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ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਪਿਲਾਉਣਾ
ਨਵੀਂ ਸਰੁੱ ਪਿਆ ਸਬੰ ਧੀ ਸਲਾਹ
ਮਾਵਪਆਂ ਨੂਿੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਨ ਜਾਤ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਾਲਾ ਦੁੱ ਧ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਾਂ
ਦਰਲੁੱਭ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹਤ ਗਿੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੁੱ ਟ ਭਾਰ ਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੁੱ ਵਚਆਂ, ਅਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਨੂਿੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਾਂ
ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ੁੱ ਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱ ਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ੀ ਲਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਾਲੀ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਨੂਿੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮਹੁੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 70°C ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂਿੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਵ ਹਾਰ ਵ ੁੱ ਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇਤਲੀ ਨੂਿੰ ਉਬਾਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ੁੱ ਧ 30 ਵਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਿੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੁੱ ਡ
ਦੇਣਾ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂਿੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਦੀ ਸਿੰ ਭਾ ਨਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਫਲਾਸਕ ਵ ੁੱ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਉਬਾਵਲਆ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਇਸ ਨੂਿੰ ਸੀਲ
ਕਰ ਵਦਓ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱ ਧ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱ ਧ ਨੂਿੰ ਫਵਰੁੱ ਜ ਵ ੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖਣ ਨਾਲੋਂ ਸਰੁੱ ਵਖਅਤ ਹਿੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਸੀਂ ਵਪਲਾਉਣ-ਲਈ-ਵਤਆਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱ ਧ ੀ ਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਕਰਨਾ
ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਇੁੱ ਕੋ ਹੀ ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਤਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੁੱ ਵਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱ ਧ ਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਨ ਜਾਤ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱ ਧ ਰਤ ਰਹੇ ਹੋ।
ਬੁੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਲਈ ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਰਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂਿੰ ਸਾਬਣ ਾਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ,
ਹਿੰ ਘਾਲਣ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਹਾਨੂਿੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵ ੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਕਰਨਾ (ਇਲੈ ਕਵਟਿਕ ਜਾਂ ਮਾਈਕਿੋ ੇ )।



ਠਿੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵ ਚ ਰਸਾਇਣ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ


ਕੇਤਲੀ ਵ ੁੱ ਚ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਭਰੋ। ਬੋਤਲ ਾਲਾ ਵਮਨਰਲ ਾਟਰ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾਇਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਤੋ।



ਕੇਤਲੀ ਨੂਿੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂਿੰ ੁੱ ਧ ਤੋਂ ੁੱ ਧ 30 ਵਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਿੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੁੱ ਡ ਵਦਓ। ਇਹ ਮਹੁੱ ਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਪਾਣੀ
ਅਜੇ ੀ ਗਰਮ ਹੋ ੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਵ ੁੱ ਚ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ੇ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਧਆਨ ਰੁੱ ਖੋ,
ਵਕਉਂਵਕ 70°C ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਿੰ ਨਾ ਗਰਮ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂਿੰ ਝਲਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਤਹਾਨੂਿੰ ਵਕਿੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਾਲੇ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ ਵਟਨ ਜਾਂ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜਹੋ।
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ਦੁੱ ਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂਿੰ ਸਾਫ ਕੁੱ ਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂਿੰ ਝ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਵਦਓ।



ਆਪਣੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂਿੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ੋ।

ਇੁੱਕ
ਜਾਣ ਲ ੋ ਵਕ ਨ ਜਾਤ ਬੁੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਾਲਾ ਦੁੱ ਧ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਦੋ
ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਦੁੱ ਧ ਵਪਲਾਉਣ ਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਮਕਤ ਹੈ?

ਪਤੰ ਨ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਵਪਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਖੋ।
ਜੇ ਤਹਾਨੂਿੰ ਵਚਿੰ ਤਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਮਡ ਾਈਫ (ਦਾਈ) ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵ ਵਜ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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