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ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ

Σκόνη Συμπυκνωμένο Έτοιμο προς χρήση

Η τροφή σε μορφή σκόνης για βρέφη δεν 
είναι αποστειρωμένη και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε πρόωρα βρέφη ή σε 
βρέφη που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

με το ανοσοποιητικό τους σύστημα, εκτός 
εάν σας το έχει συστήσει ο ιατρός σας.

Πρέπει να αναμείξετε ίση ποσότητα 
νερού (βρασμένου και σε θερμοκρασία 

δωματίου) και συμπυκνωμένης 
φόρμουλας σε υγρή μορφή.

Μην προσθέσετε νερό

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΝΕΡΟ ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΝΕΡΟ

1.  Πλύνετε τα μπουκάλια, τις 
πιπίλες, τα δαχτυλίδια, τα 
καπάκια και όλα τα υπόλοιπα 
σκεύη προετοιμασίας και 
τοποθετήστε τα σε νερό που 
βράζει για 2 λεπτά. Σε μια άλλη 
κατσαρόλα, βράστε νερό για 
2 λεπτά. Πριν την ανάμειξη, 
αφήστε το να κρυώσει μέχρι 
να αποκτήσει θερμοκρασία 
δωματίου. 

1.  Πλύνετε τα μπουκάλια, τις 
πιπίλες, τα δαχτυλίδια, τα 
καπάκια και όλα τα υπόλοιπα 
σκεύη προετοιμασίας και 
τοποθετήστε τα σε νερό που 
βράζει για 2 λεπτά. Σε μια 
άλλη κατσαρόλα, βράστε 
νερό για 2 λεπτά. Πριν την 
ανάμειξη, αφήστε το να 
κρυώσει μέχρι να αποκτήσει 
θερμοκρασία δωματίου.

Πλαστικά μπουκάλια 
χωρητικότητας 59-mL

1.  Πλύνετε την πιπίλα, το 
δαχτυλίδι και το καπάκι 
και τοποθετήστε τα σε 
νερό που βράζει για 
2 λεπτά. 

2.  Γεμίστε το μπουκάλι με 
την επιθυμητή ποσότητα 
βρασμένου νερού που 
έχει κρυώσει. 

2.  Καθαρίστε το επάνω μέρος 
του δοχείου. Ανακινήστε 
καλά πριν το άνοιγμα. 
Προσθέστε στο μπουκάλι ίση 
ποσότητα συμπυκνωμένης 
φόρμουλας και βρασμένου 
νερού που έχει κρυώσει.

30 mL

60 mL

90 mL

120 mL

Βρασμένο 
νερό που 

έχει κρυώσει

Συμπυκνωμένο 
υγρό

Ποσότητα 
γεύματος

30 mL

60 mL

90 mL

120 mL

60 mL

120 mL

180 mL

240 mL

MIXING GUIDE

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

Boiled,
cooled water

concentrated
liquid

Feeding
Amount

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

2.  ΑΝΑΚΊΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ 
ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΊ πριν το 
ανοίξετε και αφαιρέστε 
το καπάκι. 

3.  Χρησιμοποιήστε τη σέσουλα 
που περιλαμβάνεται και 
προσθέστε 1 κοφτή δόση 
σκόνης για κάθε 60 mL 
νερού. Αποθηκεύστε τη 
στεγνή σέσουλα μέσα 
στο δοχείο.

MIXING GUIDE

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Water Scoop(s)

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

ΝΕΡΟ   +  Σέσουλα(ες)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

3.  Βιδώστε την πιπίλα. 

3.  Κλείστε το μπουκάλι με το 
καπάκι, ανακινήστε καλά 
και  τοποθετήστε την πιπίλα. 

Δοχεία:

1.  Πλύνετε τα μπουκάλια, 
τις πιπίλες, τα 
δαχτυλίδια, τα καπάκια 
και όλα τα υπόλοιπα 
σκεύη προετοιμασίας 
και τοποθετήστε τα σε 
νερό που βράζει για 
2 λεπτά. 

4.  Κλείστε το μπουκάλι με το 
καπάκι, ανακινήστε καλά 
και τοποθετήστε την πιπίλα

2.  Καθαρίστε το επάνω 
μέρος του δοχείου. 
Ανακινήστε καλά πριν το 
άνοιγμα. Προσθέστε τη 
φόρμουλα στο μπουκάλι 
και βιδώστε την πιπίλα. 

Μετά την ανάμειξη, τοποθετήστε αμέσως τα 
μπουκάλια στο ψυγείο και χρησιμοποιήστε  
τα εντός 24 ωρών. Η τροφή πρέπει να καταναλωθεί 
εντός 1 ώρας από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε το 
τάισμα. Διαφορετικά, φροντίστε να την απορρίψετε.

Κλείστε τα έτοιμα μπουκάλια και τα ανοιγμένα 
δοχεία και τοποθετήστε τα αμέσως στο ψυγείο. 
Χρησιμοποιήστε τα εντός 48 ωρών. Η τροφή  
πρέπει να καταναλωθεί εντός 1 ώρας από τη 
στιγμή που θα ξεκινήσετε το τάισμα. Διαφορετικά, 
φροντίστε να την απορρίψετε.

Κλείστε τα έτοιμα μπουκάλια και τα ανοιγμένα 
δοχεία και τοποθετήστε τα αμέσως στο ψυγείο. 
Χρησιμοποιήστε τα εντός 48 ωρών. Η τροφή  
πρέπει να καταναλωθεί εντός 1 ώρας από τη 
στιγμή που θα ξεκινήσετε το τάισμα. Διαφορετικά, 
φροντίστε να την απορρίψετε.

Διαβάστε τις οδηγίες παρασκευής που αναγράφονται στην ετικέτα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση similac.ca ή καλέστε τον αριθμό 
1-855-370-7878 (γραμμή Ειδικών Διατροφής της Similac®) 
Οι οδηγίες παρασκευής είναι διαθέσιμες σε 14 γλώσσες.

Η υγεία του μωρού σας εξαρτάται από την αυστηρή τήρηση των παρακάτω οδηγιών. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό. 
Κατά την παρασκευή βρεφικής τροφής, είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε τις οδηγίες υγιεινής, προετοιμασίας, ανάμειξης και αποθήκευσης. 
Ακολουθείτε τις συμβουλές του ιατρού σας.

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ:
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φούρνο μικροκυμάτων για το ζέσταμα της τροφής, καθώς μπορεί να 
προκληθούν σοβαρά εγκαύματα. Ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν το τάισμα ώστε να μην καεί το 
στόμα του μωρού.
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 FINAL OUTPUT VENDOR NAME CMS

 PRINT TYPE # OF COLOURS COLOURS

 ART SIZE INVENTORY CODE MATERIAL COLOUR

 DIMENSIONS ADDITIONAL INFORMATION

 COORDINATOR  CLIENT

 DATE GFX DESIGNER FILE NAME

Vendor must not change file 
without prior approval from 
Abbott Graphic Designer

COLOUR BREAK BOX

TYPE OF COMMODITY:
N/A         DELTA VALUE ( ∆Ε ): 3

PROCESS L A B PMS L A B

Cyan 55 -37 -50 N/A N/A N/A N/A

Magenta 48 74 -3 N/A N/A N/A N/A

Yellow 89 -5 93 N/A N/A N/A N/A

Black 16 0 0 N/A N/A N/A N/A

NOTE: LAB colour values will ONLY be used by Vendors  

to match Abbott colours on press sheet.

N/A: Not Applicable
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N/A White
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