શિશુ ફોર્મ્યુલા:
તમારે શું જાણવાની
જરૂર છે

બાળક-અનુકૂળ

શરૂઆતી વ્યુહરચના

ઑન્ટારિયો

આ પુસ્તિકાના વપરાશ અંગે

આ પુસ્તિકા તમને નીચેની બાબતો પર માર્ગદર્શન આપશે:

અનુક્રમણિકા

આ પુસ્તિકામાંં “ફોર્મ્યુલા” શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે . ફોર્મ્યુલા
માટેના અન્ય નામ નીચે મૂજબ છે :
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ફોર્મ્યુલા ફીડિંગ ધ્યાનમાં રાખવા અંગે

સ્વાસ્થ્ય પર અસર

નાણાંકીય ખર્ચ

ફોર્મ્યુલાનો પ્રકાર

પ્રતિ વર્ષ ખર્ચ

ફોર્મ્યુલાની ગુણવત્તા

જો તમે તમારા બાળકને ફોર્મ્યુલા આપવાનું નકકી કરો છો તો, આ પુસ્તિકા તમને ફોર્મ્યુલા બનાવવા, સંગ્રહિત કરવા અને તેનું પરિવહન કરવા
અને તેને સુરક્ષિત રીતે તમારા બાળકને આપવા માટેની તમને માહિતી પુરી પાડે છે .
કૃપા કરી આ પુસ્તિકાની સમીક્ષા કરો અને કોઇપણ ચિંતા વિશે તમારા સ્વાસ્થ્ય સંભાળ પ્રદાતા, નર્સ, સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્ય નર્સ, સ્તનપાન
સંબંધિત કન્સલટન્ટ, નોંધણી થયેલ ડાયેટિશિયનઅથવા અન્ય વ્યાવસાયિક સાથે ચર્ચા કરો.

શિશુ ફોર્મ્યુલા:તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

સ્તનપાન કરતા બાળક માટે પૂરક
જો તમે તમારા બાળકને સ્તનપાન કરાવો છો અને તમારા બાળકને વધુ કેલરીની જરૂર છે તો, તમારે તેની સાથે પૂરક આપવાની જરૂર પડશે. તેને
હાથ દ્વારા અથવા પમ્પ દ્વારા દર્શાવી શકાય છે

જો ઉપલબ્ધ હોય તો શેનો પ્રથમ પ્રયાસ કરવો, તે પૂરકની અહીં યાદી છે :

જો તમે ફોર્મ્યુલા આપવા અંગે વિચારી રહ્યા છો, અથવા તમારે ફોર્મ્યુલા દેવાની જરૂરિયાત છે તો, નીચેની બાબત ધ્યાનમાં લો:

સ્તનપાનને આધાર આપવા માટેના સંસાધનો

ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે પસંદ કરવી
ફોર્મ્યુલા પસંદ કરવા માટે ભલામણ:

ઘરે બનાવેલ ફોર્મ્યુલાનો અને

ફોર્મ્યુલા ત્રણ પ્રકારની હોય છે :

બાળકો જે ઓને પાવડર વાળી શિશુ ફોર્મ્યુલાથી ચેપ લાગવાનું
સૌથી વધું જોખમ છે , તે નીચે પ્રમાણે છે :

ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે બનાવવી અને ખવડાવવી તેની વિગત માટે
નીચેનાં પાનાં વાંચો
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બોટલ અને સાધનની
સફાઈ

બોટલ અને સાધનને જં તુરહિત કરવાનું
બધી બોટલ, ખોરાક અપાતા સાધન અને પાણી ગમે તે ઉંમરના બાળકને ફોર્મ્યુલા આપવા માટે જં તુરહિત કરો. તેવું કોઇ સંશોધન નથી જે
સુરક્ષિત રીતે જં તુરહિત કરવાનું ક્યારે બંધ કરવું તે કહે છે .તેનો અર્થ છે કે જે ટલા સમય માટે તમારૂ બાળક ફોર્મ્યુલા પીવે તેટલા સમય માટે પાણી
અને ખોરાક અપાતી બોટલના સાધન જં તુરહિત કરવા સૌથી સુરક્ષિત છે .

ધોયા પછી, બોટલ અને ખોરાકના સાધન જં તુરહિત કરવા માટે:

ફોર્મ્યુલાના સાધન જં તુરહિત નથી કરતાં.

ઓટોમેટિક ફોર્મ્યુલા મશીન ઘરે ઉપયોગ કરવાનું આગ્રહણીય નથી.

સ્ટવ પર તપેલી પણ સારૂ કામ કરે છે . સામાન્ય રીતે ડિશવોશર
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ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે પાણીની પસંદગી
ઘટ્ટ પ્રવાહી અને પાવડર વાળી ફોર્મ્યુલા માટે, નીચે મુજબના પાણી તેને
જં તુરહિત કર્યા પછી વપરાશ માટે સુરક્ષિત છે પાનું જ
ુ ઓ

જો તમારા સમુદાયમાં એક બોઇલ વોટર એડ્વાઇઝરી હોય, તો પાણી ખરીદો અને તેને જં તુરહિત કરો (પાનુંજ
ુ ઓ
કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળી-લીલા શેવાળની સમસ્યા હોય છે .જો તમારા વિસ્તારમાં શેવાળનું સ્તર બહુ વધારે હોય તો, બોટલના પાણીનો
ઉપયોગ કરો જે તમે ફોર્મ્યુલા મીક્સ કરવા માટે જં તુરહિત કરેલું. ઉકાળેલુ નળનું પાણી સુરક્ષિત નહીં હોય.
લાંબા પાવર આઉટેજ જે વી કટોકટી માટે તૈયાર રહો.કલાક થઇ રહે તેટલા ખવડાવવા-માટે-તૈયાર ફોર્મ્યુલા ફોર્મ્યુલા સાથે તૈયાર રહો.

કૃપા કરી નોંધ લો:

નીચે મુજબના પાણી ફોર્મ્યુલા માટે ઉપયોગમાં લેશો નહીં:

ફોર્મ્યુલા માટે નીચે આપવામાં આવેલ પાણીના પ્રકારની સલામતી વિશે કોઇ જાણકારી નથી, તો નીચેનાં પાણી વાપરશો નહીં:

નોંધ: જો તમારી પાસે સુરક્ષિત પાણીનો સ્ત્રોત નથી, તો ખવડાવવા-માટે-તૈયાર પ્રવાહી ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરો.

કેવી રીતે પાણી જં તુરહિત કરવું,ફોર્મ્યુલા અને બોટલ
દ્વારા ખોરાક દેવાનો પુરવઠો પસંદ કરવો
કોઇપણ ઉંમરના બાળક માટે ફોર્મ્યુલામાં વપરાતા બધાં પાણીને જં તુરહિત કરો.
તેવું કોઇ સંશોધન નથી જે કહે છે કે સલામત રીતે જં તુરહિત કરવાનું ક્યારે બંધ કરવું. તેનો અર્થ છે કે જ્યાં સુધી તમારું બાળક ફોર્મ્યુલા વાપરે છે
ત્યાં સુધી પાણી અને ખોરાક દેવા માટે વપરાતી બોટલના સાધનેને સ્ટરીલાઇઝ કરવું સલામત છે .

ફોર્મ્યુલા માટેનું પાણી બનાવવા માટે:

જો તમે ઘટ્ટ પ્રવાહિ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરો છો તો:

જો તમે પાવડર વાળી ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો તો:

બાળકને ત્યારે જ ખવડાવી દેવામાં આવવી જોઇએ.

ફોર્મ્યુલા કેનની પસંદગી:

બોટલ દ્વારા ખોરાક આપવા માટેના સાધનની પસંદગી:

તે તમારા
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આપવા માટે તૈયાર પ્રવાહી ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરવી

પાણી ઉમેરશો નહીં.

કેવી રીતે અને ક્યારે તમારા બાળકને ખોરાક આપવાનો
તેના દિશાનિર્દેશો આ પુસ્તિકામાં આગળ વાંચો.

સંકેન્દ્રિત પ્રવાહી ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરવી

કેવી રીતે અને ક્યારે તમારા
બાળકને ખોરાક આપવાનો
તેના દિશાનિર્દેશો આ
પુસ્તિકામાં આગળ વાંચો.
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પાઉડરયુકત ફોર્મ્યુલા તૈયાર કરવી

બાળકો જે મને પાવડર યુક્ત ફોર્મ્યુલાથી ચેપ લાગવાની સૌથી વધું શક્યતા છે , તે નીચે પ્રમાણે છે :

પાઉડરયુકત ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે જં તુરહિત કરેલ ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો. ફોર્મ્યુલા તાજી બનાવવી અને તે ઠંડી થાય એટલે
તેને તુંરત ઉપયોગમાં લેવી સૌથી ઉત્તમ છે .

