
Otulacz Pupus - opinia + KONKURS  

 
 

Z czystym sumieniem mogę napisać - OTULACZ marki pupus to NAJLEPSZY otulacz PUL jaki miałam 
okazję testować. Kto chce dowiedzieć się co takiego ma ten otulacz, że zakochaliśmy się w nim całą trójką, 
niech przeczyta ten post do końca :) 
 

 

 

pupus.pl 

Dzięki firmie pupus.pl miałam okazję przetestować ten piękny, czarny otulacz. Od kilku miesięcy marzył mi się 
jakiś zakup do naszego stosiku i byłam bardzo ciekawa jak sprawdzi się wybrany przeze mnie model. Nie 
spodziewałam się, że ten otulacz będzie takim HITEM! 



 
 

 
 

Hania ma skończone 10 miesięcy, waży około 9,5 kg, nosi rozmiar 74 - 80, używamy głównie tetry złożonej 
potrójnie, a otulacz zmniejszamy napami pojedynczo (1/2 wielkości) - tylko pierwszy rząd nap jest zapięty. 
Kiedy używamy formowanek rozpinamy wszystkie napy zmniejszające wielkość otulacza. 

 



 
 Z lewej otulacz flip z prawej pupus.  

 

 
Z lewej otulacz flip z prawej pupus.  

 



 
Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że flip jest szerszy to kiedy się spojrzy na napy, to widać wyraźnie, że pupus ma je szerzej 
rozmieszczone, a tym samym można założyć go na większy obwód. 

 

 
Tył obu otulaczy - pupus wyraźnie wygrywa. 

 



 
 

 
Na tym zdjęciu widać, że pupus (z prawej) jest ładnie wcięty w kroku i nie tak szeroki jak flip - kiedy dziecko zaczyna się więcej 

poruszać lepiej układa się pieluszka w węższym otulaczu, dopasowuje do rozstawu nóżek i nie powoduje otarć. 
 
Wielkość 
 



Otulacz marki pupus jest obszerny. Ma doskonały krój. Jest odpowiednio wąski / szeroki w kroku i poszerzany 
na biodrach. Paski materiału z napami mają właściwą szerokość i ładnie leżą, niezależnie od miejsca zapięcia. 
Jako jedyny z moich otulaczy dał sobie radę z pieluchą formowanką puchatą Tots Bots. Tylko w tym otulaczu 
nie zdarzył nam się przeciek w nocy!  

 
Multi opcje 
 

 
Otulacz + prefold 

 

 



Otulacz + tetra 
 

 
 Otulacz + wkład Flip (mikrofibra i polar) 

 

 
 



 
Otulacz + formowanka 

Materiał 
 
Otulacz wykonany jest w całości z tkaniny poliestrowej z warstwą liminatu poliuretanowego, tzw. PUL. 
Tkanina ta zapewnia 100% ochronę przed przeciekaniem, a jednocześnie pozwala skórze oddychać i regulować 
temperaturę. Dodatkowo materiał ten jest bardzo miły w dotyku, a zwłaszcza jego zewnętrzna część. Jest 
sztywny i "konkretny" w dotyku, a jednocześnie odpowiednio miękki i elastyczny. 

 

 
 Zakładka na plecach. 



 

 
Zakładka z przodu. 

 

 
 
Wykonanie 
 



Otulacz ten w niczym nie ustępuje znanym otulaczom amerykańskim marki Flip. Zdecydowanie lepiej 
sprawdza się w komplecie z wkładami, tetrą lub prefoldami. Dzięki dość szerokim zakładkom wewnątrz 
otulacza wkłady nie wysuwają się tak jak we wspomnianym Flipie. Wszystko pozostaje na swoim miejscu, a 
ubranko malucha jest doskonale zabezpieczone przed wilgocią.  

 
Otulacz pupus w połączeniu z pieluszką formowanką i np. dodatkowym wkładem chłonnym to nasz numer jeden na nocki. 

 

 
 
Wygoda 
 



System otulacz + wkłady (tetra) jest od początku naszym ulubionym. Wielokrotnie pisałam już o tym jakich 
pieluszek używamy i co u nas sprawdza się najlepiej [KLIK]. Kolejny raz z satysfakcją napiszę, że TETRA 
RZĄDZI! Nikt mnie nie przekona do kieszonek czy formowanek. Oczywiście i jedne i drugie też mają swoje 
zalety i są przez nas używane, jednak tetra i tak zwycięża.  

 
Zalety tego systemu są następujące: 
 

 jest tani (nowy otulacz kosztuje 39 zł, pieluszka tetrowa, w zależności od grubości około 5-7 zł, do 
sprawnego pieluchowania niemowlęcia, w wieku od 6 - 7 miesięcy, przy praniu 2 do 3 razy w tygodniu, 
wystarczą 3 - 4 otulacze i 15 - 20 pieluszek tetrowych) 

 jest łatwy w pielęgnacji (otulacz wystarcza na bardzo długo, nie ma potrzeby prać go po każdej 
zmianie pieluszki, jak to ma miejsce w przypadku pieluchy formowanki czy kieszonki; pieluszki 
tetrowe piorą się pięknie i jeszcze piękniej schną, nawet w zimie) 

 ma długą żywotność (o ile w kieszonce warstwa polaru może się nam z czasem zmechacić lub zszarzeć 
o tyle w otulaczu PUL nie ma się co zestarzeć, mogą nam odpaść napy lub może puścić oczko w 
materiale - jednak zdarza się to rzadko i raczej w wyniku złej pielęgnacji - np. przez suszenie na 
kaloryferze lub w suszarkach bębnowych, a i tak zwykle takie usterki nie mają większego wpływu na 
działanie otulacza) 

 jest łatwy w montażu (oczywiście początki bywają trudne, jednak po kilku zmianach pieluszki każdy 
dojdzie do wprawy w składaniu tetry i zapinaniu otulacza na dziecku, nic prostszego!) 

 jest wszechstronny (do otulacza tak naprawdę można wsadzić wszystko - złożoną w prostokąt tetrę, 
wkład z mikrofibry, z konopii, z bambusa, węglowy, prefold, pocięty stary T - shirt, jakiś ręczniczek, 
ściereczki frotte .... opcji jest nieskończona ilość, dodatkowo można używać go w połączeniu z 
formowankami, a wtedy staje się "pancerniakiem" na nocki!) 

 
 

Jeśli szukasz taniego, zdrowego, ekologicznego i najlepszego sposobu pieluchowania swojego dziecka to 
nie ma lepszej opcji! A otulacz marki pupus spełni Twoje oczekiwania. Daję słowo! :D 



 

 
 

UWAGA KONKURS! 
Postanowiłam podzielić się z kimś z Was swoim szczęściem i w kolejnym konkursie u Violianki będziecie 

mogli zawalczyć właśnie o otulacz pupusa!  
 

Zasady są proste i jest ich trzy: 
 

- polubić mój fanpage na facebooku  
 
 

- w komentarzu pod tym postem napisać  
Który z produktów dostępnych w sklepie pupus (dokładna nazwa, link do produktu) przyda Ci się najbardziej i 

dlaczego? 
 
 

- w komentarzu pod postem konkursowym na facebooku zaprosić do udziału w konkursie dwie osoby (tak aby 
pojawił się znacznik i odnośnik do danej osoby) tutaj post 

 
 
 

Nagroda: 
 

Otulacz marki pupus w piękne, niebieskie gwiazdki  
 



 
 

+ próbka ekologicznych pieluszek jednorazowych produkcji fińskiej - Muumi. 
 


