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تحضیر وإعطاء الزجاجة

ري كل رضعة كلما كنت في حاجة إلیھا. قبل تحضیر  من األفضل دائًما أن تحضِّ
الزجاجة، تأكدي من أن أدواتك معقمة، وأن سطح العمل مكان تحضیر الزجاجة 

نظیف وأنك غسلت یدیك جیًدا.

اغِل ماء صنبور نقي في الغالیة ودعیھ یبرد إلى ما ال یقل عن 70 درجة مئویة 
(یعني ھذا ترك الماء كي یبرد لما ال یزید عن 30 دقیقة بعد الغلي).

قیسي الكمیة الالزمة من الماء المغلي المبرد في الزجاجة المعقمة، حسب ما ھو 
موضح على عبوة مسحوق حلیب األطفال. وباستخدام المغرفة المقدمة، أضیفي عدد 

المغارف الالزم من المسحوق إلى الزجاجة، مع تسویة سطح كل مغرفة بسكین 
جاف نظیف. ال تضعي المسحوق في كومة في المغرفة.

ضعي الحلمة المعقمة والغطاء على الزجاجة ورجیھا جیًدا. قبل تقدیمھا إلى رضیعك، 
دي الحلیب الصناعي بإمساك الزجاجة تحت ماء بارد جاري حتى تصبح فاترة.  برِّ

كبدیل، ضعي الزجاجة في إبریق أو إناء ماء بارد حتى تفتر.

عند إرضاع طفلك، امسكي الزجاجة بزاویة بحیث تكون الحلمة وعنق الزجاجة 
مملوءتان دائًما بالحلیب. وبھذه الطریقة تقل فرصة احتباس الھواء داخل طفلك. 

ألسباب تتعلق بالنظافة الصحیة، تخلصي من بقیة الرضعة الموجودة في الزجاجة 
في أقرب وقت ممكن.

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.


