બોટલનું �વાહી તૈયાર કરવું અને આપવું
જ્યારે િશશુને ભોજન આપવાની જ�ર હોય ત્યારે જ તેને તૈયાર કરવું હંમેશા �ે�
છે . બોટલમાં �વાહી ભરતા અગાઉ તમારા સાધન જં તુમુક્ત હોય, તમે �વાહી
તૈયાર કરો તે સપાટી સ્વચ્છ હોય અને તમારા હાથ બરોબર ધોયેલા હોય તેની
ખાતરી કરો.

કીટલીમાં નળમાંથી આવતા તા� પાણીને ઉકાળો અને તેને ઠંડુ પડવા દો, પણ
તેનું તાપમાન ઓછામાં ઓછુ ં 70°સે. હોવું જોઈએ (આનો અથર્ એ છે કે
ઉકાળ્યા પછી પાણીને 30 િમિનટથી વધારે ઠંડુ ન પડવા દો).

તમારા નવ�ત િશશુના દૂધના પાવડરના પેકે�જગ પર દશાર્વ્યા મુજબ,
જં તુમુક્ત બોટલમાં ઠંડા ઉકાળેલા બોટલમાં પૂરતાં �માણમાં માપીને પાણી
ભરો. આપેલ ચમચીનો ઉપયોગ કરો, બોટલમાં પાવડરની જ�રી ચમચીઓ
ઉમેરો, દરેક ચમચીને સ્વચ્છ, સૂકી છરી સાથે સમતલ કરો. ચમચામાં
પાવડર ઠાંસી ઠાંસીને ન ભરો.

સ્ટલાર્ઇઝ કરેલી ટોટી અને ટોપીને બોટલ પર ગોઠવો અને સારી રીતે હલાવો.
તમારા િશશુને તે પીવડાવતા અગાઉ ઠંડી ફોમ્યુર્લા (�ાવણ) હૂ ંફાળું ન થાય ત્યાં
સુધી બોટલને ઠંડા વહેતા પાણી હેઠળ રાખો. તેના િવકલ્પ સ્વ�પે, બોટલ
હૂ ંફાળી ન થાય ત્યાં સુધી ઠંડા પાણીના જગમાં કે બાઉલમાં રાખો.

જ્યારે િશશુને સ્તનપાન કરાવો, ત્યારે એક ખૂણામાં બોટલને પકડી રાખો,
જે થી ટોટી અને બોટલના કાંઠામાં હંમેશા દૂધ ભરાયેલું રહે. આ રીતે તમારા
િશશુને અંદર ફસાયેલી હવા મળવાની શક્યતા ઓછી છે . સ્વાસ્થ્યના
કારણોસર બોટલમાં અધૂરા ભોજનનો શક્ય તેટલી વહેલી તકે િનકાલ કરો
અને હંમેશા 2 કલાકની અંદર.

મહ�વપૂણર્ સૂચના: બાળકને ભોજન કરાવવાનો �ે� માગર્ સ્તનપાન છે , કારણ કે માતાનું દૂધ આદશર્ સંતુિલત ભોજન �દાન કરે છે અને તમારા બાળકને રોગ સામે સુરક્ષા આપે છે તેમજ બાળક અને માતા બંનેને પોષણ
િસવાય બી� ઘણા ફાયદા પણ થાય છે . અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે જ્યારે તમારા બાળકને ભોજન કરાવવાનો િનણર્ય લો ત્યારે તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય સંભાળ વ્યવસાયી સાથે વાત કરવી જોઈએ. સ્તનપાનની તૈયારી અને
�ળવણી પર વ્યાવસાિયક માગર્દશર્ન પણ મેળવવું જોઈએ. જો તમે સ્તનપાન કરાવવાનું પસંદ કરો, તો સ્વસ્થ, સંતુિલત ભોજનનું સેવન મહ�વપૂણર્ છે . નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લાનો આશય માતાઓ સ્તનપાન
કરાવવાનું પસંદ ન કરે અથવા કોઈ કારણસર તેઓ તેવું ન કરી શકે ત્યારે માતાના દૂધને બદલે આપવાનો છે . સ્તનપાન નહ� કરાવવાનો કે બોટલ દ્વારા થોડું દૂધ આપવાનો િનણર્ય માતાના દૂધના પુરવઠામાં ઘટાડો કરશે. જો
કોઈ કારણસર તમે સ્તનપાન કરાવવાનું પસંદ ન કરો, તો આ �કારના િનણર્યને ઉલટાવવામાં મુશ્કેલી પડશે તે યાદ રાખો. નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લાનો ઉપયોગ કરવાથી સામાિજક અને આ�થક પ�રણામો પણ ભોગવવા
પડે છે , જે ને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. બાળકના સ્વાસ્થ્ય સંબંિધત જોખમો ટાળવા લેબલ પર આપેલી સૂચના મુજબ નવ�ત બાળક માટેની ફોમ્યુર્લા હંમેશા તૈયાર કરવી જોઈએ, ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને સં�હ
કરવો જોઈએ.
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