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ஃ்பார்முலா தயாாிபபுககான ஃ்பார்முலா தயாாிபபுககான 
வழிமுறைகள்வழிமுறைகள்

்பவுடர்்பவுடர் ச்ைிவானதுச்ைிவானது ்பயன்படுததத தயாரானது்பயன்படுததத தயாரானது
்பவுடர் ்பச்ிளங்குழநறத ஃ்பார்முலாககள் 

சதாற்று நீககப்படடறவ அல்ல 
உங்கள் குழநறதநல மருததுவர் 

்பாிநதுறர ச்யயாவிடின, ்பருவமுைா 
குழநறதகளுககு, ்பிைபபு எறட 

குறைவான அல்லது நநாய எதிர்பபுப 
்பிரச்ிறனகள் உள்ள குழநறதகளுககு 

ஊடடப்படககூடாது.

(சகாதிககறவதது, அறையின (சகாதிககறவதது, அறையின 
சவப்பநிறலககுக குளிர்விககப்படட) சவப்பநிறலககுக குளிர்விககப்படட) 

நீர் மற்றும் ச்ைிவூடடிய திரவ நீர் மற்றும் ச்ைிவூடடிய திரவ 
ஃ்பார்முலாறவ ்மமான அளவில் ஃ்பார்முலாறவ ்மமான அளவில் 

ந்ர்கக நவண்டும். ந்ர்கக நவண்டும். 

நீர் ந்ர்ககாதீர்கள்நீர் ந்ர்ககாதீர்கள்

நீர் ந்ருங்கள்நீர் ந்ருங்கள் நீர் ந்ருங்கள்நீர் ந்ருங்கள் நீர் ந்ர்ககாதீர்கள்நீர் ந்ர்ககாதீர்கள்

1.  கழுவிய ்பாடடில்கள், 
நிப்பிள்கள், ாிங்குகள், 
மூடிகள் மற்றும் தயாாிப்பில் 
்பயன்படுததப்படும் அறனதது 
உ்பகரணங்கறளயும் 
சகாதிககும் நீாில் ந்பாடடு, 
2 நிமிடங்களுககு மற்சைாரு 
்பாததிரததில் நீறர 2 நிமிடங்கள் 
சகாதிகக றவககவும். கலககும் 
முன அறை சவப்ப நிறலககுக 
குளிர்விககவும்.

1.  கழுவிய ்பாடடில்கள், 
நிப்பிள்கள், ாிங்குகள், 
மூடிகள் மற்றும் தயாாிப்பில் 
்பயன்படுததப்படும் அறனதது 
உ்பகரணங்கறளயும் 
சகாதிககும் நீாில் ந்பாடடு, 
2 நிமிடங்களுககு சகாதிகக 
றவககவும். மற்சைாரு 
்பாததிரததில் நீறர 2 நிமிடங்கள் 
சகாதிகக றவககவும். கலககும் 
முன அறை சவப்ப நிறலககுக 
குளிர்விககவும்.

பளாஸ்டிக ்பாடடில்கள்  பளாஸ்டிக ்பாடடில்கள்  
(59மிலி மற்றும் 235 மிலி):(59மிலி மற்றும் 235 மிலி):

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

2.  சகாதிககறவதது, 
குளிர்விககப்படட நீறரத 
நதறவயான அளவு 
்பாடடிலுககுள் ஊற்ைவும்.

2.  நகனின நமல்்பகுதிறய 
சுததம் ச்யயவும். 
திைப்பதற்கு முன நனைாக 
குலுககவும். ச்ைிவூடடப்படட 
ஃ்பார்முலாறவயும், சகாதிகக 
றவதது குளிர்விககப்படட 
நீறரயும் ்பாடடிலுககுள் ்ம 
அளவில் ஊற்ைவும் 

கலக்�ம் �ைற வழிகாட்�

30 மில்�
60 மில்�
90 மில்�

120 மில்�

ெகாதிக்கைவத்�, 
�ளிர்விக்கப்பட்ட நீர்

ெசறி�ட்�ய
திரவம்

ஊட்�ம்
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 குலுககிகுலுககி, மூடிறய திருகி 
திைககவும்.

3.  இறணப்பாக சகாடுககப்படட 
கரண்டியால், ஒவசவாரு 
60 மிலி தண்ணீருககும் ஒரு 
கரண்டி ்பவுடறர ந்ர்ககவும். 
உலர்வான கரண்டிறய 
்பாடடிலுககுள் மீண்டும் 
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 இறணககவும்

3.  ்பாடடிறல மூடவும்; நனைாக 
குலுககவும்; நிப்பறள 
இறணககவும்.

நகனகள்:நகனகள்:

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

4.  ்பாடடிறல மூடவும்; நனைாக 
குலுககவும்; நிப்பறள 
இறணககவும்

2.  நகனின நமல்்பகுதிறய சுததம் 
ச்யயவும். திைப்பதற்கு 
முன நனைாக குலுககவும். 
ஃ்பார்முலாறவ ்பாடடிலில் 
ஊற்ைி, நிப்பிறள இறணககவும். 

ஒரு முறை கலநதவுடன, அறத உடனடியாக 
குளிர்்ாதனப ச்படடிககுள் றவதது, 24 மணி 
நநரததிற்குள் ்பயன்படுதத நவண்டும், ஊடட ஆரம்்பிதத 
1 மணி நநரததிற்குள் ்பயன்படுததுங்கள் அல்லது 
சகாடடிவிடுங்கள். 

தயாாிதத ்பாடடில்கள் மற்றும் திைநத நகனகறள உடநன 
மூடவும், அறத உடனடியாக குளிர்்ாதனப ச்படடிககுள் 
றவகக நவண்டும். 48 மணி நநரததிற்குள் ்பயன்படுதத 
நவண்டும், ஊடட ஆரம்்பிதத 1 மணி நநரததிற்குள் 
்பயன்படுததுங்கள் அல்லது சகாடடிவிடுங்கள்.

தயாாிதத ்பாடடில்கள் மற்றும் திைநத நகனகறள 
உடநன மூடவும், அறத உடனடியாக குளிர்்ாதனப 
ச்படடிககுள் றவதது, 48 மணி நநரததிற்குள் ்பயன்படுதத 
நவண்டும். ஊடட ஆரம்்பிதத 1 மணி நநரததிற்குள் 
்பயன்படுததுங்கள் அல்லது சகாடடிவிடுங்கள்.

முழுறமயான தயாாிபபு வழிமுறைகளுககு அடடவறணறய ்பார்ககவும்
நமலும் விவரங்களுககு, தயவு ச்யது similac.caவுககு விஜயம் ச்யயுங்கள், அல்லது 1-855-370-7878  
Similac® Feeding Expert -ன சதாறலந்ப்ி எண்ணில் எங்களுடன சதாடர்பு சகாள்ளவும்.
தயாாிபபு வழிமுறைகள் 14 நவறு்படட சமாழிகளில் கிறடககபச்பறுகினைன.
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உங்கள் குழநறதயின ஆநராககியம், இநத வழிமுறைகறள கவனமாகப ்பின்பற்றுவறதப ச்பாறுததது. ந்ாப மற்றும் தண்ணீரால் 
றககறள நனைாகக கழுவவும். ்பச்ிளங் குழநறதகளுககான ஃ்பார்முலாறவப ்பயன்படுததும்ந்பாது ்ாியான சுகாதாரம், 
தயாாிபபு. கலறவ, ந்மிபபு ஆகியறவ மிகவும் முககியம். உங்கள் குழநறதநல மருததுவாின ஆநலா்றனப்படி உ்பநயாகிககவும். 

எச்ாிகறக:எச்ாிகறக:
ஒருந்பாதும் றமகநராநவவ அடுப்பில் ஃ்பார்முலாறவ சூடாககாதீர்கள்; அது தீவிர தீககாயங்கறள 
ஏற்்படுதத வாயபபுள்ளது. குழநறதகளுககு வாயில் சுடுகாயம் ஏற்்படுவறத தவிர்கக, ஊடடுவதற்குமுன 
உஷணதறதச ந்ாதிககவும்,
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