
Limpar orelhas, nariz e unhas
Cortar unha de bebê recém nascido é assustador né.
Você olha aquelas mãozinhas, aquele narizinho, orelhinha, é tão pequenininho
né, e fica: “meu deus, o que eu faço?”
Mas, em contrapartida, quando o bebê vai crescendo, o bebê vai ficando mais
agitado e também se torna uma tarefa árdua.
Você já tem até o jeito, mas a criança se mexe muito.
Então a criança fica “virada no gira” e você tem que ter uma psicologia pra
acalmar a criança e conseguir.
“foi um, não, pera aí que faltam mais nove”
Eu acho que eu posso partilhar as minhas dicas e isso vai ajudar as mães de
primeira viagem
que assim como eu ficaram perdidas no início.
Bom, a primeira coisa é você não deixar o nervosismo tomar conta, porque
senão vai criar um clima.
O neném vai ficar tenso e aí ele pode criar um sentimento de rejeição em
relação a esse momento
Orelhas: eu uso os cotonetes específicos para bebê, porque eles são mais
delicados, tem a ponta mais fina.
Muito importante é não colocar o cotonete dentro do ouvido, a limpeza tem que
ser feita só na parte externa.
Com muito cuidado porque os canais auditivos são muito curtos e isso pode
machucar
Passar o cotonete nos cantinhos, nas curvinhas da orelha, na parte de trás.
Um bom momento pra isso é logo após o banho do bebê.
E ás vezes quando a sujeira tá mais grossinha, como uma casquinha,
colocar um pouquinho de óleo na ponta do cotonete vai ajudar a umedecer e a
retirar
O nariz a gente faz a limpeza também com muita delicadeza, só nas pontas.
Se por um acaso tiver alguma sujeirinha mais interna é com muito cuidado,

muita atenção
Quando você for cortar as unhas, preste atenção nas pontinhas, porque a
unha cresce muito rápido e o bebê pode se arranhar.
A gente tem que ter primeiramente uma tesoura específica com pontas
arredondadas.
Lembrando que é de uso exclusivo do seu bebê
É importante cortar ela redondinha, o mais rente possível. Um bom momento
pra cortar unha do seu bebê é quando ele está dormindo.
Você pode também lavar as mãos dele com água morna pra amolecer um
pouquinho as unhas.
Isso vai facilitar bastante
Quando você estiver nos seus momentos de higiene com o seu filho é
importante conversar com ele.
Pra que ele já possa aprender, internalizar, criar uma rotina
Tudo é experiência porque com o tempo você já consegue fazer numa
velocidade, num jeito em que não tem erro.
Mesmo ela se mexendo você consegue se virar.
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