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ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਗਾੜ੍ਾ ਘੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਤਆਰ
ਪਾਊਡਰ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਿਰਮ-ਰਤਿਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰਦੇ ਅਤੇ 

ਇਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਿੋਏ ਬੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੱਤਿਆ 
ਸਮੱਤਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਤਪਲਾਉਣੇ ਿਾਿੀਦੇ 
ਿਦ ਤੱਕ ਤਕ ਤੁਿਾਡੇ ਤਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ ਦੁਆਰਾ 

ਤਨਰਦੇਸ ਨਾ ਤਦੱਤਾ ਤਗਆ ਿੋਵੇ।

ਪਾਣੀ (ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤਕ ਠੰਡਾ ਕੀਤੇ)  
ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਗਾੜ੍ੇ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਿਿੀ  

ਮਾਤਰਾ ਤਮਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।
ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ

ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ

1.  ਧੋਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, 
ਤਨੱਪਲਾਂ, ਛੱਤਲਆਂ, ਢੱਕਣਾਂ ਅਤੇ 
ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ 
ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤਵਿ ਪਾਓ 
ਅਤੇ 2 ਤਮੰਟਾਂ ਲਈ ਬੁਲਬੁਲੇਦਾਰ 
ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਰੱਿੋ। ਤਕਸੇ ਦੂਿੇ ਭਾਂਡੇ 
ਤਵਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲੇਦਾਰ 
ਉਬਾਲੇ ਤੇ 2 ਤਮੰਟ ਲਈ ਰੱਿੋ। 
ਤਮਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 
ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 
ਤੇ ਤਲਆਉ। 

1.  ਧੋਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, 
ਤਨੱਪਲਾਂ, ਛੱਤਲਆਂ, ਢੱਕਣਾਂ ਅਤੇ 
ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ 
ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤਵਿ ਪਾਓ 
ਅਤੇ 2 ਤਮੰਟਾਂ ਲਈ ਬੁਲਬੁਲੇਦਾਰ 
ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਰੱਿੋ। ਤਕਸੇ ਦੂਿੇ ਭਾਂਡੇ 
ਤਵਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲੇਦਾਰ 
ਉਬਾਲੇ ਤੇ 2 ਤਮੰਟ ਲਈ ਰੱਿੋ। 
ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ 
ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਤਲਆਉ।

59 ਤਮ.ਲੀ. ਪਲਾਸਤਟਕ ਬੋਤਲਾਂ:

1.  ਧੋਤੇ ਿੋਏ ਤਨੱਪਲ, ਛੱਲੇ ਅਤੇ 
ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 
ਤਵਿ ਪਾਓ ਅਤੇ 2 ਤਮੰਟਾਂ ਲਈ 
ਬੁਲਬੁਲੇਦਾਰ ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਰੱਿੋ। 

2.  ਬੋਤਲ ਤਵਿ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ 
ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਪਾਓ।

2.  ਕੈਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ 
ਕਰੋ। ਿੋਲ੍ਣ ਤੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ 
ਤਿਲਾਓ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਗਾੜੇ੍ ਘੋਲ 
ਅਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਬੋਤਲ ਤਵਿ ਪਾਓ।

30 ਤਮ.ਲੀ.

ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ 
ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ

ਗਾੜ੍ਾ ਤਰਲ ਫੀਤਡੰਗ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ

60 ਤਮ.ਲੀ.
90 ਤਮ.ਲੀ.

120 ਤਮ.ਲੀ.

30 ਤਮ.ਲੀ.
60 ਤਮ.ਲੀ.
90 ਤਮ.ਲੀ.

120 ਤਮ.ਲੀ.

60 ਤਮ.ਲੀ.
120 ਤਮ.ਲੀ.
180 ਤਮ.ਲੀ.
240 ਤਮ.ਲੀ.

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

ਤਮਲਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡ

2.  ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਿੋਲ੍ਣ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ 
ਘੁੰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਬੋਤਲ ਨੂੰ 
ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਤਿਲਾਓ। 

3.  ਨਾਲ ਤਮਲੇ ਸਕੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਿੋਏ, ਿਰ 60 ਤਮ.ਲੀ. ਪਾਣੀ ਲਈ 
ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਕੂਪ 
(ਤਬਨਾਂ ਦਬਾਏ) ਪਾਓ। ਸੁੱਕਾ ਸਕੂਪ 
ਵਾਪਸ ਕਨਟੇਨਰ ਤਵੱਿ ਪਾ ਤਦਓ।

MIXING GUIDE

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Water Scoop(s)

ਤਮਲਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡ

60 ਤਮ.ਲੀ.
120 ਤਮ.ਲੀ.
180 ਤਮ.ਲੀ.
240 ਤਮ.ਲੀ.

ਪਾਣੀ  ਸਕੂਪ(ਪਾਂ)‡

3.  ਤਨੱਪਲ ਲਗਾਓ

3.  ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਗਾਓ; ਿੰਗੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਤਿਲਾਓ; ਤਨੱਪਲ ਲਗਾਓ

ਕੈਨ:

1.  ਧੋਤੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, 
ਤਨੱਪਲਾਂ, ਛੱਤਲਆਂ, ਢੱਕਣਾਂ ਅਤੇ 
ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ 
ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਤਵਿ ਪਾਓ 
ਅਤੇ 2 ਤਮੰਟਾਂ ਲਈ ਬੁਲਬੁਲੇਦਾਰ 
ਉਬਾਲੇ ਤੇ ਰੱਿੋ। 

4.  ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਗਾਓ; ਿੰਗੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਤਿਲਾਓ; ਤਨੱਪਲ ਲਗਾਓ

2.  ਕੈਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ 
ਕਰੋ। ਿੋਲ੍ਣ ਤੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਿੰਗੀ 
ਤਰ੍ਾਂ ਤਿਲਾਓ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬੋਤਲ 
ਤਵਿ ਪਾਓ; ਤਨੱਪਲ ਲਗਾਓ।

ਤਮਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਫਤਰੱਿ ਤਵਿ ਰੱਿ ਤਦਓ; 24 
ਘੰਤਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ। ਿਦ ਫੀਤਡੰਗ ਸੁਰੂ ਿੋ ਿਾਏ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ ਿਾਂ ਸੁੱਟ ਤਦਓ। 

ਤਤਆਰ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱਲੇ ਿੋਏ ਕੈਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫੌਰਨ 
ਫਤਰੱਿ ਤਵਿ ਰੱਿ ਤਦਓ; 48 ਘੰਤਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ। ਿਦ ਫੀਤਡੰਗ 
ਸੁਰੂ ਿੋ ਿਾਏ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ ਿਾਂ ਸੁੱਟ ਤਦਓ।

ਤਤਆਰ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਿੁੱਲੇ ਿੋਏ ਕੈਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫੌਰਨ 
ਫਤਰੱਿ ਤਵਿ ਰੱਿ ਤਦਓ; 48 ਘੰਤਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ। ਿਦ ਫੀਤਡੰਗ 
ਸੁਰੂ ਿੋ ਿਾਏ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋ ਿਾਂ ਸੁੱਟ ਤਦਓ।

ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਲੇਬਲ ਦੇਿੋ।
ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ similac.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਸਾਡੀ Similac® FeedingExpert ਲਾਈਨ ਨੰੂ 1-855-370-7878 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ਤਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿਦਾਇਤਾਂ 14 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸਾਵਾਂ ਤਵਿ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।
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ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ  
ਤਿਦਾਇਤਾਂ

ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਤਸਿਤ ਇਿਨਾਂ ਤਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਧਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਧੋਵੋ। ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੀ ਸਫਾਈ, ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਤਮਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਿਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ ਤਿਵੇਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਤਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਸੇਵਰ ਨੇ ਤਨਰਦੇਸ ਤਦੱਤਾ ਿੈ।

ਿੇਤਾਵਨ ੀ:
ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵ ੀ ਮਾਇਕ੍ੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦ ੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ; ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭ ੀਰ ਸਾੜਾਂ ਿੋ ਸਕਦ ੀਆਂ ਿਨ। ਬੱਿੇ  
ਦੇ ਮੂੰਿ ਨੰੂ ਸਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਬੱਿੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਤਿਲਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦ ੀ ਿਾਂਿ ਕਰ।ੋ
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Vendor must not change file 
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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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Offset

N/A

4

N/A

4-Colour Process (CMYK)
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