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אין תחושה כמו ההתרגשות שמגיעה עם תינוק חדש ,תוספת חדשה ומופלאה למשפחה .כאימא טרייה אחת
הרכישות החשובות שתאלצי לבצע הינה עגלה לתינוק החדש .היום קיים מגוון עצום של עגלות לתינוקות,
וכדי לדעת איזו עגלת תינוק מומלצת תשנע את תינוקך החדש ,יש לקחת מספר פרמטרים בחשבון.

קודם כל ,חשוב לדעת ,שהעגלה היקרה ביותר ,היא לא בהכרח העגלה שמתאימה לתינוק שלכם .רכישת
עגלה עשויה להיות עסק יקר  ,ולכן כדאי לעשות סקר שוק רחב לפני שתחליטי איזו עגלה לתינוק לקנות.
אתרים ייעודיים מפרטים רשימות של עגלות תינוק מומלצות בצירוף תגובות מגולשים המשתמשים בהם,
חשוב שתצמצמי לפי ביקורות הגולשים ,את האופציות לרכישת עגלת תינוק מומלצת אחת או שתיים.

קיימות עגלות רבות המתאימות לטווח רחב של גילאים מינקות ועד גיל שלוש .עגלות ילדים אלו ,שונות
בפונקציות שלהן מעגלות לתינוקות בלבד .חשוב מאוד לבדוק האם נכון לך לרכוש עגלה שכזאת .קחי
בחשבון את אורח החיים שלך ,האם את מרבה לטייל בטבע ,איך את מתניידת ,האם נוסעת בתחבורה
ציבורית? כל הפרטים האלו חייבים להילקח בחשבון כדי להבין מהי עגלת התינוק הטובה ביותר עבורך.

בעת הרכישה ,יש לוודא כי העגלה עומדת בדרישות מכון התקנים והינה בעלת תן תקן לפי תקן  .891חשוב
לדעת ,כי לפי דרישת מכון התקנים ,חייבת להיות בעל עגלה חגורת בטיחות בעלת חמש נקודות
עיגון.רצועות הכתפיים והמותניים ,צריכות להיות מחוברות לשלדה.

כדי לבחור עגלה לתינוק שתתאים לך ,הקפידי לפתוח ולקפל את העגלה ללא עזרה .חשוב שתוכלי
לעשות זאת בקלות וביד אחת ,בהתחשב בעובדה שסביר להניח כי ילדך יהיה אחוז בידך השנייה .בנוסף,
וודאי כי העגלה מתאימה לתא המטען של מכוניתך בנוחות ,ישנן מכוניות מסוימות בעלות תאי מטען קטנים
במיוחד שאינם מאפשרים הכנסת עגלות לתינוקות.

וודאי כי העגלה רחבה כדי שהתינוק יוכל לשכב בנוחות כשידיו ורגליו מפושקות לצדדים .עם זאת ,הקפידי
שהעגלה לא תהיה רחבה מדי ,כדי שתעבור בקלות בכל מקום ,ותיכנס בקלות דרך כל דלת .בדקי
בקפידה את גלגלי העגלה ,וודאי כי הגלגלים האחוריים מסתובבים ב –  360מעלות וכי מותקן מעצור
בגלגלים האחוריים.
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