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ஃ்பார்முலா தயாா ிபபுககான 
வழிமுறைகள்

்பவுடர் ச்ைிவானது ்பயன்படுததத தயாரானது
்பவுடர் ்பச்ிளங்குழநறத 

ஃ்பார்முலாககள் 
சதாற்றுநீககப்படடறவ அல்ல. எனவவ, 

உங்கள குழநறதநல மருததுவர் 
்பாிநதுறர ச்யயாவிடின, ்பருவமுைா 

குழநறதகளுககு அல்லது வநாய 
எதிர்பபுப ்பிரச்றனகள் உள்ள ்பச்ிளங் 
குழநறதகளுககு ஊடடப்படக கூடாது.

(சூடாககிய மற்றும் அறையின 
உஷ்ணததிற்கு குளிரறவதத) நீர் மற்றும் 

ச்ைிவூடடிய திரவ ஃ்பார்முலாறவ 
்ம்மான அளவில் வ்ர்கக வவண்டும். 

நீர் வ்ர்ககாதீர்கள்

நீர் வ்ருங்கள் நீர் வ்ருங்கள் நீர் வ்ர்ககாதீர்கள்

1.  கழுவிய ்பாடடில்கள், 
நிப்பிள்கள், ாிங்குகள், 
மூடிகள் மற்றும் தயாாிப்பில் 
்பயன்படுததப்படும் அறனதது 
உ்பகர்ணங்கறளயும் 
சகாதிககும் நீாில் வ்பாடடு, 
2 நிமிடங்களுககு சகாதிகக 
றவககவும். ்பிைகு மற்சைாரு 
்பாததிரததில், சுடுநீாில் 2 
நிமிடங்களுககு சகாதிகக 
றவககவும். கலப்பதற்குமுன 
அறையின உஷ்ணததிற்கு 
குளிரறவயுங்கள்.

1.  கழுவிய ்பாடடில்கள், 
நிப்பிள்கள், ாிங்குகள், 
மூடிகள் மற்றும் தயாாிப்பில் 
்பயன்படுததப்படும் அறனதது 
உ்பகர்ணங்கறளயும் 
சகாதிககும் நீாில் வ்பாடடு, 
2 நிமிடங்களுககு சகாதிகக 
றவககவும். ்பிைகு மற்சைாரு 
்பாததிரததில், சுடுநீாில் 2 
நிமிடங்களுககு சகாதிகக 
றவககவும். கலப்பதற்குமுன 
அறையின உஷ்ணததிற்கு 
குளிரறவயுங்கள்.

59-மிலி பளாஸ்டிக ்பாடடில்கள்:

1.  கழுவிய நிப்பிள், ாிங், மூடி 
ஆகியவற்றை சகாதிககும் நீாில் 
வ்பாடடு, 2 நிமிடங்களுககு 
சகாதிகக றவககவும்.

2.  வதறவயான அளவு சூடாககி, 
குளிரறவதத நீறர ்பாடடிலில் 
ஊற்ைவும்.

2.  வகனின வமல்்பகுதிறய சுததம் 
ச்யயவும். திைப்பதற்கு முன 
நனைாக குலுககவும். சூடாககி, 
குளிர்விதத மற்றும் ச்ைிவூடடிய 
திரவங்கறள ்மஅளவில் 
்பாடடிலில் ஊற்ை வவண்டும். 

கலக்�ம் �ைற வழிகாட்�

30 மில்�
60 மில்�
90 மில்�

120 மில்�

�டாக்கி,
�ளிரைவத்த நீர்

ெசறி�ட்�ய
திரவம்

ஊட்�ம
அள�

30 மில்�
60 மில்�
90 மில்�

120 மில்�

60 மில்�
120 மில்�
180 மில்�
240 மில்�

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

2.  திைப்பதற்கு முன ்பாடடிறல 
நனைாக குலுககி, மூடிறய திருகி 
திைககவும்.

3.  இற்ணப்பாக சகாடுககப்படட 
கரண்டியால், ஒவசவாரு 
60 மிலி தண்்ணீருககும் ஒரு 
கரண்டி ்பவுடறர வ்ர்ககவும். 
கரண்டிறய துறடததுவிடடு 
மீண்டும் ்பாடடிலுடன 
றவககவும்.

MIXING GUIDE

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Water Scoop(s)

கலக்�ம் �ைற வழிகாட்�

60 மில்�
120 மில்�
180 மில்�
240 மில்�

தண்ணீர் கரண்�(கள்)‡

3.  நிப்பிறள இற்ணககவும்

3.  ்பாடடிறல மூடவும்; நனைாக 
குலுககவும்; நிப்பறள 
இற்ணககவும்.

வகனகள்:

1.  ்பாடடில்கள், நிப்பில்கள், 
ாிங்குகள், மூடிகள் மற்றும் 
தயாாிப்பில் ்பயன்படுததப்படும் 
அறனதது உ்பகர்ணங்கறளயும் 
சகாதிககும் நீாில் கழுவி, 
இரண்டு நிமிடங்களுககு 
சகாதிகக றவககவும்.

4.  ்பாடடிறல மூடவும்; நனைாக 
குலுககவும்; நிப்பறள 
இற்ணககவும்

2.  வகனின வமல்்பகுதிறய சுததம் 
ச்யயவும். திைப்பதற்கு 
முன நனைாக குலுககவும். 
ஃ்பார்முலாறவ ்பாடடிலில் 
ஊற்ைி, நிப்பிறள இற்ணககவும். 

ஒரு முறை கலநதவுடன, அறத உடனடியாக 
குளிர்்ாதனப ச்படடிககுள் றவதது, 24 ம்ணி 
வநரததிற்குள் ்பயன்படுதத வவண்டும், ஊடட ஆரம்்பிதத 
1 ம்ணி வநரததிற்குள் ்பயன்படுததுங்கள் அல்லது 
சகாடடிவிடுங்கள். 

தயாாிதத ்பாடடில்கள் மற்றும் திைநத வகனகறள உடவன 
மூடவும், அறத உடனடியாக குளிர்்ாதனப ச்படடிககுள் 
றவகக வவண்டும். 48 ம்ணி வநரததிற்குள் ்பயன்படுதத 
வவண்டும், ஊடட ஆரம்்பிதத 1 ம்ணி வநரததிற்குள் 
்பயன்படுததுங்கள் அல்லது சகாடடிவிடுங்கள்.

தயாாிதத ்பாடடில்கள் மற்றும் திைநத வகனகறள 
உடவன மூடவும், அறத உடனடியாக குளிர்்ாதனப 
ச்படடிககுள் றவதது, 48 ம்ணி வநரததிற்குள் ்பயன்படுதத 
வவண்டும். ஊடட ஆரம்்பிதத 1 ம்ணி வநரததிற்குள் 
்பயன்படுததுங்கள் அல்லது சகாடடிவிடுங்கள்.

முழுறமயான தயாாிபபு வழிமுறைகளுககு அடடவற்ணறய ்பார்ககவும்
வமலும் விவரங்களுககு, தயவு ச்யது similac.caவுககு விஜயம் ச்யயுங்கள், அல்லது 1-855-370-7878  
Similac® Feeding Expert -ன சதாறலவ்ப்ி எண்்ணில் எங்களுடன சதாடர்பு சகாள்ளவும்.
தயாாிபபு வழிமுறைகள் 14 வவறு்படட சமாழிகளில் கிறடககபச்பறுகினைன.
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உங்கள் குழநறதயின ஆவராககியம், இநத வழிமுறைகறள கவனமாகப ்பின்பற்றுவறதப ச்பாறுததது. வ்ாப மற்றும் தண்்ணீரால் 
றககறள நனைாகக கழுவவும். ்பச் ிளங் குழநறதகளுககான ஃ்பார்முலாறவப ்பயன்படுததும்வ்பாது ் ா ியான சுகாதாரம், ஏற்்பாடு, 
கலறவ, வ்மிபபு ஆகியறவ மிகவும் முககியம். உங்கள் குழநறதநல மருததுவா ின ஆவலா்றனப்படி உ்பவயாகிககவும். 

எச்ா ிகறக:
ஒருவ்பாதும் றமகவராவவவ அடுப்பில் ஃ்பார்முறலறவ சூடாககாதீர்கள்; அது தீவ ிர தீககாயங்கறள 
ஏற்்படுதத வாயபபுள்ளது. குழநறதகளுககு வாயில் சுடுகாயம் ஏற்்படுவறத தவிர்கக, ஊடடுவதற்குமுன 
உஷ்ணதறதச வ்ாதிககவும்,
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DOCKET #:

 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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100%

FINAL: 8.5” x 14”

Julie Beaulieu

N/A

Chelsea Timotheatos

N/A White

Printed with Vendor

Offset

N/A

4

N/A

4-Colour Process (CMYK)

APPROVALS

Client
Date

Coordinator
Date

Graphic Designer Colour Break
Date
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