Plenkový slovníček pro látkařky
AIO
2v1

all-in-one, plenka vše v jednom, taková plenka, ke které už nic dalšího nepotřebujete, má v sobě nepromokavou svrchní část i savou vnitřní část
totéž, co AIO, plenka a kalhotky v jednom

Air PUL

nový ultraprodyšný PUL, který je šetrnější k dětské pokožce, ale je potřeba s ním častěji přebalovat. Air PUL má větší odpar, takže se může zdát, že
kalhotky snadněji protékají, když se včas nepřebalí.

bambuska

původně ozanačení pro Totsbots Bamboozle, které byly na českém trhu prvními kalhotovými plenkami z bambusu, postupně se toto označení vžilo
obecně pro kalhotkovou plenku z bambusu, bez ohledu na výrobce

BG

výrobce plenek BumGenius - americké plenky proslulé svojí životností a kvalitou

BH

noční plena Bum Hugger od Ellas House

BKM

BM
drak, na draka
Flísáčky
IV
kalhotovky

kapsovka

Novosklad, NS
OneSize
popo
prefold

PUL

PULky
PUR
separačka

SIO

bezplenková komunikační metoda. Pečující osoba reaguje na signály dítěte, které už od narození umí dát najevo, že se potřebuje vyprázdnit a pečující
osoba mu to umožní mimo plenku (nebo do plenky a hned přebalí). Více viz článek Bezplenková komunikační metoda.
Bambinomio - plenkový systém s vícevrstevnými plenami a svrchními kalhotkami pro plenky na rovno. Není jednovelikostní, mají více velikostí podle
váhy dítěte.
kalhotkový sklad čtvercovek pro větší děti, kterým už nevyhovuje novosklad
svrchní kalhotky na plenky z flísu - jsou velmi prodyšné, není potřeba je nijak impregnovat. Jsou alternativou k vlněným svrchním kalhotkám. Jsou
vhodné na použití doma. Pozor při sezení v kočárku či autosedačce - vlhkost z pleny se může tlakem dostat na oblečení.
ImseVimse - švédská značka kvalitních látkových plen
látkové plenky kalhotkového střihu, mají tvar jako jednorázové plenky, jen jsou z látky. Zapínání mohou mít na suchý zip, patentky, sponku snappi, nebo
třeba i šňůrky
plenka vše v jednom, kde není savá vrstva součástí pleny, ale vkládá se samostatně do kapsy. Jsou to jakoby svrchní kalhotky s všitou rubovou
vrstvou, většinou je ponechaný otvor v zádíčkové části, do kterého se vkládá savá část pleny. Díky tomu je plenka velice variabilní, jde nacpat jako
velmi savá plena nebo jen lehce a velmi štíhle. Přesně podle potřeb miminka. Vhodné pro přebalování "hlídačem" - dostane připravenou plenku a
nemusí nic řešit, jen nasadit stejně, jako papírovou.
novorozenecký sklad ze čtvercové pleny - viz video. Ideální od narození, ale vhodný po celé přebalovací období - v angličtině se jmenuje "origami fold"
jednovelikostní, jedna velikost pro celé plenkovací období
plenky popolini - jedny z vůbec prvních látkových plen na českém trhu
vícevrstevná plena. Plenka obdélníkového tvaru, sešitá z více vrstev látky, nejčastěji prošitá po třetinách tak, že prostřední část má nejvíc savých
vrstev. Skládá se do kalhotek buď na rovno, nebo se z nich dají složit kalhotkové sklady. Ekvivalentní názvy: vv, vícevrstvá plena, vícevrstevná plenka,
prefold
z anglického "polyurethane laminate" - látka potažená tenkou vrstvou polyuretanu. Tkaniny s PUL mají široké použití ve zdravotnictví, nejčastěji se
používají pro výrobu látkových plen a látkových menstruačních vložek, jako vrstva nepromokavá, ale paropropustná. Kvaltiní PUL může být prán v
pračce na 60 a sušen v sušičce. Při koupi výrobku s PUL si zkontrolujte, na kolik výrobce doporučuje praní - u látkových plenek nedoporučujeme
dlouhodobé praní na nižší teploty, než je 60. PUL se nesmí sušit na topení a nesmí se ždímat kroucením a natahováním. Pozor i při natahování
horkého PULu při vyndavání ze sušičky.
svrchní kalhotky s polyuretanovou membránou, většinou z polyesterové pleteniny. Jsou prodyšné, ale nepromokavé, je vhodné je střídat při přebalení
(jedny necháte provětrat, druhé má dítě na sobě, a tak pořád dokolečka, dokud neperete plenky, nebo je dítko neznečistí stolicí)
totéž, co PUL
separační plena, vkládačka. Připomíná tenký ubrousek nebo papírek, který je vyrobený z celulózy, viskózy nebo flísu. Jejím účelem je zachytit stolici
miminka a chránit zadeček před vlhkostí. Pokakaná separačka se vyhodí, některé počůrané separačky se dají prát opakované (podle doporučení
výrobce). Flísové separačky se perou opakovaně i pokakané.
Snap-in-one aneb sepni to všechno dohromady. Plenkový systém, kdy svrchní kalhotky mají na sobě patentky (angl. snap) a savou část připínáme
pomocí patentek do kalhotek. Snaha o variabilitu systému kalhotky + plenka a pohodlnost systému vše-v-jendom. Při počurání se dá vyměnit jen savá
vrstva nacvaknutím na svrchní kalhotky.

Sklad na rovno

klasický jednoduchý sklad čtvercové pelny na nudli, vložený do svrchních kalhotek

snapka, snappi

sponka se zoubky ve tvaru T, která se používá na fixaci skladů a některých kalhotokových plen

Stay-dry
svrchňáky
TB
tréningáče, trenérky
vázačka

vícevrstevná pleny

vrstva sucha - taková, která udrží pokožku děťátka v suchu, tekutinu odvádí od pokožky do látky
svrchní nepropustné kalhotky na látkové pleny
Totsbotos - značka anglických plen, velmi oblíbených
tréninkové kalhotky, vypadají jako spoďárky, ale mají savou vrstvu. Snadno se svlékají, vhodné přo trénovaní na nočník, nebo při praktikování BKM.
Nenahrazují kalhotkovou plenu.
zavazovací plena - vhodná pro novorozence, bez gumiček, nedělá otlaky ani hubeným dětem. Vhodná i pro nedonošená miminka.
vícevrstevná plena. Plenka obdélníkového tvaru, sešitá z více vrstev látky, nejčastěji prošitá po třetinách tak, že prostřední část má nejvíc savých
vrstev. Skládá se do kalhotek buď na rovno, nebo se z nich dají složit kalhotkové sklady. Ekvivalentní názvy: vv, vícevrstvá plena, vícevrstevná plenka,
prefold

vícevrstvá plena

vícevrstevná plena. Plenka obdélníkového tvaru, sešitá z více vrstev látky, nejčastěji prošitá po třetinách tak, že prostřední část má nejvíc savých
vrstev. Skládá se do kalhotek buď na rovno, nebo se z nich dají složit kalhotkové sklady. Ekvivalentní názvy: vv, vícevrstvá plena, vícevrstevná plenka,
prefold

vv

vícevrstevná plena. Plenka obdélníkového tvaru, sešitá z více vrstev látky, nejčastěji prošitá po třetinách tak, že prostřední část má nejvíc savých
vrstev. Skládá se do kalhotek buď na rovno, nebo se z nich dají složit kalhotkové sklady. Ekvivalentní názvy: vv, vícevrstvá plena, vícevrstevná plenka,
prefold

žlučák, žlučové mýdlo

používá se na odstranění skvrn. Prodává se tekuté nebo pevné. Koupíte v drogeriích nebo v e-shopu

Jsme váš e-shop s látkovými plenkami www.LATKOVKY.cz
Sledujte naše videa na youtube
https://www.youtube.com/user/Latkovky
Na instagramu se namlsejte obrázky nových vzorů
https://www.instagram.com/latkovky.cz/
A články najdeta na blogu
http://www.latkovky.info/
https://www.facebook.com/latkovky/

