
Dành cho bé 12 tháng trở lên 

Đồ dùng cho bé 12 tháng trở lên 

Quần áo thời trang cho bé 

 
Áo thời trang cho bé 12 tháng trở lên 

theo mùa 

Trong những tuần đầu sau sinh, trẻ còn bé xíu, cổ còn non nớt. Vì vậy, mặc áo chui 

đầu cho bé đối với mẹ sẽ hơi khó khăn. Áo sơ sinh cài nút một bên hoặc buộc dây là 

lựa chọn hoàn hảo. Nên chất liệu mềm mại, vạt chéo chồng lên nhau giúp giữ ấm 
phần bụng của bé. 

 
Quần thời trang cho bé 12 tháng trở lên 

theo mùa 
Quần dài sẽ giúp bé giữ ấm đôi chân khi ngủ. 

 Tất, bao chân Giữ ấm chân cho bé. 

 Bao tay Giữ ấm tay cho bé và tránh bé cào xước mặt mình. 

 Giày, dép tập đi  

 àn chụp cho bé, màn chụp trẻ em  

2/ Đồ dung an toàn cho bé 

 
Bấm móng tay em bé, Cắt móng tay trẻ 
em 

 

 Thảm chống trơn  

 Tông đơ cắt tóc trẻ em  

 
Đo nhiệt độ phòng/ Nhiệt kế phòng/ 
Ẩm kế/ Nhiệt kế đo độ ẩm 

 

 
Khung ảnh cho bé, Album ảnh lịch trẻ 

em, Khung ảnh gia đình 
 

 
Mũ bảo hiểm trẻ ẻm/ Mũ bảo hiểm cho 
bé 

 

 Bịt ổ điện, bịt góc bàn, tấm che quạt  

3/ Đồ phục vụ tắm giặt bơi 

 Phao bơi, áo bơi, kính bơi, dụng cụ lặn  
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Áo thời trang cho bé 12 tháng trở lên 

theo mùa 

Trong những tuần đầu sau sinh, trẻ còn bé xíu, cổ còn non nớt. Vì vậy, mặc áo chui 

đầu cho bé đối với mẹ sẽ hơi khó khăn. Áo sơ sinh cài nút một bên hoặc buộc dây là 

lựa chọn hoàn hảo. Nên chất liệu mềm mại, vạt chéo chồng lên nhau giúp giữ ấm 
phần bụng của bé. 

 
Máy giặt quần áo trẻ em/ Máy giặt đồ 

trẻ em/ Máy giặt đồ em bé 
 

 
Đo nhiệt độ nước tắm / Do nhiet do 
nuoc tam 

 

 Bột giặt, xà phòng giặt, nước xả vải  

 
Sữa tắm cho bé, dầu gội cho bé, gel 
tắm trẻ em 

 

 

Chậu tắm cho bé, chậu tắm em bé, bồn 

tắm, giá tắm, ghế tắm cho bé, tấm chắn 
nước 

 

 
Đồ chơi bồn tắm/ Đồ chơi phòng tắm 

cho bé/ Đồ chơi cho trẻ khi tắm 
 

 
Khăn tắm cho bé, áo choàng cho bé 
tắm 

 

 
Hồ bơi cho bé, bể bơi thông minh cho 

bé 
 

4/Chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn, y tế 

 
Bàn chải, kem đánh răng trẻ em, lược 

chải đầu cho bé 
 

 Cân em bé/ Cân sơ sinh/ Cân trẻ em/ 

Cân sức khoẻ 
 

 Đo nhiệt độ cho bé/Cặp nhiệt độ cho 

bé/Nhiệt kế trẻ em/Đo nhiêt độ em bé 
 

 Dụng cụ uống thuốc cho bé  

 
Hút mũi cho bé, dụng cụ hút mũi trẻ 

em, máy xông mũi 
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Trong những tuần đầu sau sinh, trẻ còn bé xíu, cổ còn non nớt. Vì vậy, mặc áo chui 

đầu cho bé đối với mẹ sẽ hơi khó khăn. Áo sơ sinh cài nút một bên hoặc buộc dây là 

lựa chọn hoàn hảo. Nên chất liệu mềm mại, vạt chéo chồng lên nhau giúp giữ ấm 
phần bụng của bé. 

 
Bông ngoáy tai/ Dụng cụ lấy ráy tai/ 

Tưa lưỡi cho bé 
 

5/Đồ chơi sơ sinh, miếng cắn răng 

 Đồ chơi xúc xắc  

 Đồ chơi bóp chíp/ Bóp chíp an toàn  

 
Miếng cắn răng/ cắn nướu/ Đồ chơi 

cắn răng/ Vòng ngậm mọc răng 
 

 
Thùng đựng đồ chơi, Giỏ đựng đồ chơi 
cho bé 

 

6/Đồ dùng cho bé mùa đông 

 
Máy tạo độ ẩm/ Máy phun sương / 
Máy tạo ẩm 

 

 
Máy sưởi, Lò sưởi, Quạt sưởi, Máy 

sưởi dầu 
 

 Quần áo sơ sinh mùa đông  

 
Máy sấy quần áo/ Máy sấy quần áo trẻ 
em 

 

 
Đèn sưởi phòng tắm, nhà tắm/ Đèn 
sưởi cho bé 

 

 
Chăn sưởi điện/ Đệm sưởi điện/ Túi 

sưởi 
 

7/Đồ dùng, vật dụng cho giấc ngủ của bé 

 Túi ngủ cho bé/ Túi ngủ trẻ em  
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 Gối nằm/ Gối chặn/ Gối ôm cho bé/ 

Gối tập ngồi /Gối đa năng 
 

 Chăn lưới/ Chăn hè/ Chăn đông  

 Đồng hồ trẻ em/ Đồng hồ cho bé/ 

Đồng hồ báo thức 
 

 Đèn ngủ/ Máy ru ngủ/ Máy đuổi muỗi/ 

Đèn chống muỗi 
 

 Chăn gối lông vũ, gối ôm, túi ngủ lông 

vũ cho bé 
 

8/ Mỹ phẩm cho bé, Nước hoa cho bé 

 Kem chống muỗi, Kem trị hăm, Phấn 

rôm cho bé, Kem chống côn trùng cắn 
 

 Kem chống nắng trẻ em, kem dưỡng 

da, son dưỡng môi cho bé 
 

 Nước hoa cho bé/ Nước hoa trẻ em/ 

Nước hoa em bé 
 

9/ Bình sữa và đồ dùng ăn uống 

 Máy tiệt trùng bình sữa, dụng cụ vệ 

sinh bình sữa, cọ bình, nước rửa  
 

 bìnhMáy hâm sữa, May ham sua, Bình 

ủ sữa, Hộp chia sữa, Giá úp bình 
 

10/Sản phẩm ra ngoài, phục vụ chơi cho bé 

 Ghế ngồi xe máy  

 Xe tập đi, Đai tập đi cho bé, Dây dắt 

bé tập đi 
 

 Xe đẩy trẻ em  

 Ghế rung trẻ em, Xích đu   
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 Ghế ô tô cho bé  

 Giường cũi, Giường trẻ em  

 Địu em bé, Đai ngồi xe máy  

 Thảm chơi cho bé,Thảm nằm chơi,Kệ 

chữ A 
 

11/Thực phẩm ăm dặm, sữa 

 Trái cây nghiền / Trà, nước ép hoa quả  

 Bánh ăn dặm, bánh tập nhai cho bé, 

bánh dinh dưỡng 
 

 Sữa chua, pho mát, váng sữa cho bé  

 Dầu ô liu, dầu ăn, gia vị  

 Vitamin trẻ em,Vitamin tổng hợp,Kẹo 

dinh dưỡng,Gummy Vites 
 

 Sữa tăng cân, chiều cao  

 Bột ăn dặm, bột ngũ cốc, cháo ăn dặm, 

hỗn hợp ăn dặm, đồ ăn cho bé đóng lọ 
 

12/ Tủ nhựa, phụ kiện cho bé 

 Giày dép cho bé trai  

 Giày dép cho bé gái  

 Balô trẻ em/ Túi xách/ Cặp sách/ Valy 

kéo 
 

 Bàn ghế trẻ em/ Bàn ghế cho bé  

 Tủ nhựa, tủ quần áo trẻ em  
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 Tranh dán tường trẻ em/ Giấy dán 

tường cho bé 
 

 Phụ kiện ra ngoài cho bé: bando, bờm 

tóc.. 
 

13/ Đồ chơi cho bé/đồ chơi rèn luyện từ duy 

 Đồ chơi ngoài trời - Khu chơi  

 Đồ chơi phát nhạc, giải trí, Đồ chơi kỹ 

năng 
 

 Đồ chơi rèn luyện tư duy  

14/Sách truyện/đồ dùng học tập cho bé 

 Đất nặn cho bé/ Bột nặn thần, Truyện 

tranh,  
 

 Sách vải giáo dục an toàn  

 Đồ chơi tô vẽ  

 Bút chấm đọc  

 Bút chấm đọc  

 Sách tô màu, Sách điện tử  

 Cổ tíchSách Ngoại ngữ  

 Băng đĩa trẻ em, Máy nghe nhạc  
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Dành cho mẹ 

1 Kem chống rạn da 

Mẹ nên sử dụng kem chống rạn từ giai đoạn sớm của thai kì để da thích ứng với sự 

tăng trọng và căng giãn của cơ thể. Sau khi sinh, da bắt đầu bị chùn lại, mẹ vẫn tiếp 

tục sử dụng kem chống rạn ít nhất là một tháng sau khi sinh, nếu không mẹ vẫn có 

khả năng bị rạn da. Khi phát hiện da đã bị rạn, mẹ vẫn nên dùng kem chống rạn để 
ngăn ngừa các vết rạn mới, giúp làm mờ các vết rạn đã hình thành. 

2 Dụng cụ hút sữa 
Cần thiết đối với mẹ đi làm, hay khi mẹ ra ngoài trong khi bé vẫn trong giai đoạn bú 

mẹ. 

3 Miếng lót thấm sữa 
Cần thiết đối với mẹ đi làm, hay khi mẹ ra ngoài. Giúp cho áo mẹ được khô ráo vào 
thời điểm ngực căng tự tiết sữa. 

4 Kem trị nứt đầu ti Rất cần thiết với mẹ cho con bú nhất là khi thời tiết hanh khô, khi bé mọc răng. 

5 Miếng lót sau sinh Dành cho sản phụ sau sinh khi sản dịch còn nhiều. 

6 Băng vệ sinh Dùng khi sản dịch còn ít. 

7 Gối mềm Dành khi cho con bú hay khi mẹ cần nghỉ ngơi. 

8 Áo lót cho con bú 
Áo có thiết kế mở ngực được, thuận tiện khi cho bé bú mẹ, tiện khi cho con bú ở nơi 
đông người. 

9 Bộ cho con bú 
Áo vải có thiết kế mở ngực được, rất dễ dàng cho con bú trong khi vẫn kín đáo với 
người xung quanh. Rất tiện khi cho con bú ở nơi đông người. 

10 Quyển sổ nhỏ 

Dùng để mẹ ghi lại những cảm xúc của mình trong những ngày đầu tiên sau sinh. 

Ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của bé. Sẽ là những kỷ niệm đẹp khi sau này mẹ 
mở ra xem. 

11 Máy ảnh 
Bé thay đổi rất nhanh những tháng đầu đời, vậy nên mẹ hãy luôn sẵn sàng máy ảnh 

để ghi lại sự phát triển đầu đời của bé nhé. 

12 Baby Book 

Có bán ở các hiệu sách. Đây là quyển sổ in sẵn cho mẹ ghi vài dòng cảm xúc và dán 

những tấm ảnh kỷ niệm cho bé, vài lời chúc, ngày sinh, những cột mốc cân nặng, 

chiều cao... 

13 Quần lót giấy Dùng để thay đổi trong thời gian nằm viện. 

14 Gel nịt bụng Dùng sau khi sinh để giữ bụng được săn chắc. 

 


