippi.

2. Taita vaipan etuosa ylös lapsen 
jalkojen välistä. Vedä teipit esiin 
vaipan sulkemista varten. Kiinnitä 
siivekkeet valkoisen vyötärönauhan 
keskelle mahdollisimman lähelle 
toisiaan, jotta vaippa istuu hyvin.

2. Voit poistaa vaipan repäisemällä 
sen auki sivuilta. Housuvaipan voi 
siten vaihtaa tavallisen teippivaipan 
tapaan, kun lapsi on seisaallaan tai 
makuuasennossa (mikä on erityisen 
tärkeää, kun vaipassa on muutakin 
kuin pissaa).

3. Tarkista, että vuotoeste on auki 
taittuneena: kuljeta sormea reisien 
ympäri vaipan reunaa pitkin.

3. Kääri käytetty vaippa rullalle vai-
pan takaosaa kohden. Vedä vaipan 
takaosassa oleva teippi esiin ja 
kiinnitä vaippa sen avulla rullalle.

Pidä pikaopas 
käsien ulottuvilla 

hoitopaikalla!


