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INSTRUÇÕES DE 
PREPARO DA FÓRMULA

Pó Concentrado Pronto para usar
As fórmulas infantis em pó não são 

estéreis e não devem ser alimentadas 
para prematuros, bebês de baixo peso 

ao nascer ou imunocomprometidos 
exceto se sob a orientação e supervisão 

de um profissional de saúde.

Adicione partes iguais de 
água (fervida e resfriada 

à temperatura ambiente) e da 
fórmula líquida concentrada.

Não adicione água

ADICIONE ÁGUA ADICIONE ÁGUA NÃO ADICIONE ÁGUA
1.  Coloque os frascos, 

bicos, anéis, tampas 
e todo o equipamento 
de preparo lavados na 
água fervente e deixe 
ferver por 2 minutos. 
Resfrie à temperatura 
ambiente antes 
de misturar. 

1.  Coloque os frascos, 
bicos, anéis, tampas 
e todo o equipamento 
de preparo lavados na 
água fervente e deixe 
ferver por 2 minutos. 
Resfrie à temperatura 
ambiente antes 
de misturar. 

Frascos plásticos  
(59 mL e 235 mL):
1.  Coloque o bico, 

o anel e a tampas 
lavados em água 
fervente e deixe 
ferver por 2 minutos. 

2.  Verta o volume 
desejado de água 
fervida e amornada 
no frasco. 

2.  Limpe a parte superior 
da lata. Agite bem 
antes de abrir. Verta 
volumes iguais de 
concentrado líquido 
e fervido e água fria 
no frasco. 

30 mL
60 mL
90 mL

120 mL

Água fervida 
e resfriada

Concentrado 
líquido

Volume a 
ministrar

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

GUIA DE MISTURA

2.  AGITE BEM O 
FRASCO antes de 
abrir e desenrosque 
a tampa. 

3.  Adicione 1 colher 
medida (incluída na 
embalagem) de pó 
para cada 60 ml de 
água. Retorne a colher 
seca ao recipiente. 

MIXING GUIDE

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

Water Scoop(s)

60 mL
120 mL
180 mL
240 mL

ÁGUA + Colher(es) ‡
GUIA DA MISTURA

3.  Rosqueie o bico. 

3.  Tampe o frasco, agite 
bem, coloque o bico. 

Latas:
1.  Coloque os frascos, 

bicos, aneis, tampas 
e todo o equipamento 
de preparo lavados na 
água fervente e deixe 
ferver por 2 minutos. 
Resfrie à temperatura 
ambiente antes de 
misturar. 

4.  Tampe o frasco, agite 
bem, acople o bico 

2.  Limpe a parte superior 
da lata. Agite bem 
antes de abrir. Verta 
a fórmula no frasco. 

Depois de misturado, coloque os  
frascos imediatamente no refrigerador.  
Use dentro de 24 horas. Quando começar a 
ministrar, use dentro de 1 hora ou descarte.

Tampe os frascos preparados e as latas  
abertas e coloque imediatamente no 
refrigerador. Use dentro de 48 horas.  
Quando começar a ministrar, use dentro  
de 1 hora ou descarte.

Tampe os frascos preparados e as latas  
abertas e coloque imediatamente no 
refrigerador. Use dentro de 48 horas.  
Quando começar a ministrar, use dentro  
de 1 hora ou descarte.

Leia no rótulo as instruções completas de preparo. 
Para mais informações, acesse o site similac.ca ou ligue para a linha FeedingExpert do Similac® no telefone 1-855-370-7878. 
As instruções de preparo estão disponíveis em 14 idiomas diferentes
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Siga atentamente estas orientações para defender a saúde do seu bebê. Lave bem as mãos com água e sabão. A higiene, 
o preparo, a mistura e o armazenamento adequados são muito importantes quando se usa uma fórmula infantil. Use conforme 
a orientação do seu pediatra.

AVISO:
Nunca aqueça a fórmula no microondas. Pode causar queimaduras graves. Teste a temperatura 
antes de ministrar para não escaldar a boca do bebê.
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