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بهاپ سے جراثيم ربائی کرنا

اپنے ہاتهوں کو اّچهی طرح دهوئيں اور اپنے دوده پالنے کے سامان کو 
صابن والے، گرم پانی ميں دهوئيں۔ بوتل کے برش کا استعمال کرتے ہوئے 
بوتل کے اندر اور باہر کی طرف رگڑ کر صاف کريں۔ نپل والے برش کے 
ساته نيپلس (چوسنيوں) کو گهسيں اور دوده کے تمام نشانات کو ہڻانے ميں 

مدد کرنے کے ليے ان ميں پچکاری سے پانی ڈال کر صفائی کريں۔ نل کے 
نيچے تمام سامان کو اچهی طرح سے کهنگاليں۔

اپنے اسڻرالئزر ميں مطلوبہ مقدار ميں پانی مالئيں۔ 
(صانع کی ہدايات مالحظہ کريں)۔

اسڻرالئزر ميں اپنی نپل کے ساته اپنے آلے کو لگائيں۔ چمڻا (يہ يقينی بنانے کے 
ليے کوئی چيز اوپر کی طرف نہيں ہے/ پانی سے بهر نہيں رہا ہے)۔ اگر آپ 

برقی بهاپ والے اسڻرالئزر کا استعمال کر رہے ہيں تو اسڻرالئزر پر ڈهکن رکه 
ديں اور اس کا بڻن چالو کر ديں، يا مطلوبہ طاقت اور وقت کی ترتيب پر اسے 

اپنے مائکروويو ميں رکه ديں۔
(صانع کی ہدايات مالحظہ کريں)۔

جب يہ ختم ہو جائے، تو عام طور پر اسڻرالئزر خود بند ہو جائے گا۔ اسڻرالئزر 
پر ڈهکن لگائيں اور کهولنے سے تهوڑا قبل چيزوں کو ڻهنڈا ہونے ديں۔

اپنے جراثيم سے پاک آلہ کو آلوده ہونے سے بچانے کے ليے اپنے جراثيم سے 
پاک کيے گئے نپل چمڻے کا استعمال کرتے ہوئے ہميشہ اپنی بوتلوں کو تيار 
کريں۔ اگر فوری طور پر استعمال نہيں کيا جا رہا ہے تو، بوتلوں پر نپل اور 

ڈهکن اچهی طرح لگا کر رکهنا چاہيے۔

ضروری اطالع: کسی بچہ کو غذا دينے کا بہترين طريقہ ماں کا دوده پالنا ہے، کيونکہ ماں کا دوده بچہ کو معياری متوازن غذا اور بيماری سے تحفظ ساته ہی بچہ اور ماں دونوں 
کے ليے بہت سے غير غذائی فوائد بهی فراہم کرتا ہے۔ ہم آپ کو مشوره ديتے ہيں کہ بچہ کو غذا دينے کا انتخاب کرتے وقت اپنے نگہداشت صحت کے پيشہ ور فرد سے ضرور 

بات کر ليں۔ ماں کا دوده پالنے کی تياری اور اس سے متعلق رکه رکهاؤ کے ليے بهی پيشہ وارانہ رہنمائی حاصل کی جانی چاہئے۔ اگر آپ ماں کا دوده پالنے کا انتخاب کرتے ہيں 
تو، صحت بخش اور متوازن غذا لينا بہت ضروری ہے۔ شير خوار بچوں کا فارموال، ماؤں کے ذريعہ بچوں کو اپنا دوده نہ پالنے کا انتخاب کرنے يا کسی وجہ سے اپنا دوده پالنے 
کے قابل نہ ہونے کی صورت ميں، بطور متبادل تيار کيا گيا ہے۔ ماں کا دوده نہ پالنے کا فيصلہ کرنے، يا جزوی طور پر بوتل سے دوده پالنے سے، ماں کے دوده کی فراہمی کم 

ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بهی وجہ سے ماں کا دوده نہ پالنے کا انتخاب کرتی ہيں تو، يہ ياد رکهيں کہ اس طرح کے فيصلہ کو تبديل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شير خوار بچہ کا 
فارموال استعمال کرنے کے سماجی اور مالی اثرات بهی ہيں جن پر غور کيا جانا الزمی ہے۔ بچے کی صحت سے متعلق خطرات سے بچنے کے ليے شير خوار بچے کے فارموال 

کو ہميشہ ليبل پر بتائی گئی ہدايات کے مطابق تيار، استعمال اور ذخيره کيا جانا چاہيے۔


