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التعقیم بالبخار

اغسلي یدیك جیًدا واغسلي أدوات الرضاعة بماء ساخن وصابون. افركي داخل 
وخارج الزجاجة باستخدام فرشاة زجاجة. افركي الحلمة بفرشاة حلمة ورشي ماء 

من خاللھا لتساعدي في التخلص من كافة بقایا الحلیب. اشطفي كافة األدوات جیًدا 
تحت الصنبور.

أضیفي كمیة الماء الالزمة إلى المعقم. (راجعي إرشادات الجھة المصنعة).

عبئي المعقم مع أدواتك، بما في ذلك ملقط الحلمة (متأكدًة من أنھ ال توجد أدوات 
متجھة ألعلى/قابلة لالمتالء بالماء). ضعي الغطاء على المعقم وقومي إما بتشغیلھ 

إذا كنت تستخدمي معقم كھربائي بالبخار أو وضعھ في المیكروویف عند ضبط 
القدرة والوقت الالزمین.

(راجعي إرشادات الجھة المصنعة).

عندما ینتھي التعقیم، عادًة ما یوقف المعقم نفسھ. أبق الغطاء على المعقم واسمحي 
للمحتویات بأن تبرد قلیًال قبل الفتح.

جمِّعي الزجاجة دائًما باستخدام ملقط الحلمة المعقم لتتجنبي تلویث أدواتك المعقمة. 
إذا لم یتم استخدامھا فوًرا، ینبغي تجمیع الزجاجة بالكامل مع وضع الحلمة والغطاء 

في مكانھما.

مالحظة ھامة: أفضل طریقة إلرضاع الطفل ھي الرضاعة الطبیعیة، حیث أن حلیب الثدي یوفر الغذاء المتوازن المثالي والوقایة من المرض لطفلك عالوة على العدید من الفوائد غیر التغذویة 
لكٍل من الطفل واألم. نوصي بأن تتحدثي مع أخصائي الرعایة الصحیة الخاص بك عندما تتخذین قرارك بشأن تغذیة طفلك. ینبغي أیًضا طلب المشورة المتخصصة عند االستعداد للرضاعة 

الطبیعیة والمداومة علیھا. إذا اخترِت الرضاعة الطبیعیة، من المھم أن تتناولي غذاء صحي متوازن. تركیبة حلیب الرضع مخصصة لتحل محل حلیب الثدي عندما تختار األمھات عدم القیام 
بالرضاعة الطبیعیة أو إذا كن غیر قادراٍت علیھا لسبٍب ما. سوف یؤدي قرار عدم القیام بالرضاعة الطبیعیة، أو تقدیم تغذیة جزئیة من زجاجة، إلى تقلیل اإلمداد من حلیب الثدي. إذا اخترِت 
ألي سبب عدم القیام بالرضاعة الطبیعیة، تذكري أن ھذا القرار قد یكون من الصعب الرجوع فیھ. كما أن استخدام تركیبة حلیب الرضع لھا تبعات اجتماعیة ومالیة یجب أخذھا في االعتبار. 

ینبغي دائًما تحضیر تركیبة حلیب الرضع، واستخدامھا وحفظھا حسب التعلیمات على الملصق، لتتجنبي المخاطر على صحة الطفل.


