
 

 

ErgoPouch ErgoCocoon 0.2 TOG Swaddle 

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za nákup zavinovačky a spacího 

vaku v jednom ErgoPouch ErgoCocoon 0.2 TOG Swaddle 

. 

Pro správnou funkci zavinovačky je nutno 

zvolit její správnou velikost. Příliš velká (resp. 

široká) zavinovačka neumožňuje děťátko 

zavinout dostatečně pevně a nemá tedy 

požadovaný účinek. ErgoPouch ErgoCocoon 

0.2 TOG Swaddle je proto vyráběna ve dvou 

velikostech: 0-3 měsíce a 3-12 měsíců, tyto se 

od sebe v celkové šíři liší o cca 10-12 cm a v 

délce o cca 20 cm (zavinovačky jsou 60 cm, 

resp. 80 cm dlouhé). 

Postup při zavinování:  

Miminko položte na zádech na otevřenou 

zavinovačku. V tomto okamžiku by obě ručičky 

měly být podél tělíčka. V této poloze uzávěr 

zavinovačky opatrně uzavřete a miminko takto 

fixujte v požadované poloze (s ručičkami u 

těla). Vaše děťátko by mělo být poměrně 

pevně zavinuto.  

Při odvykání miminka na zavinování postupujte 

ve dvou krocích. Nejdříve odepněte druky 

pouze na jedné straně zavinovačky a uvolněte 

pouze jednu ručičku a teprve v okamžiku, kdy 

si děťátko na takového uvolnění zvykne a je 

klidné, uvolněte prostor také pro druhou 

ručičku a zavinovačku používejte jako spací 

vak.  

Přebalování a ErgoPouch ErgoCocoon 0.2 

TOG Swaddle 

Při nočním přebalování není nutné miminko 

budit. Stačí otevřít zavinovačku pouze ve 

spodní části a miminko bez zbytečného rušení 

přebalit.  

Pokud by se stalo (ve výjimečných případech), 

že se Vašemu děťátku podaří pomocí nožiček 

spodní, delší část zavinovačky nadzvednout a 

nahoru a překlopit přes obličej, je nutné tuto 

přesahující část zavinovačky pomocí gumičky 

stáhnout a uvolnit ji v okamžiku, kdy miminko 

povyroste. 

  

Zavinovačka a bezpečností pásy 

V případě, že budete chtít miminko v 

zavinovačce připevnit pomocí bezpečnostních 

popruhů např. v kočárku, je nutno opět pouze 

otevřít spodní část zavinovačky a bezpečností 

popruhy protáhnout nahoru. POZOR: I když 

výrobce na ilustračních obrázcích znázorňuje 

děti v zavinovačce sedící v autosedačce, 

doporučujeme v případě takovéhoto použití 

vždy uvolnit ručičky děťátka z vaku a miminko 

připoutat klasicky kolem ramínek.  

Bezpečnostní pokyny 

Příliš velká a volná pokrývka, která může 

zakrýt obličej děťátka může způsobit udušení. 

Proto také zavinovačka musí být dostatečně 

pevná, aby takováto situace nemohla nastat. V 

případě, že by zavinovačky byla příliš široká a 

výše uvedené riziko nastalo, tuto nepoužívejte. 

Zároveň se ubezpečte, že se miminko v 

zavinovačce nepřehřívá, také toto může být 

nebezpečné.  

Údržba 

Při praní a sušení vždy pevně uzavřete uzávěr 

zavinovačky, jinak by se mohla poškodit. Perte 

při teplotě 40 stupňů Celsia (pozor: na 

některých etiketách je chybně uvedeno pouze 

ruční praní). Zavinovačku je možno sušit v 

sušičce.  

 
Dovozce: 
Ing. Jaroslava Hudečková 
IČ: 87366771 
Lešenská 401 
76314 Zlín 
www.naturbabyshop.cz 
www.svetzavinovacek.cz 
 
 
 
 

 

http://www.naturbabyshop.cz/
http://www.svetzavinovacek.cz/

