
כל הסופגים כולם

זהו. מהיום מ״פ זה מיקרופייבר, ולא מפקד פלוגה. ומהו ה״סטיי דריי״ הזה שכולם מדברים עליו?

הקובץ שיעשה לכם סדר - סוגי בדים, רפידות וחלקים סופגים בחיתולי בד. 

 חיתול בד צריך לענות על שלושה צרכים:

1. להגן על הבגדים )ובעצם על כל מה שמחוץ לחיתול( מרטיבות ולכלוך

2. לספוג פיפי וקקי

3. במידה ומעדיפים - לשמור על תחושת יובש בשכבה הקרובה לטוסיק

 - T.p.u פול( או( p.u.l-עשוי מ Ai1 החלק הראשון פשוט - הבד החיצוני של כיסים, כיסויים וחיתולי 

 שניהם בדים עם לימינציה שעמידים לנוזלים. אבל מה לגבי החלק השני והשלישי?

 תחושת יובש? החלקים הסופגים? הא?! אז בדיוק בשביל זה התכנסנו בקובץ הנ״ל.

 בדי Stay Dry )בדים סינטיים שאינם סופגים(
פליז / מיקרופליז / סוויד / מיקרוסוויד

נתחיל דווקא מבדים שלא סופגים כלום, ולא עמידים לנוזלים - אבל משחקים תפקיד חשוב מאוד בחיתולי בד. 

בדי STAY DRY - אותם בדים שתפקידם להשאיר את עור התינוק יבש ככל הניתן. בדים אלו, כשמונחים בצמוד 

לעור, מאפשרים לפיפי ולנוזלים לחלחל דרכם, להספג ברפידות - והם עצמם נותרים יבשים. אתם מכירים 

.)Stay Dry( אותם מכיסים, ליינרים ומשכבה עליונה שתפורה על רפידות שנקראות רפידות ״סטיי דריי״

חיתול כיס - הכיס עצמו עשוי מבד 

STAY DRY. הוא אינו סופג כלום. 

הנוזלים מחלחלים דרכו ונספגים 

ברפידות ששמנו בתוך הכיס.

רפידת Stay dry של בסט בוטום 

 לשימוש בתוך כיסוי. 

צידה העליון )משמאל בתמונה( עשוי 

 ממיקרופליז - שכבת הסטיי דריי. 

צידה התחתון )מימין( עשוי ממ״פ - בד 

שתפקידו לספוג את הנוזלים.



הבדים שתפקידם לספוג נחלקים לשתי קטגוריות - בדים סינטטיים ובדים טבעיים. כולם מותירים תחושת רטיבות.

 בדים סינטטיים סופגים
מ״פ - מיקרופייבר

מיקרופייבר הוא בד סינטטי נפוץ מאוד בשימוש בחיתולי בד. אחת התכונות המרכזיות שלו היא שהוא סופח נוזלים 

במהירות )הזכרו בסמרטוט מיקרופייבר שיש לכם במטבח, או בתוך דלי הספונג׳ה(, ולכן הוא אינו מתאים לשימוש ישירות 

על העור - מכיוון שכמו שהוא סופח מהר פיפי, הוא גם סופח מהר את הלחות הטבעית של העור ועלול להשאיר אחריו 

גירוי ואדמומיות. לכן כשמדובר ברפידות מ״פ נצטרך לחצוץ בינן לבין עור התינוק )בתוך כיס / בכיסוי במידה ויש להן 

שכבת סטיי-דריי, או שנפרוס מעליהן ליינר(. 

► מיתרונותיו של המ״פ: סופג מאוד מהר, המחיר הזול יחסית לבדים הטבעיים, מתייבש במהירות.

► מחסרונותיו הבולטים: דרושות מס׳ שכבות מיקרופייבר ע״מ לאפשר לרפידה ספיגה מספקת ולכן אלו בדרך כלל רפידות 

מעט ״באלקיות״ )עבות ומגושמות( יותר מהרפידות הטבעיות. מ״פ נוטה יותר להסריח ומתנקה פחות טוב מרפידות 

טבעיות )כמובן ששגרת כביסה טובה תחסוך לכם את הבעיה הזאת(. כמו שהמ״פ סופח נוזלים מהר - כך הוא גם מאבד 

אותם מהר - ולכן רפידה עשויה לשחרר נוזלים מלחץ מינימלי, לא להחזיק אותם בפנים היטב ומועדת לדליפות ונזילות 

יותר מרפידות טבעיות. 

 דוגמאות לרפידות מיקרופייבר בעלות שכבת סטיי-דריי, 

.Ai2 בהן ניתן להשתמש בתוך כיסוי בשיטת החתלה של

בתמונה מימין - כך נראית שכבת המ״פ הסופגת

בתמונה משמאל - כך נראית שכבת הסטיי דריי

פליפ

בסט בוטום

אפלצ׳יקס



 בדים טבעיים )במבוק, המפ וכותנה(
באופן כללי, על אף הדקויות וההבדלים בתוך קטגוריית הבדים הטבעיים, ניתן לומר על כולם שבשונה מהמיקרופייבר 

הסינטטי - הם סופגים יותר נוזלים וכולאים אותם בתוך הבד טוב יותר, סופגים לאט )לוקח לנוזלים זמן לחלחל לתוך 

רפידה טבעית בעוד שמ״פ פשוט ״שואב״ את הנוזלים לתוכו(. בדים טבעיים עמידים יותר ללחץ ולא דולפים בקלות, קלים 

יותר לניקוי ואינם נוטים להסריח. דרושות פחות שכבות ספיגה מאשר במיקרופייבר, כך שבדרך כלל רפידות טבעיות יהיו 

 דקות וקלילות יותר. חיתול נפוח פחות - יספוג יותר. ניתן להניח בדים טבעיים בצמוד לעור התינוק.

מחסרונותיהם: זמן ייבוש ארוך, מחיר גבוה יותר ממיקרופייבר. הרבה פעמים נתקל ברפידות שעשויות מבלנד של הבדים 

הטבעיים.

במבוק

במבוק הוא בד שעשוי מחומר גלם טבעי, אך מכיוון שהוא עובר עיבוד רב, הוא קרוב בהרבה מתכונותיו לאגף הסינטטי.  

במבוק איכותי הוא רך ומשיי למגע, והוא ישאר כך גם אחרי הרבה כביסות. מתייבש יחסית מהר יותר מחבריו הטבעיים 

)הכותנה וההמפ(, סופג מעט מהר יותר, אך יכולת הספיגה שלו )מבחינת כמות( פחות טובה מאשר של הכותנה וההמפ. 

רפידת במבוק
4 שכבות של וינק

 אינסרט במבוק/כותנה
של אפלצ׳יקס

יש המשך ←



בדים טבעיים - המשך
המפ )מימין( / כותנה )משמאל(

בדרך כלל כשאנחנו קוראים לרפידה ״רפידת המפ״ אנחנו מתכוונים לבלנד של המפ וכותנה. המפ לבדו הוא חומר 

מחוספס וקשה וכדי לאפשר לו לעטוף טוסיק עדין של התינוק נהיה חייבים לשלב אותו עם כותנה רכה. לכן רוב רפידות 

ההמפ שנפגוש יהיו ביחס של 55% המפ ו-45% כותנה ובאריגה ומרקמים שונים. 

ההמפ/כותנה הם בעלי יכולת הספיגה הגבוהה ביותר מבין כל הבדים, אך הם סופגים הכי לאט. מתנקים בקלות. 

חסרונות הבולטים: זמן ייבוש ארוך ביותר. ללא מייבש כביסה ובייבוש בשמש - ההמפ מתקשה ומחוספס למגע. יקר יותר.

שימו ♥ - רפידת המפ חדשה תתכווץ בכביסה הראשונה. 

 רפידת המפ עם 
.g שכבת סטיי דריי של המותג 

 מימין - אחרי כביסה.

משמאל - אותה רפידה חדשה 
לפני כביסה ראשונה.

דוגמאות לרפידות המפ

דוגמא לרפידת כותנה עם שכבת סטיי דריי

רפידת קאפרי של המותג בלוברי

G

בסט בוטום
המפ

wink



מסקנות?
אין דבר כזה - ״מה עדיף״

כמספר הטוסיקים המחוב״דים כך מספר הקומבינציות והאפשרויות בחלקים הסופגים של חיתולי הבד. 

אם התינוק שלכם רגיש לבדים סינטטיים ורוצה להתפנק עם מגע של בדים טבעיים - במבוק, כותנה והמפ אלה 

הבדים שלכם. אם אתם בבית עם הקטנה ומחליפים ממש כל פיפי - אין צורך לצאת מגדרכם כדי לחתל עם 

רפידות סטיי דריי שמותירות תחושת יובש. אם לפיצקי מפריעה תחושת הרטיבות / הוא נמצא במסגרת שבה 

החלפת החיתול היא בתדירות נמוכה יותר ממה שהייתם רוצים - השתמשו בשכבת סטיי דריי )אם ככיס או 

כטופינג של רפידה(. 

ואולי בבית תחליפו טטרות בכיסוי כל חצי שעה, ובגן הטוסיק יחותל בכיס סטיי דריי רך ומפנק שיוחלף כל 3 

 שעות? 

הדבר הנכון לעשות הוא לקחת את היתרונות של כל סוג בד ואת מה שיש לו להציע ולהפיק ממנו את המיטב. 

לדוגמא - זוהי יכולה להיות קומבינציית לילה מוצלחת שגם משאירה תחושת יובש, גם סופגת מהר ויותר 

סלחנית לשינויי תנוחה ותזוזות במיטה ושל החיתול, וגם כולאת את הנוזלים היטב וסופגת הרבה מהם למשך 

זמן ארוך:

1. שכבת סטיי דריי שתותיר את הטוסיק יבש )כיס / ליינר / רפידת סטיי דריי(.

 2. מיקרופייבר - סופח את הנוזלים במהירות וממזער אפשרות שהם ״יברחו״ מהחיתול לפני שיספגו ברפידה.

3. בדים טבעיים - ״ישתו״ את הנוזלים מהמ״פ בקצב שלהם ויכלאו אותם טוב טוב ולמשך זמן ארוך.


