
Opisy do sklepu z akcesoriami dla dzieci i niemowląt 
Hugus.pl (przykłady)

Pozytywka pluszowa Miś Alexis Baby Mix
Zdrowy i beztroski sen jest bardzo ważny w życiu każdego maluszka. Dlatego też, by 
Twoja pociecha zasypiała bezproblemowo, zaopatrz się w pluszową pozytywkę w 
kształcie misia, marki Alexis Baby Mix.
Zabawka łączy w sobie dwie funkcje - miękkiej w dotyku przytulanki oraz pozytywki, 
której łagodna muzyka ukołysze dziecko do snu.

Lusterko do obserwacji dziecka w samochodzie
Przemieszczasz się samochodem i zabierasz dziecko ze sobą? Chcesz mieć kontrolę 
nad tym, co robi w foteliku, gdy Ty akurat prowadzisz auto? Zamiast wciąż odwracać się 
o odciągać uwagę od drogi, zaopatrz się w specjalne lusterko do obserwacji dziecka.
Można je przyczepić w dowolnym miejscu na przedniej szybie i ustawić tak, by mieć 
stały podgląd szkraba na tylnym fotelu. Mocuje się je na specjalnej przyssawce, która 
mocno trzyma się szyby, ale jednocześnie w razie potrzeby umożliwia bezproblemowe 
zdjęcie.
Lusterko do obserwacji dziecka poprawia bezpieczeństwo wspólnych samochodowych 
wypraw.
Rozmiary lusterka to 12 cm x 5 cm.

Szelki do nauki chodzenia
Pierwszy krok dziecka to ważne wydarzenie w życiu każdego młodego rodzica. Kiedyś 
opowieści o tym wyczynie przekazywano sobie z ust do ust, potem utrwalano na kliszy, 
teraz nastał czas filmów.
Nim jednak ten moment nastąpił, upływały dni ciężkiej nauki utrzymywania równowagi i 
stawiania stopy za stopą. Co bardzie przezorni rodzice kupowali swoim pociechom 
specjalne chodziki, inni nie odstępowali ich na krok by w razie potrzeby podnieść z 
podłogi i kilkoma buziakami oraz czułymi słówkami zachęcić do dalszej pracy.
Szelki do nauki chodzenia są krokiem do przodu (dosłownie!) w nauce chodzenia. 
Prezentowany tutaj model wyprodukowała firma Anglecare Abakus. Składa się on ze 
specjalnej uprzęży dla dziecka połączonej z rączką elastycznymi pasami. Dziecko 
ubrane w szelki ma duża swobodę ruchów w nauce utrzymywania równowagi, a 
trzymający rączkę rodzic może w każdej chwili interweniować chroniąc malucha przed 
poważniejszym upadkiem.

Monitor oddechu Angelcare Abakus
Przedstawiamy elektroniczną nianię marki Angelcare Abakus, która pełni jednocześnie 
funkcję monitora oddechu. Dzięki temu sprytnemu urządzeniu usłyszycie płacz dziecka 
będąc nawet w innej części domu. Wszystko dzięki nadajnikowi, który zostawia się w 
dziecięcym pokoju i odbiornikowi, który możecie nosić ze sobą, by monitorować 
ciągłość snu maluszka.



W zestawie znajdują się specjalne płytki sensoryczne, które umieszcza się pod 
materacem dziecięcego łóżka. Płytki te kontrolują oddech dziecka i w razie potrzeby (po 
20 sekundach bez wykrycia jakiegokolwiek ruchu) uruchamiają dźwiękowy, świetlny i 
wibracyjny alarm. Płytki nie przewodzą prądu i nie emitują żadnej energii, dlatego są 
stuprocentowo bezpieczne dla dziecka. Ich czułość pozwala na rejestrowanie nawet 
najmniejszego ruchu wywołanego oddechem śpiącego bobasa.
Bez podłączenia płytek sensorycznych urządzenie działa jak elektroniczna niania.
Zasięg działania urządzenia to do 250 metrów na otwartej przestrzeni i 80-100 metrów 
w pomieszczeniach.
W zestawie znajdują się:
• Nadajnik do pokoju dziecięcego
• Odbiornik dla rodziców
• Dwie płytki sensoryczne dla monitora oddechu
• Dwa zasilacze sieciowe, do odbiornika i nadajnika (7,5 V AC)
• 4 akumulatorki do odbiornika (AAA)
• Instrukcja w języku polskim
• Karta gwarancyjna z gwarancją na 2 lata.

Elektroniczna niania Angelcare Abakus
Zrywacie się nagle w środku nocy, bo wydaje Wam się, że dziecko płacze? Od dziś nie 
musicie tego robić. Jeśli rzeczywiście będzie krzyczeć, usłyszycie to dokładnie w 
odbiorniku elektronicznej niani Angelcare Abakus.
Zestaw składa się z nadajnika (który umieszczacie w pokoju dziecięcym), oraz 
odbiornika, który możecie nosić stale przy sobie. Zasięg działania odbiornika to aż do 
250 metrów w terenie otwartym i 80-100 metrów w pomieszczeniach.
Cechy odbiornika:
• W wypadku występowania szumów i zakłóceń istnieje możliwość przełączenia się 

między aż ośmioma kanałami odbioru
• Wyświetlacz z pomiarem temperatury przesyłanym z nadajnika
• Regulacja głośności
• Opcja wyciszenia dźwięków na czas 2 minut z możliwością wcześniejszego 

ponownego uaktywnienia.
Cechy nadajnika:
• Czujnik temperatury w pokoju dziecka, który przesyła stale dane do odbiornika
• Lampka w kształcie aureoli
• Regulowana czułość mikrofonu, można wybrać opcję ciągłego odbioru dźwięków, lub 

włączania mikrofonu tylko w momencie głośniejszych dźwięków z dziecinnego pokoju
W skład zestawu wchodzą:
• Nadajnik do pokoju dziecka
• Odbiornik dla rodziców
• Dwa zasilacze do nadajnika i odbiornika (7,5V AC)
• 4 akumulatorki do odbiornika (AAA)
• Instrukcja w języku polskim
• Karta gwarancyjna z gwarancją na 2 lata

Termometr bezdotykowy RC003



Dziecko jest nerwowe i wydaje Ci się, że właśnie gorączkuje? Nie korzystaj z 
domowych metod wykrywania wysokiej temperatury i już dziś zaopatrz się w 
profesjonalny, bezdotykowy termometr Angelcare.
W przeciwieństwie do zwykłych termometrów, urządzenie to potrafi dokonać 
szczegółowego pomiaru temperatury ciała już z odległości kilku centymetrów. To 
wszystko dzięki zastosowaniu nowoczesnych czujników na podczerwień, które są 
zupełnie nieszkodliwe dla dziecka. Bezdotykowość przydaje się zwłaszcza tym 
rodzicom, których pociecha przejawia skłonności do ciągłego przebywania w ruchu i za 
żadne skarby nie chciałaby spędzić kilku minut w spokoju z termometrem wetkniętym 
pod pachę lub w usta.
Termometr posiada możliwość zapamiętania do 32 ostatnich pomiarów. Możesz go 
używać nie tylko do mierzenia temperatury ciała, ale również powietrza oraz różnych 
powierzchni. Dla ochrony przed szybkim rozładowaniem baterii, wyłącza się 
automatycznie po 20 sekundach spoczynku.
Termometr bezdotykowy sprzedawany jest wraz z gwarancją na 2 lata.

Aspirator Nosefrida
Gruszka kiedyś kojarzyła się dzieciom dwojako. Albo ze słodkim owocem, albo z 
znacznie mniej przyjemnym urządzeniem do czyszczenia nosa. Na szczęście czasy się 
zmieniają i urządzenia, którymi „straszyli” nas nasi rodzice zastępowane są nowymi - 
znacznie przyjemniejszymi i łatwiejszymi w obsłudze.
Tak jest z Aspiratorem Nosefrida, opatentowanym i niezwykle skutecznym przyrządem 
do usuwania zawartości zakatarzonego dziecięcego noska. Poleca się go zwłaszcza 
rodzicom, których pociechy nie są jeszcze w stanie samodzielnie wyczyścić nosa w 
czasie kataru.
Sposób działania urządzenia jest bardzo prosty: specjalną tubę wkładamy do zatkanego 
nosa na następnie wciągamy powietrze przez specjalny ustnik. Powstające wewnątrz 
tuby podciśnienie zasysa wydzielinę skutecznie odblokowując nos.
Zamontowane na końcu tuby filtry higieniczne chronią dodatkowo rodzica przed 
przeniesieniem bakterii wraz z powietrzem wciąganym przez ustnik.
Aspirator Nosefrida stworzony został przez szwedzkich lekarzy laryngologów. Używa 
się go z powodzeniem m.in. w takich placówkach jak Centrum Opieki nad Dzieckiem w 
Lunk, w Klinice Dziecięcej w Malmö oraz na Oddziale Pediatrii i Oddziale Mikrobiologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Malmö.

Laktator elektroniczny Philips Avent
W dzisiejszych czasach mało która matka może spokojnie zająć się nowo narodzonym 
maleństwem. Praca, ciągły pośpiech i stresy powodują, że nie zawsze mamy 
wystarczająco dużo czasu dla naszej pociechy, a godziny karmienia przypadają na czas 
kiedy nie ma Cię w domu, bo np. wybrałaś się wraz z dzieckiem załatwić jakieś ważne 
sprawy. Wtedy z pomocą przychodzi matczyny pokarm podany w butelce.
Dzięki elektronicznemu laktatorowi Philips Avent zapas tego jakże potrzebnego dla 
prawidłowego rozwoju dziecka elementu możesz zrobić w zaciszu domowym.
Nakładka na urządzenie symuluje ruchy ssące dziecka, dodatkowo dzięki funkcji 
masującej pobudza laktację, dzięki czemu odciągnie pokarmu jest jeszcze 
efektywniejsze.



Laktator wyposażony został w pamięć rytmu odciągania, którą aktywuje poprzez 
wciśnięcie jednego przycisku. Urządzenie może pracować na bateriach, zasilaczu oraz 
w trybie ręcznym - bez podłączonego zasilania.
W skład zestawu wchodzi:
• Laktator elektroniczny
• Stojak na butelkę/pokrywka na lejek
• Zasilacz (100-240V)
• Urządzenie do ręcznej obsługi laktatora (w wypadku braku zasilania)
• Slajd zapasowy
• Pojemnik na pokarm (poj. 125 ml)
• Miękki smoczek dla noworodków.

Konfetti mydlane Baby Art + pastylka koloryzująca wodę (zielona)
Urządź bal w łazience! A głównym gościem niech będzie Twoja pociecha. Konfetti 
mydlane w połączeniu z pastylką koloryzującą sprawią, że żadna kąpiel nie będzie już 
taka sama.
Przed kąpielą rozpuść w wodzie pastylkę, a następnie rozrzuć konfetti.
Produkt jest testowany dermatologicznie i nie barwi skóry ani powierzchni wanny. 
Konfetti rozpuszcza się w wodzie.

Skarpetki z grzechotką Baby Art
Stopy. Ta część ciała bobasa w pierwszych miesiącach życia wydaje mu się niezwykle 
interesująca. To jedyny element, na który może patrzeć bez użycia lustra, jedyny, 
którego może dotknąć. Maluszek jeszcze nie wie, że te pięciopalczaste kończyny 
wkrótce poniosą jego ciało w świat. Na razie są dla niego zabawką.
Dlatego też, by urozmaicić dziecku zabawę, firma Baby Art wprowadziła do swojej oferty  
skarpetki z grzechotką. Nie dość, że wyglądają uroczo to jeszcze przy każdym ruchu 
malutkiej stópki wydają z siebie dźwięk.


