
તમારા હાથ બરોબર ધૂઓ અને તમારા ખોરાકના સાધનોને ગરમ, સાબુવાળા 
પાણીમાં ધૂઓ. બોટલ �શનો ઉપયોગ કરીને તમારી બોટલ્સને અંદર અને 
બહાર ઘસો. ટોટીના �શ સાથે ટોટીઓને ઘસો અને દૂધના તમામ િનશાનો 
સાફ કરવા મદદ કરે તે માટે તેમાં પાણીની બરોબર ધાર મારો. નળ નીચે 
તમામ સાધનોને બરોબર વ�છળો. 

તમારા સ્ટ�રલાઇઝરમાં પૂરતું પાણી ઉમેરો. 
(ઉત્પાદકની સૂચનાઓ જુઓ).

તમારી ટોટી સિહત તમારા ઉપકરણો સાથે સ્ટ�રલાઇઝરને સજ્જ કરો.
ચીિપયો (કોઈ પણ ચીજવસ્તુ ઉપરની તરફ ન હોય/તેમાં પાણી ભરાતું 
ન હોવું જોઈએ તે ખાતરી કરો). સ્ટ�રલાઇઝર પર ઢાંક�ં મૂકો અને જો 
તમે ઇલેિક્�ક સ્ટીમ સ્ટ�રલાઇઝરનો ઉપયોગ કરો તો તેને ચાલુ કરો અથવા 
જ�રી પાવડર અને સમયનું સે�ટગ કરીને તમારા માઇ�ોવેવમાં મૂકો. 
(ઉત્પાદકની સૂચનાઓ જુઓ).

જ્યારે તે પૂણર્ થઈ �ય છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે સ્ટ�રલાઇઝર તેની રીતે બંધ 
થઈ જશે. તમારા સ્ટ�રલાઇઝર પર ઢાંક�ં રાખો અને ખોલતા અગાઉ 
સામ�ીને થોડી ઠંડી થવા દો.

તમા�ં સ્ટરાઇલ ઉપકરણને જંતુમુક્ત રાખવા તમારી સ્ટ�રલાઇઝ ટોટીના 
ચીિપયાનો ઉપયોગ કરીને તમારી બોટલ્સની ભેગી કરો. જો તાત્કાિલક 
ઉપયોગ ન કરવાનો હોય, તો બોટલને ટોટી અને ઢાંકણા સાથે સંપૂણર્પણે 
તૈયાર રાખવી જોઈએ.
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જંતુમુક્ત વરાળ

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, જેને 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.


