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Bebekler!m!z  !ç!n  hep  en  !y!s!n!  dü"ünürüz
malum. Ben de her anne g!b! öyley!m. Z!b!d!ku"
do#du#undan  ber!  bezler  konusunda  sıkıntım
vardı.  Pampers’dan  ba"ka  h!ç  b!r  markayı
kullanmadık. Onda da özell!kle ç!"!n! yaptı#ında
burnuma gelen !laç kokusu g!b! b!r koku vardı k!
ben!  !nanılmaz  rahatsız  ed!yordu.  Sızdırma
sorunu, p!"!k vs h!ç ya"amadık ve koku dı"ında
memnundum  açıkçası.  Fakat  dü"ününce  bu
bezlerle  bebe#!m!z!n  poposu  da  k!myasallarla
etk!le"!m  hal!nde  oluyor  ve  her  gün  çöpe
attı#ımız  b!r  sürü  bez  do#ayı  oldukça
k!rlet!yor. " Bunlara  çözüm  olarak  kuma"  bez
kullanma kararı aldım.

Kula#a aslında korkutucu gel!yor. Kuma" bez kullanılacaksa bunları yıkamak, kurutmak
gerekecek.  Ya hazır  bezlerdek!  em!c!l!#!  olmadı#ı  !ç!n p!"!k yaparsa? Bebe#!m!  rahatsız
ederse? vs g!b! b!r çok soru vardı kafamda. Öncel!kle ara"tırdım. Kuma" bez kullanan yerl!
ve yabancı anneler!n bloglarını okudum. Markalara baktım ve en sonunda Türk!ye’de de
bulab!ld!#!m  ve  b!r  çok  yerde  !y!  oldu#unu  okudu#um  Charl!e  Banana  markasına  a!t
bezlerde karar kıldım.

Günümüz  kuma"  bezler!  esk!s!  g!b!  bez  üzer!ne
mu"amba  de#!l  tab!!  k!  artık.  Oldukça
modernle"m!". " Dı"  bez  ve  !ç  bez  "ekl!nde
satılıyorlar.  En  bas!t  anlatımla  !ç  bez!  dı"  bez!n
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!çer!s!ne  koyup  çıtçıtlarla  bebe#!n!ze  uygun
bedene  get!r!p  takıyorsunuz.  Mak!nede  yıkayıp,
kurutma mak!nes!nde kurutab!l!yorsunuz.

Charl!e Banana bezler! tek beden yan! bebe#!n!z!n
do#umundan  bez!  bırakana  kadar
kullanab!l!yorsunuz.  Bacak  kısmında  b!ld!#!m!z
sütyen  askısına  benzer  last!kler  var.  Buradan
bebe#!n!z!n  beden!ne  göre  ayarlayıp

kullanıyorsunuz. "Z!b!d!ku"  "uanda 4.5 aylık, 7 kg. Bezler M olarak ayarlanmı"  vaz!yette
gel!yor  ama  b!ze  bacak kısımları  b!raz  büyük geld!#!  !ç!n  S  yaptım,  "!md!  tam  oluyor.
Kend!ler! de e#er bebe#!n!z 3 aydan büyükse !k! adet !ç bez kullanmanızı öner!yor. Ben de
gece ve gündüz !k! adet !ç bez kullanıyorum. Henüz b!r sorun ya"amadık."

Tem!zl!k kısmı göz korkutsa da aslında
h!ç  zor  de#!l   Bu  !ç  bezler!n
har!c!nde tuvalet ka#ıdından daha !nce
pamuklu  kullan  at  ka#ıtlar  var.  L!ner
d!ye geçen bu ka#ıtları bez!n en üstüne
koydu#unuzda  bebe#!n!z  kakasını
yaparsa  d!rekt  ka#ıtla  alıp  tuvalete
atab!l!yorsunuz.  Z!b!d!ku"  daha  ufak
oldu#undan  ve  yalnızca  anne  sütü
aldı#ından kakası sıvı oluyor. Ben y!ne
de  kullanıyorum  bu  ka#ıtlardan  bez!
daha  az  k!rlenm!"  oluyor.  Kaka
bula"an yer! b!r defa su altında el!mde
ç!t!ley!p  k!rl!ye  atıyorum.  K!rl!  bezler!
!stersen!z su dolu b!r kovada ya da ona
özel  ayırdı#ınız  b!r  k!rl!  sepet!nde
tutab!l!rs!n!z.  2  günden  fazla
bekletmeden  yıkamanız  gerek!yor.
B!zde her gün mak!ne çalı"ıyor ben de
her ak"am yıkıyorum çok bekletmeden.

Bunun  !ç!n "parfümsüz,  en  az  zararlı  bebek  deterjanları  kullanmak  en  !y!s!.  Ben  Hacı
$ak!r’!n granül sabununu kullanıyorum. Kokusu da yok zaten pek. Yarı ölçek koyup ön
yıkama yapıyorum. Kakalı bez durumuna göre b!r de ekstra durulama yapıp çıkartıyorum.
Kurutma mak!nes!nde dü"ük ısıda kurutuyorum. E#er neml!  kalırsa asıyorum k!  b!r kaç
saat !çer!s!nde kuruyorlar. Aslında çok fazla !" gücü oldu#unu söyleyemem. Çalı"mayan
anneysen!z hele çok daha kolay gelecekt!r.
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E#er  p!"!k  krem!  kullanıyorsanız  bezler!n  em!c!l!#!  açısından  kullan  at  ka#ıtlardan
kullanmanız  öner!l!yor.  Yoksa  ç!"  bez!n  üzer!nden  kayıp  g!deb!l!yormu".  Ben  krem
kullanmadı#ım !ç!n tecrübe etmed!m bu durumu.

Charl!e Banana’nın !ç bezler! m!krof!ber. Em!c!l!#! çok yüksek.Pamuk olsa daha !y! olurdu
tab!! k!. !stersen!z Alva Baby s!tes!nden Bambu !ç bez de s!par!" edeb!l!rs!n!z. !stersen!z dı"
bez!n !çer!s!ne sokmadan dı"ına  da koyab!l!yormu"sunuz ama ben denemed!m. "Bazı
anneler dı"ına koyup, k!rlen!nce yalnızca !ç bezler! yıkayıp dı" bez! tekrar kullanıyormu".
Ben çıkardı#ım bez! komple yıkıyorum. Daha !ç!me s!n!yor. Ürünler! !lk satın aldı#ınızda
3-4 defa yıkamanız öner!l!yor. !ç bezler!n em!c!l!#! o zaman daha !y! oluyormu". Ben de
öyle yaptım.

Beden!  do#ru ayarladı#ınızda ne gece ne de gündüz kullanımda sızıntı  yapmıyor.  Yan!
b!zde yapmadı. Ben ç!" yaptı#ını anladı#ım anda de#!"t!r!yorum. Islak bırakmıyorum, bu
sebeple  p!"!k  sorunumuz  da  yok.  Gece  de  emz!rmek  !ç!n  kalktı#ımda  b!r  defa
de#!"t!rmem  yeterl!  oluyor.  Z!b!d!ku"  da  çok  memnun  d!yeb!l!r!m.  Daha  do#rusu  pek
farkında de#!l, yan! b!r rahatsızlık bel!rt!s! yok 

Desenler ve renkler muhte"em. B!r de
popoyu  büyütüp  tos  toparlak  b!r  "ey
yapıyor  k!  yeme  de  yanında  yat  
$uana  kadar  çok  memnunum.  Bazı
anneler 10 bez yeterl! d!yor, bazıları 20
bez olmalı d!yor. Ben 18 bez aldım. B!r
"ek!lde  s!stem!  oturtup  tem!zler,
k!rlenenler, yıkananlar "ekl!nde düzen!
kuraca#ım.  yeterl!  olaca#ını
dü"ünüyorum.

Ben bebekhouse.com s!tes! üzer!nden satın aldım. Sürat kargo seçene#!n! seçt!m. Bugün
ak"am  verd!#!n!z  s!par!"  b!le  yarın  ö#len  el!n!zde  oluyor.  Aynı  zamanda  uzun  vadede
oldukça hesaplı. Bazı bloglarda 3. bebekler!n! büyütükkler!n! b!le okudum 

Dü"ünün ta"ının karar ver!n! Korktu#unuz kadar korkutucu de#!l 

BBUUNNUU  PPAAYYLLAA!! ::
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