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Do tematu pieluszek wielorazowych przymierzałam się kilkakrotnie, za każdym razem jednak coś mnie 

powstrzymywało. Przede wszystkim stereotypy. Grube, duże, nieporęczne, a w konsekwencji wiecznie 

mokre i zwiększające do granic niemożliwości i tak ogromne sterty prania – tak sobie niekiedy 

wyobrażałam wielorazówki. Jakie było moje zdziwienie, gdy przyszła obiecana paczuszka ze sklepu 

DlaPupy.pl. Paczuszka była taka zgrabna i malutka! Oczywiście, większa niż jednorazówka, ale z dziesięć 

razy mniejsza niż ta z moich wyobrażeń. 

A oto i nasza pieluszka: Kieszonka Minky Pupus 

 

Można je wykładać specjalnym wkładem lub tetrą. My, jako debiutanci, zdecydowaliśmy się na to drugie 

rozwiązanie. 

Małgosia zasadniczo w przeważającej mierze korzysta z nocniczka, pieluszka jest asekuracją. Tak jest, o 

ile nie ma gorszego dnia. Pierwszy dzień prób wiązał się z moją “wpadką” – przy kolejnych 

nocniczkowaniach sprawdzałam, czy pieluszka jest sucha: warstwa mikropolaru pozostawała sucha… 

tymczasem tetra w środku była już kompletnie mokra. Ale dziecko miało sucho cały czas, a pieluszka nie 

przeciekała. 

 

Delikatny i milutki dla skóry środek pieluszki 



Kolejne dni z naszą pieluszką mijały już spokojniej. Okazało się, że kieszonka jest bardzo przyjemna dla 

skóry dziecka (ani śladu odparzeń, które pojawiały się czasem przypadku jednorazówek!)  oraz mięciutka i 

wygodna w noszeniu, zupełnie M. nie przeszkadza, a do noszenia dodatkowo zachęca piękna kolorystyka 

(M. uwielbia koniki na biegunach Zaobserwowałam też, że kieszonka dobrze się pierze, również w 

rękach, oraz pięknie i szybko schnie. 

Najprawdopodobniej nie jest to nasza ostatnia wielorazówka, choć muszę przyznać, że szczytem marzeń 

jest już ostateczne odpieluchowanie się na wiosnę. Nie wiem, czy zdecydowałabym się na wielorazówki od 

etapu noworodka (choć, kto wie, wizja sterty nierozkładających się pieluch zużytych przez moje dziecko 

powoduje pewien dyskomfort…), ale przy dziecku, które już choć częściowo korzysta z nocniczka, jest to 

bardzo dobre rozwiązanie, pozwalające też na dłuższą metę zaoszczędzić. 

 


