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Menggendong
bersama
CuddleMe

Gendongan ketimbang stroller?








Menggendong itu
budaya alami
pengasuhan anak di
Indonesia
Bayi butuh dekat
ibunya sebagai sumber
makanan (ASI)
Membawa makhluk
bernyawa, sehingga
faktor keselamatan
sangat penting
Aman & Nyaman bagi
bayi, serta nyaman
bagi Penggendong
Taken from IG @makgendong

Aman
Hal-hal yang harus diperhatikan pada gendongan tentu tentang
keamanan, yang terpenting adalah :

• Tidak menghalangi jalan pernafasan
• Mendukung perkembangan Struktur tubuh bayi. Pada bayi
baru lahir biasanya BB rata-rata 3kg, Pb +/- 50cm, dengan
kepala lebih besar dari anggota tubuh lain
• Belum kuat menopang tubuh sendiri jadi harus support
tubuh bayi dengan baik
• Material dan jahitan gendongan harus kuat dan aman

Panduan Keamanan Dalam
Menggendong (TICKS)









Taken from IG @makgendong

T = Tight. Dekap bayi seperti memeluk erat.
Tidak longgar, tidak melorot
I = In view all the times. Wajah bayi selalu
terlihat oleh penggendong. Agar mudah
dan cepat merespon tanda-tanda bayi
C = Close Enough to Kiss. Posisi bayi
berada dibawah dagu penggendong.
Kepala bayi mudah dicium penggendong
K = Keep Chin off the chest. Cegah dagu
menempel pada dadanya(meringkuk).
Agar jalan nafas bayi tidak terganggu.
Minimal ada celah 1-2 jari antara dagu
dan dada bayi.
S = Supported Back. Pada posisi tegak
(upright) gendongan menopang kedua
lipatan paha, seluruh paha, seluruh
punggung. Posisi kaki bayi menekuk seperti
katak (M-shape). Lutut bayi sejajar dengan
pusar. Ini adalah posisi alami bayi

Nyaman





Pastikan tubuh bayi
dan penggendong
dalam postur paling
alami dan ergonomis
Bayi dalam posisi
alami/M-shape
Penggendong dalam
posisi netral terutama
pasca pemulihan
persalinan (tidak
kayang, tidak
membungkuk, tidak
condong kesamping)

Taken from IG @mommygolda

Memilih jenis
gendongan







Perhatikan usia bayi, tinggi
badan dan berat bayi
Perhatikan fase
perkembangan bayi, bayi
mature beda dengan bayi
premature
Perhatikan preferensi
penggendong, suka praktis
atau bersedia ribet tapi
nyaman?
Perhatikan budget
penggendong

Macam Gendongan CuddleMe
Ring
Polyprophilene
Airsling

RingSling

Ringsling
Jacquard

gendongan
cuddleme

Woven wrap
jacquard

wrap

LiteCarrier

SSC

UltimoCarrier

WCSSC Ultimo

Ringsling



Berupa kain sekitar 2 meter lebih. Melilit tubuh penggendong dan
bayi sebanyak 1x secara diagonal.
Dilengkapi ring sebagai pengatur lingkar tubuh penggendong

Ring +Jarik

AirSling

RingSling Jacquard
Taken from IG @nurhayati_khasanah

Ring CuddleMe






Material Polyprophilene
Diameter : outer 8.5 cm, inner 7 cm
Bersertifikasi BPPT Polimer tahan hingga 88.47 KgF setiap ring
Bisa dijahit/diikat dengan kain jarik apapun
Harga Rp.35,000,-

Taken from IG @nurhayati_khasanah

AirSling









Kain Athletic Mesh yang
dijahitkan ke sepasang ring
stainless steel bulat utuh
Panjang 200 cm lebar 72 cm
Bisa dipakai sejak bayi baru
lahir
Cocok di iklim tropis seperti
Indonesia
Cepat kering, cocok untuk
beraktivitas dekat air, ringan
Maximal BB 15kg
Harga Rp.80.000,-

Taken from IG @nurhayati_khasanah

Ringsling Jacquard











Kain tenun jacquard diproduksi
khusus untuk CuddleMe yang
dijahitkan ke ring CuddleMe
Material 100% cotton, 250 gsm
Panjang 200 cm, lebar 73 cm
Bahan lebih memeluk badan
bayi dan suportif untuk anak
yang lebih besar
Cocok untuk bayi baru lahir
sampai anak BB 20 kg
Bahu bertipe gathered
shoulder
Sangat empuk untuk tubuh
penggendong maupun bayi
Harga Rp.450.000

WW Jacquard











Woven Wrap Jacquard

Berupa kain panjang dengan lebar
70 cm, panjang bervariasi. Melilit
tubuh penggendong dan bayi
sebanyak 3 kali.
Material tenun jacquard khusus
untuk CuddleMe, 100% cotton,
250gsm
Panjang 470 cm dan lebar 70 cm
(Size 6)
Cocok untuk bayi baru lahir sampai
anak BB 25 kg
Sangat nyaman untuk dipakai
Banyak teknik gendong yang bisa
dipakai, teknik dasar wajib: Front
Wrap Cross Carry. Setelah itu bisa
eksplorasi teknik lain termasuk
gendong belakang
Harga Rp.700.000,Taken from IG @nurhayati_khasanah

Soft Structured Carrier (SSC)



Gendongan terdiri dari Body Panel, Waist Pad, dan 2 shoulder pad. Bentuknya
menyerupai tas ransel. Bisa disesuaikan dengan tubuh penggendong.
Body panel berbentuk kotak, digunakan untuk menopang bayi.

LiteCarrier

UltimoCarrier

WCSSC Ultimo
Taken from IG @nurhayati_khasanah

LiteCarrier









Soft Structured Carrier
Cocok untuk bayi yang sudah
mencapai BB sekitar 7 kg Tinggi
sekitar 65 cm. Lebih baik untuk
bayi yang sudah bisa menyangga
kepalanya.
Batas maksimal BB 20 kg
2 posisi: gendong depan dan
belakang
Untuk Lingkar Pinggang
Penggendong: 60 cm – 156 cm
Kanvas katun 100% 180gsm
Harga Rp.260.000,-

UltimoCarrier












Soft Structured Carrier yang bisa
dipakai sejak bayi BB 3,2 kg dan PB
56 cm. BB maks 25 kg
Lebar panel (21-43 cm), tinggi panel
(28-50 cm)
4 posisi menggendong : gendong
depan hadap ke dalam, gendong
depan hadap keluar (dengan
hipseat), gendong samping,
gendong belakang
Wajib belajar Manual book/video
Bisa dipakai sampai BB anak 25 kg
Bisa dipakai penggendong dengan
Lingkar Pinggang 68 – 156 cm
Bahan kanvas memiliki pilihan warna
yang lebih kompleks, perawatan
lebih mudah
Kanvas katun 100%, 270gsm
Harga Rp.560.000,-

WCSSC Ultimo












Soft Structured Carrier yang bisa
dipakai sejak bayi BB 3,2 kg dan PB
56 cm. BB maks 25 kg
Lebar panel (21-43 cm), tinggi panel
(28-50 cm)
4 posisi menggendong : gendong
depan hadap ke dalam, gendong
depan hadap keluar (dengan
hipseat), gendong samping,
gendong belakang
Manual book/video pemakaian
sangat penting
Bisa dipakai sampai BB anak 25 kg
Bisa dipakai penggendong dengan
Lingkar Pinggang 68 – 156 cm
Bahan jacquard lebih memeluk
badan bayi dan lebih adem
Tenun Jacquard 100% cotton
250gsm
Harga Rp.750.000,Taken from IG @nurhayati_khasanah

Terimakasih

