


Våra tips för att säga adjö till blöjor!

Som föräldrar vet vi exakt hur mycket arbete potträning 
kräver, särskilt om ditt barn är envis, som hände i vårt 
fall.

För att hjälpa dig att möta denna svåra uppgift, vi 
vill ge dig denna stora lilla bit av vår erfarenhet som 
föräldrar plus två tillbehör som kommer att vara till 
stor hjälp i arbetet med potträning!

Nu är det bara att beväpna dig med ett par uppsättningar 
av vattentäta ark, tid, en nypa humor och en hel del 
tålamod.

Varje barn är olika, en är av blöjor inom några dagar, 
medan en annan tar veckor ... Det som fungerar för 
en kan vara värdelösa för den andra. Det viktigaste att 
komma ihåg är att inget barn måste tala 7 språk, men 
var och en måste lära sig att gå på toaletten ... Hur som 
helst, det finns ingen friskt barn som är 18 år gammal 
och bär blöjor, så inte orolig, din kommer att lära 
sig det en dag! Och kom ihåg, du ska inte tryck eller 



straffa dem om de inte lyckas uppnå det ögonblick du 
förväntar dig. Den dagen kommer säkert!

Jag försäkrar er att det inte blir så svårt som det verkar. 
Är du redo?



 Pottan måste komma att leva med dig för ett 
par veckor innan hela processen. Den bästa perioden 
skulle vara en månad eller två, så att de kan lära känna 
varandra väl, lite i taget, utan brådska eller onödiga 
spänningar. Denna punkt verkar dumt, men det är 
mycket viktigt, så att barnet inte motstå eller uppror. 
För dem är det en radikal förändring ... trots allt har 
de varit bär blöjor hela sitt liv!



 Låt ditt barn leka med sin nya vän. Ditt barn 
behöver lära känna sin nya partner bättre. Vad en 
bättre och roligare sätt än att spela lite tillsammans? 
De måste sitta på den flera gånger, prova det på sitt 
eget sätt och samla krafter för äventyr som väntar dem 
... Följ ditt barn och när du bestämmer dig för att de 
är redo, bjuda in dem till nästa steg.



 Anpassa potta tillsammans. Ditt barn behöver 
veta att denna nya invånare tillhör dem. För att uppnå 
detta föreslår jag att du låter dem anpassa sina nya 
vän till sin stil. Använd klistermärken som vi ger dig 
att göra det till sitt eget, och om det är okej, sätta 
barnets namn med en permanent markör. I denna 
uppgift du måste hjälpa dem, annars kommer de att 
lämna märken överallt! 



 Stick den magiska klistermärken. Allt du behöver 
göra är att helt enkelt dra av baksidan av klisterlappen 
och placera den i mitten av den flyttbara delen av 
urinoar. När du har limmat det, förbereda ett glas med 
varmt vatten (cirka 36-40 grader) och lära ditt barn 
hur ”Magic” är producerad. Förklara att detta kommer 
att hända varje gång de kikar inuti. Bjud ditt barn att 
tömma den rörliga delen av pottan i badrummet och 
spola toaletten. De små älskar det här steget! Och det 
ger dem en hel del uppmuntran att fortsätta göra det. 
Ett stort äventyr kommer! Är du redo för den tid för 
att avlägsna blöjan?



 Skapa en rutin. Du måste skapa en rutin som 
upprepas varje dag. Det vill säga, sitter ditt barn på 
pottan varje gång du antar att de måste befria sig. Det 
kan vara 20 eller 30 minuter efter varje utfodring, 
några minuter efter att få upp på morgonen eller ta 
en tupplur etc., men detta beror på varje barn. Det är 
mycket viktigt att du följer dem att göra ett schema 
justerat som möjligt till deras behov. Endast genom 
att följa en rutin kommer du att göra ditt barn känna 
sig trygga, och de kommer att lära sig när det är deras 
tur att ”göra magi”. Om de inte vill stanna på pottan, 
försök att ockupera dem med något (läsa böcker, sång, 
teckning ...) men aldrig tvinga dem! Det kan orsaka 
rädsla och du kommer att försena hela processen. Om 
de vill försöka göra magi själva ... fantastiskt! Men inte 
alla vara arg om de gör motstånd; detta är mycket nytt 
för dem och de har aldrig gjort det i hela sitt liv! Till 
sist, Här kommer den viktigaste råd: när de kissar där 
de inte borde, inte ge den betydelse rent allting som 
om ingenting hänt, men när de gör det på pottan ... 
APPLÅDERA med all glädje i världen, bjuda in dem 
att sätta resterna i toaletten och spola det då.





 Oförskräckt avlägsna blöjan hela dagen. Jag 
rekommenderar dig att inte ta bort ditt barns blöja för 
en tupplur för tillfället, men att införa alla ändringar 
lite i taget. På detta sätt ditt barn kan vänja sig vid 
viktiga förändringar i sitt liv mycket lugnare. Jag 
råder dig att ha mer än en potta, att alltid ha den vid 
din sida och att kunna reagera snabbt när du ser att 
ditt barn är att lindra själva. Det skulle vara bra om 
de första 2-3 dagarna de kunde spela hemma utan 
botten plagg. Endast på detta sätt kommer att kunna 
observera och lära sig vad som händer med deras lilla 
kroppen så att senare kan göra allt på rätt plats. Från 
den första dagen utan en blöja, när du ser att något 
kommer ut, ring: mamma / pappa: kissa eller vad de 
har att göra ... I detta enkelt sätt kommer de att lära 
sig att ringa dig i samma ögonblick som de behöver 
för att befria sig. Jag kan försäkra er en dag kommer 
du att ha en oförglömlig överraskning! Ja, kommer det 
att bli mycket fuktigt .... Nej, inte allt de kommer att 
släppa går direkt till Pottan; i själva verket du kommer 
att bli mycket lycklig om du lyckas fånga något! Lycka 
till!





 Ta bort blöjan för en tupplur. Efter 4-5 dagar 
utan att bära en blöja under dagen, kan du gå vidare 
till nästa steg och låt ditt barn ta en tupplur utan den. 
Efter några dagar kommer de att vänja sig vid att sova 
utan en blöja. I detta skede är det dags att använda 
vattentäta ark. Vår är 2in1. Vi har utformat dem för 
att göra ditt liv enklare! Varje detalj är beaktas: både 
små och deras föräldrar som har att tvätta och byta 
lakan kontinuerligt.



 Först en sak och sedan den andra. Även om 
det verkar du att ditt barn aldrig kommer att få det, 
kommer de! Först blir kissa, även om “större behov” 
kommer lite senare. Oroa dig inte, eftersom dessa är 
två helt olika saker för dem. När de har konsoliderat 
ett, kommer de andra att komma lättare. Av denna 
anledning, i detta skede hålla blöjan på natten tills 
ditt barn gör både på pottan. Du kommer att se hur 
ditt barn ringer dig att göra det ena eller det andra 
eller båda sak!



 Ta av blöjan för natten. Som jag sagt tidigare, 
gå inte till detta stadium tills ditt barn gör alla deras 
behov under dagen inne pottan. Jag rekommenderar 
inte att du tar bort sin blöja på natten om de inte 
har lärt sig att använda pottan under dagen. Ta bort 
blöjan för dagen och natten samtidigt kan vara mycket 
stressande för barnet och fördröja processen en hel 
del. Det finns 2 skolor om hur man tar bort blöjan 
för natten.



Först. Vänta tills barnet ensamt slutar väta blöjan 
och när de vaknar med den torra blöja för en 
vecka i rad, ta bort den för alltid. Personligen jag 
inte rekommendera det, eftersom i detta tillstånd 
kan de vara 5-7 år gammal.

Sekund. Det är svårare för föräldrar, men mycket 
effektivt för barn. De första nätterna måste du få 
upp var 3 timmar (mer eller mindre), att sitta 
barnet på pottan. Ja, kan du göra det när de 
sover och utan att väcka upp dem om du gör det 
försiktigt. Jag rekommenderar du viskar kissa ljud 
i örat så att de vet vad de ska göra. Tänk på att 
inte tvinga dem om de vägrar att sitta på pottan. 
Om de redan har fuktade arken, ändra dem och 
sätta ditt barn tillbaka för att sova. Om du väljer 
den andra skolan, kommer pottan alltid vara i 
ditt barns rum hela natten, så att de kan använda 
den omedelbart. Du kommer att behöva för att 
skydda madrassen väl så att den förblir i bästa 
möjliga skick under detta stora äventyr. Jag ska 
avslöja min trick till dig: sätta 4 vattentäta ark, 
ovanpå varandra. Detta kommer att spara tid och 
arbete vid byte dem på natten.



Ja, det kommer att bli mycket fuktigt ..., men detta är 
en naturlig process alla föräldrar förr eller senare måste 
gå igenom. Av den anledningen har vi skapat vår egen 
2in1 vattentäta ark. Och vi vet att du kommer att 
älska dem, eftersom det yttre lagret är vacker, mjuk, 
tillverkad av bomullsjersey och på insidan det är fodrad 
med ett vattentätt skikt av polyuretan. Så du kommer 
inte att behöva lägga ett lager av beskyddare, blad, 
beskyddande, plåt etc.



 När ditt barn har bemästrat pottan, bjuda in 
dem till toaletten reducer. Nu är det dags att gå ett 
steg längre. Ditt barn kommer att älska det, eftersom 
det kommer att visa sig dem de är “äldre” och att de 
kan göra saker som deras föräldrar! Om du inte har 
köpt vår komplett uppsättning, i våra butiker hittar 
du en toalett reducering med handtag och ett steg 
speciellt utformad för de små. Tack vare dem ditt barn 
kommer att känna sig bekväm tillgång till toalett och 
sitter på den stora tronen! Du kommer att se till att 
alla våra produkter kombinerar perfekt så att de inte 
bara funktionella, men också dekorativa. Alla barn 
älskar vår Set och använda dem med massor 
av kul!

Vi har gjort allt för att underlätta denna 
otroliga resa med våra produkter och 
råd. Bara ha lite tålamod! Det tar 
bara några veckor av hårt arbete 
för att så småningom belöna dig 
med lugn och ro för resten av 
ditt liv. Du kommer att göra 
det!

Vi har gjort allt för att underlätta denna 
otroliga resa med våra produkter och 
råd. Bara ha lite tålamod! Det tar 
bara några veckor av hårt arbete 
för att så småningom belöna dig 



Bisoo från fäder att fäder!






