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 کنسانتره عیما با نوزاد یپرکالرشیر فرمولی  تهیۀ 

Making High Calorie Baby Formula from Concentrated Liquid 

   ۲۲ کالری    ۴۲ کالری   ۲کالری ٧   ۳۰ کالری  /سایرOtherـــــــــــــــــــ

 کنم؟مخلوط را  فرمولی ریش چگونه

 دستان خود را با آب گرم و صابون بشویید. . ۱

دقیقه در یک قابلمه بزرگ یا  ۲بگذارید آب جوش برای  . ۲

. اگر قرار است آب کتری پس از جوش کتری بجوشد

 دقیقه کامل بجوشد، فقط از کتری برقی استفاده کنید. ۲آمدن

 اجازه دهید آب تا دمای اتاق خنک شود. . ۳

مقدار آب و مایع کنسانتره شیر فرمولی را اندازه بگیرید.  . ۴

گیری از یک شیشه شیر مدرج شفاف یا یک جهت اندازه

 گیری کوچک استفاده کنید.پیمانۀ اندازه

آب و مایع کنسانتره شیر فرمولی را قبل از شیردهی به  . ۵

 خوبی مخلوط کنید

 اضافه کنم؟ فرمولی ریشکنسانتره به  مایعمقدار  چه 

 کالری
 مایعمقدار  مقدار آب

 کنسانتره

 مقدار کل

 22 calories 
200 mL 240 mL 440 mL 

310 mL 385 mL 695 mL 

 24 calories 
160 mL 240 mL 400 mL 

250 mL 385 mL 635 mL 

 27 calories 
115 mL 240 mL 355 mL 

185 mL 385 mL 570 mL 

 30 calories 
80 mL 240 mL 320 mL 

130 mL 385 mL 515 mL 

 ___ calories ____mL ____mL ____mL 

 mLلیتر = میلی
 

شیشه شیرهای  یاگیری های اندازههمیشه از پیمانۀ

 استاندارد استفاده کنید.

 

 ؟چیستشیر فرمولی پرکالری نوزاد 

 کی ای تریلیلیم ۳۰ر بیشتر شیرهای فرمولی نوزادان در ه

 برای کمک به رشداوقات،  یگاه .دندار یکالر ۲۰، اونس

 .نیاز است یشتریب یکالر مقدار نوزاد

مورد  یاضاف یکالر ،افزایش میزان مایع کنسانتره شیر فرمولی

 نامیم.یانسان م ۀشدیغن ریشرا آن. کندتأمین میرا  نوزاد ازین

 ؟شیر فرمولی باید خریداری کنم نوع چه

روی د. بخری توانیدمیرا فرمولی نوزاد مایع کنسانتره هر برند 

که انتخاب مایع کنسانتره  دیمطمئن شو تا بخوانیدرا  آن برچسب

 .استماه  ١٢تا  صفر بین نوزادان یبرا دیکنیم

  کنم؟ سازیآماده چگونه

و  شیرها شیشه شهی، همفرمولی نوزادتان ریش تهیهاز  قبل

را  مخلوط کردنبرای استفاده  مورد یریگاندازه هایپیمانۀ

 .دیکن لیو استر شسته

 .دییدستان خود را با آب گرم و صابون بشو . ۱

ها، ، درپوشهاسرپیچ ،هاشیشه یپستانکسِر  شیرها، شیشه . ۲

 انبرک گیری،های اندازهقاشق کوچک،گیری اندازه ۀمانیپ

 یخوب آبکش سته وشو صابون  داغو چاقو را در آب 

 .دیکن

 داخل .دیبزرگ قرار ده قابلمه کیرا در  لیوسا نیا ۀهم . ۳

ا ر لیوسا یروآب ای که اندازهتا  آب بریزید، قابلمه

 .قرار دهیداز آب  را بیرون انبرک . دسته  دبگیر

 قابلمهد. در بجوشدقیقه  ٢ جوش بیاید و برایآب بگذارید  . ۴

 .دیگذارنرا 

از ظرف تمیز  یک انبرکرا با  لیوسا ،قهیدق ٢از  پس . ۵

  .دیقرار ده زیتم ۀحول کو روی ی خارج نموده

در صورت عدم  ای هدنمواستفاده  لیوسااز  بالفاصله

حوله  یهوا رودر معرض  دیاجازه ده ی،فور ۀاستفاد

  خشک شوند.
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کاری  چه، میباشنخانه نوزادم من و  دهیرشی در موعداگر 

 ؟باید انجام دهم

 ریشد، خانه بمانی از خارج ساعت ۲کمتر از قرار است  اگر

همراه با  دارندهنگه خنک یک کیفشده را در یغن فرمولی

شده یغن فرمولی ریش دیبا ،ساعت ۲. بعد از دینگه دار خی سهیک

 .دیزیرا دور بر

، داز خانه بمانی خارج ساعت ۲از  بیشقرار است  اگر

اگر شیر پستان است.  / شیر مادر ترین روِش شیردهی،مطمئن

ماده ، شیر فرمولی آبرای تغذیۀ نوزاد ست،ینممکن  نهیگز نیا

 .همراه داشته باشید آن باز نشده، مصرف که درِ 

 تریلیلیم ٣٠مصرف در هر  ۀآماد یفرمولشیر  توجه:

 نیگزیجا طور مداوم به دینبا ، ودارد یکالر ٢٠

 .شده شود یغن یفرمولشیر 

خواهد  ازیشده نیغن فرمولی ریچه مدت به ش من تا نوزاد

 ؟داشت

 ،نسبت به بقیه از نوزادان یمتفاوت است. برخ ینوزاد هر

 دارند. ازین ۀشدیغن فرمولیریبه ش تریمدت طوالنی

رشد  ،هیمتخصص تغذ ای)متخصص اطفال(  ناتفرزندپزشک  

در مورد زمان تا د نکیبه شما کمک م کرده و یرا بررس نوزاد

 .دیریبگ میتصمتوقف غنی کردن شیر خود، 

 کار کنم؟اگر سؤال داشتم چه

 .Ask your dietitianاز متخصص تغذیه بیمارستان خود بپرسید./

   :Name/نام

   :ext./داخلی   :Phone/تلفن

  HealthLinkBCرسمی دربا یک متخصص تغذیه یا پرستار 
 ٨-۱-۱تلفن:                 صحبت کنید.      

تماس  Fraser Health Virtual Careبا یک پرستار در 

 بگیرید.

 شب در دسترس است. ۱۰صبح تا  ۱۰همه روزه از

 ۱-٨۰۰-۴۳۱-۰٩٩٩تلفن: 

 fraserhealth.ca/virtualcareَچت زنده: 

 ؟ماندمی سالمچه مدت برای  ،فرمولی ریش مخلوط

ظرف در بسته تا  اخل یکد توانمی را فرمولی ریش مخلوط

مصرف  یرهای. تمام شنمود ینگهدار خچالیساعت در  ۴۲

 .دیزیساعت دور بر ۴۲نشده را بعد از 

 ۲را، ظرف  که گرم شده فرمولی ریش مخلوطباید هر شیشه 

 ساعت پس از شروع شیردهی مصرف کنید.

 .دیرا منجمد نکن فرمولی ریش مخلوطهرگز 

مواد  نی. همچنشودیم شدن شیر فرمولی گلوله باعثانجماد 

 دهد.یم رییرا تغ شیر فرمولیموجود در  یمغذ

 ؟ماندمی سالم فرمولی ریش کنسانتره مایع چه مدتتا 

 کنسانتره مایع ظرفاز باز شدن، در  پس

 یخچالدر را آنو  ببندیدرا محکم 

 .دیکن ینگهدار

، تاریخ باز ظرفروی با یک برچسب 

  را مشخص کنید.کردن آن

 ۴۸پس از . دیاستفاده کن ساعت ۴٨ظرف  را کنسانتره مایع

 .دیزیرا دور بر ماندهیباق کنسانتره مایع تمام دیبا ساعت

 ؟م بدهمنوزادرا به شده شیر فرمولی غنیچگونه 

 .دیتکان ده یرا به آرام فرمولی ریش شیشۀ .۱

. از دیرا گرم کنآندر آب گرم،  شیشه شیربا قرار دادن  .۲

عمل  نی. ادیاستفاده نکن ریگرم کردن ش یبرا ویکروویما

را  نوزاددهان  که ممکن است هشدداغ  ذرات جادیباعث ا

 .بسوزاند

 .دیتکان ده یرا به آرام شیشه شیردوباره  .۳

 امتحانمادر را  ریش ینوزاد، دمادهی ریقبل از ش شهیهم

 .دیکن

مانده شیر فرمولی در شیشه پس از شیردهی، مقدار باقی . ۴

 شیر را دور بریزید. 

 

 

https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/fraser-health-virtual-care

