فارموال تیار کرنے کے لیے
ہدایات
آپ کے بچے کی صحت کا انحصار ان ہدایات پر محتاط طریقے سے عمل ک رنے پر ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو صابن اور
پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ شیر خ وار بچے کا فارمول تیار ک رتے وقت مناسب حفظان صحت ،تیاری ،آمیزش اور
ذخیرہ اندوزی اہمیت رکھتے ہیں۔ اپنے نگہداشت صحت سے متعلق پیشہ ور فرد کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔

وارننگ:
فارمول کو گرم کرنے کے لیے مائیکروویو اوون کا استعمال ہرگز نہ کریں؛ اس سے شدید طور پر جلنے کا سنگین
خطرہ رہتا ہے۔ بچے کا منہ جلنے سے بچنے کے لیے فیڈنگ سے پہلے درجہ ح رارت کی جانچ کر لیں۔

پاؤڈر

گاڑھا آمیزہ

انفینٹ پاؤڈر فارمولے جراثیم سے پاک نہیں ہوتے ہیں
اس لیے انہیں وقت سے پہلے پیدا ہونے والے شیر
خوار بچّ ہ یا ان شیر خوار بچوں کو استعمال نہ کرایا
جائے جنہیں بیماریوں کی مدافعت میں پریشانیاں ہوں
ّال یہ کہ آپ کے نگہداشت صحت سے متعلق پیشہ ور
فرد کے ذریعہ ہدایت دی گئی ہو.

برابر مقدار میں پانی (اباال ہوا اور کمرے کے درجہ
حرارت پر ٹھنڈا کیا ہوا) اور گاڑھا بنایا ہوا رقیق
فارمولہ ضرور مالئیں۔

پانی نہ مالئیں.

پانی مالئیں

پانی مالئیں

پانی نہ مالئیں

 .1دھلی ہوئی بوتلیں ،چوسنیوں،
چھلوں ،ڈھکن اور تیاری والے
سبھی سامانوں کو ابلتے ہوئے
پانی میں ڈالیں اور  2منٹ تک
کھولئیں۔ دوسرے برتن میں ،پانی
کو  2منٹ تک کھولنے تک ابالیں۔
مالنے سے پہلے کمرے کے درجہ
حرارت پر ٹھنڈا کریں.

 .1دھلی ہوئی بوتلیں ،چوسنیوں،
چھلوں ،ڈھکن اور تیاری والے
سبھی سامانوں کو ابلتے ہوئے
پانی میں ڈالیں اور  2منٹ تک
کھولئیں۔ دوسرے برتن میں ،پانی
کو  2منٹ تک کھولنے تک ابالیں۔
مالنے سے پہلے کمرے کے درجہ
حرارت تک ٹھنڈا کریں.

1

 .2ابالے ہوئے ،ٹھنڈا کیے ہوئے پانی
کی مطلوبہ مقدار بوتل میں انڈیلیں.

 .2کین کے اوپری حصہ کو صاف
کریں۔ کھولنے سے پہلے اچھی
طرح ہالئیں۔ گاڑھا بنائے ہوئے
رقیق فارمولے اور ابالے ہوئے،
بوتل میں ٹھنڈا کیے ہوئے پانی کی
برابر مقدار انڈیلیں.

2

 .3منسلکہ چمچی کا استعمال کرکے،
ہر  60ملی لیٹر پانی میں پاؤڈر
کی  1غیر پیک کردہ لیول چمچی
مالئیں۔ خشک چمچی کو واپس
ڈبے میں رکھ دیں.

Sc

ﭘﺎﻧﻲ

Water
60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

 59ملی لیٹر پالسٹک کی بوتلیں:
 .1دھلی ہوئی چوسنی ،چھلّے اور
ڈھکن کو ابلتے ہوئے پانی میں
ڈالیں اور  2منٹ تک کھولئیں.

1

ﮢﻬﻨﮉﺍ ﮐﻴﺎ ﮨﻮﺍ ﭘﺎﻧﻲ
ﺍﺑﺎﻻ ﮨﻮﺍ،

 30ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 60ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 90ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 120ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ

3

ﻤﭽﻲ )ﭼﻤﭽﻴﺎں(

1

 .2کھولنے اور ڈھکن کو مروڑنے
سے پہلے بوتل کو اچھی طرح
ہالئیں.
2

2
2

 .3چوسنی لگائیں.

ﻣﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺭﮨﻨﻤﺎ

ﻣﻼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﻴﮯ ﺭﮨﻨﻤﺎ

MIXING GU

استعمال کے لیے تیار

ﮨﻮﺍ ﺭﻗﻴﻖ
ﮔﺎڑﻫﺎ ﺑﻨﺎﻳﺎ

ﮐﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻓﻴﮉﻧﮓ

 30ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 60ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 90ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 120ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ

 60ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 120ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 180ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 240ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ

3

‡

 .3بوتل پر ڈھکن لگائیں؛ اچھی طرح
MIXING GUIDE
ہالئیں؛ چوسنی لگائیں.

 60ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 120ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 180ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ
 240ﻣﻠﻲ ﻟﻴﮣﺮ

 .4بوتل پر ڈھکن لگائیں؛ اچھی طرح
ہالئیں؛ چوسنی لگائیں

Feeding
Amount

concentrated
liquid

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

30 mL
60 mL
90 mL
120 mL

کین:
 .1دھلی ہوئی بوتلیں ،چوسنیوں،
چھلوں ،ڈھکن اور تیاری والے
سبھی سامانوں کو ابلتے ہوئے
پانی میں ڈالیں اور  2منٹ تک
کھولئیں.

Boiled,
cooled water

3

30 mL
60 mL
90 mL
120 mL

 .2کین کے اوپری حصہ کو صاف
کریں۔ کھولنے سے پہلے اچھی
طرح ہالئیں۔ فارمول کو بوتل میں
انڈیلیں؛ چوسنی لگائیں.
2

4

تیار کی ہوئی بوتلوں اور کھلے ہوئے کین کو ڈھک دیں اور فوراً
ریفریجریٹر میں رکھیں؛  48گھنٹوں کے اندر استعمال کر لیں۔
فیڈنگ شروع ہو جانے پر 1 ،گھنٹے کے اندر استعمال کر لیں ورنہ
ضائع کر دیں.

تیار کی ہوئی بوتلوں اور کھلے ہوئے کین کو ڈھک دیں اور فوراً
ریفریجریٹر میں رکھیں؛  48گھنٹوں کے اندر استعمال کر لیں۔
فیڈنگ شروع ہو جانے پر 1 ،گھنٹے کے اندر استعمال کر لیں ورنہ
ضائع کر دیں.

URDU/URDU

مال دینے پر ،بوتلوں کو فوری طور پر ریفریجریٹر میں رکھیں؛
 24گھنٹے کے اندر استعمال کر لیں۔ فیڈنگ شروع ہو جانے پر1 ،
گھنٹے کے اندر استعمال کر لیں ورنہ ضائع کر دیں.

1

تیار کرنے کے لیے مکمل ہدایات کے لیے لیبل سے رجوع کریں۔

مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم  similac.caمالحظہ کریں یا ہماری Similac® FeedingExpert
لئن کو  1-855-370-7878پر کال کریں
تیار کرنے کی ہدایات  14مختلف زبانوں میں دستیاب ہیں۔
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