
નવજાત શિશ ુફોર્મુયુલા: તમારે શુ ંજાણવુ ંજરૂરી છે
વિશ્વ આરોગ્ય સસં્થા, હલે્ કેનડેથા, કેનડેથાનથા આહથારશથાસ્ત્રીઓ અન ેકેનડેડઅન બથાળરોગ વનષ્થાતોન્રી સોસથા્યટીએ ભલથામ્ કરી છે કે પ્ર્મ 6 મથાસ સધુ્રી 
ફકત સતનપથાન જ કરથાિવુ ંઅન ેબે િરસ ત્થા તે્્રી િધ ુસમ્ય મથાટે કઠ્ આહથારનથા ઉમરેથા સથા્ ેસતનપથાન કરથાિિથાનુ ંચથાલ ુરથાખવુ.ં

પડરિથારો વિવિધ કથાર્ોસર ફોર્મુયુલથાનો ઉપ્યોગ કરી શકે છે. જો તમે તમથારથા વશશનુ ેફોર્મુયુલથા પ્રીિડથાિિથાનુ ંવિચથારતથા હો, તો તમથારથા આરોગ્ય કથા્યયુકર 
અ્િથા જાહરે આરોગ્ય પડરચથાડરકથા સથા્ ેિથાતચ્રીત કરો. વિચથાર્થા કરિથા ્યોગ્ય આ રહી કેટલ્રીક હકીકતો: 

નવજાત શિશનેુ ખવડાવવાના ંકેટલાકં સભંશવત જોખમો

શિશઓુને જ્ારે ધાવણ નથી મળતુ ં
ત્ારે, તેમને આ જોખમ વધારે  
રહતેા ંહો્ છે:
•  કથાનનથા ચપે
•   ફેફસથા ંઅને શ્વથાસોચછિથાસનથા  

તતં્રનથા ચપે
•  ચપે્રી ઝથાડથા
•   અચથાનક નિજાત વશશ-ુમતૃ્મનુથા ં

સહલક્ષ્ (SIDS).
•  અવધક િજન અન ેમદેસસિતથા
•  ટથાઇપ 2 મધમુહે

જ્ારે માતાઓ તેમના ંશિશઓુને  
પોતાનુ ંધાવણ નથી આપતી, ત્ારે 
માતાઓને આટલા ંવધ ુજોખમ હો્ છે:
•   બથાળકનથા જનમ પછી અસથામથાન્ય 

રકતસ્તથાિ 
•   ટથાઇપ 2 મધમુહે
•   સતન અન ેગભથાયુશ્યનુ ંકેનસર

જ્ારે શિશઓુ ધાવણ પ્ાપત નથી  
કરતા ંત્ારે, તેઓ આને લીધે બીમાર 
થઈ િકે છે:
•   દુવિત પથા્્રી
•   ફોર્મુયુલથા ઉતપથાદનન્રી ભલૂો
•   ફોર્મુયુલથા ત્ૈયથાર કરિથામથા ંભલૂો
•   ફોર્મુયુલથાનો અ્યોગ્ય રીતે સગં્રહ
•   ફોર્મુયુલથા વસિથા્યન્રી િસ્ઓુનો 

ઉપ્યોગ કરિો (દથાખલથા તરીકે,  
ઘટ્ટ કરેલુ ંદૂધ)

જો તમે તમથારથા વશશનુ ેફોર્મુયુલથા આપતથા હો તો ન્રીચેન્રી બથાબતોન્રી વિચથાર્થા કરશો:

 •  ફોર્મુયુલથા આપિથા અંગેનથા ંજોખમોને તમ ેજા્્રી ચકૂ્થા છો ત્યથારે, તમથારથા વશશનુ ેફોર્મુયુલથા આપિથા અંગે તમન ેકેવુ ંલથાગે છે?

 •  શુ ંતમ ેનિજાત વશશ ુમથાટેન્રી ફોર્મુયુલથા સલથામત રીતે ત્ૈયથાર કરી શકો છો અન ેખિડથાિ્રી શકો છો?

 •  તમ ેફોર્મુયુલથાન્રી ડકમંત સમજો છો? 

 •  તમ ેજા્ો છો કે ફોર્મુયુલથા 9 ્્રી 12 મથાસ સધુ્રી જરૂરી હો્ય છે?

જો તમથારે નિજાત વશશનુ ેખિડથાિિથા અંગે િધ ુમથાડહત્રીન્રી જરૂર હો્ય તો તમથારથા જાહરે આરોગ્ય ્મવુનટનો અ્િથા તમથારથા આરોગ્ય  
સિેથા પરૂી પથાડનથારનો સપંકયુ કરશો.

જો તમે નિજાત વશશ ુમથાટેન્રી ફોર્મુયુલથા િથાપરિથાનો વિચથાર કરતથા હો તો, િધ ુસલથાહ પવત્રકથાઓ અન ેએક િ્રીડડ્યો ઉપલબધ છે.

શવડી્ો: નિજાત વશશ ુફોર્મુયુલથા: તમથારે શુ ંજા્વુ ંજરૂરી છે

સલાહ પશરિકાઓ
સલાહ પશરિકા #1 – સમુથાડહતગથાર વન ય્ુ્ય કરિો
સલાહ પશરિકા #2 – ફોર્મુયુલથા બનથાિિથા મથાટે ત્ૈયથાર ્વું
સલાહ પશરિકા #3 – તદુંરસત વશશઓુને ખિડથાિિથા-મથાટે-ત્ૈયથાર પ્રિથાહી ફોર્મુયુલથા કેિ્રી રીત ેબનથાિિ્રી
સલાહ પશરિકા #4 – કેિ્રી રીત ેતદુંરસત વશશઓુ મથાટે ઘટ્ટ પ્રિથાહી ફોર્મુયુલથા બનથાિિ્રી
સલાહ પશરિકા #5 – કેિ્રી રીત ેતદુંરસત વશશઓુ મથાટે પથાિડરિથાળી ફોર્મુયુલથા બનથાિિ્રી
સલાહ પશરિકા #6 – કેિ્રી રીત ેતમથારથા વશશનુ ેબથાટલ્રી્્રી ફોર્મુયુલથા પ્રીિડથાિિ્રી અન ેઅન્યત્ર િહન કરિ્રી

તમથારથા વશશનુ ેકેિ્રી રીત ેઅન ેક્થારે ખિડથાિવુ ં 
તને્રી મથાડહત્રી મથાટે જુઓ: 

• નવજાત શિશ ુફોર્મુયુલા: તમારે શુ ંજાણવુ ંજરૂરી છે.

સમુાહહતગાર શનણયુ્ લેવો
સલાહ પશરિકા 

#1

2019

ભડંોળ પરંુૂ પથાડનથાર:

(Gujarati)

https://www.youtube.com/watch?v=O5Bo4dQ3CXU&t=12s
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-GU.pdf


જતંરુહિત પાણીનો સગં્રિ કરવો

વધારાનુ ંજતંરુહિત પાણી સજજડ 
રીત ેબધં કરાયલેા કાચના 
જતંરુહિત પાત્રમા ંઓરડાના 
તાપમાન ે24 કલાક માટે અથવા 
હરિઝમા ં2-3 હિવસ માટે રાખી 
શકાય છે.

પાણીને જતંરુહિત કરવુ ં

જે પાણીનો ઉપયોગ તમે 
ફોર્મુયુલા બનાવવા કરવાના 
છો તે વાસણમા ંરેડો. 

વાસણન ેઉકાળવા માટે ચલુે 
લાવો અને 2 મમમનટ સધુી 
ઉકળવા િો. 

87

સરુક્ષિત પાણીમા ંબરાબર વીંછળો. 
એકવાર જતંરુહિત થઈ જાય પછી 
આ પાણી સરુક્ષિત િોય છે: 
•  નગરપાક્લકાના નળનુ ંપાણી
•  વપેારી ધોરણ ેતયૈાર કરાયલેુ ં
બાટલીનુ ંપાણી (મસવાય કે કાબયુન 
ડાયોકસાઇડ મળેવલેુ,ં અકયુ કાઢેલુ ં
અથવા મમનરલ પાણી).

•  કવૂાનુ ંપાણી જે મનયમમત ચકાસણી 
કરાત ુ ંિોય.

ફોર્મુયુલા બનાવતી વખતે િમંશે 
સરુક્ષિત પાણીનો અને ખવડાવવા 
માટેના જતંરુહિત સાધનનો ઉપયોગ 
કરવો જોઇએ. બાટલીઓ અને 
ખવડાવવા માટેના સાધનન ેિવાથી 
સકુાવા માટે સવચછ ટુવાલમા ંગોઠવો.

4

મશશનુ ેકેવી રીતે ખવડાવવુ ંતનેા સમુાહિતગાર મનણયુય અંગે વધ ુમાહિતી માટે તમારા આરોગય કાયયુકતાયુ અથવા 
જાિરે આરોગય પહરચાહરકા સાથ ેવાતચીત કરો. અગતયની િકીકતો માટે સલાિ પમત્રકા #1 જુઓ.

તમારા િાથ અન ેટેબલનુ ં
કાઉનટર સાબ ુતથા 
પાણીથી ધઓૂ

તમામ બાટલીઓ ટોટીઓ, 
કડીઓ, ઢાકંણા,ં હડસક, ઢાકંણા 
ખોલવાનુ ંઓજાર, ભેગુ ંકરવાના 
વાસણો અને ચીમપયાઓને એક 
સવચછ ખાળકૂંડીમા ંસાબવુાળા 
ગરમ પાણીમા ંધઓૂ.

બાટલીઓ તથા ટોટીઓન ેઅંિર 
અન ેબિારથી ઘસીન ેસાફ 
કરવા બાટલી સાફ કરવાના એક 
ચોખખા બ્રશનો ઉપયોગ કરો.
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સાધનન ેજતંરુહિત કરવા, એક 
મોટા વાસણન ેપાણીથી ભરો 
અન ેખવડાવવા માટેના ંતમામ 
સાધનો તેમા ંડુબી ન જાય તયા ં
સધુી ઉમેરો.

વાસણન ેઉકળવા માટે ચલુે 
લાવો અન ે2 મમમનટ સધુી 
ઉકળવા િો

પાણીમાથંી બાટલીઓ અને 
ખવડાવવાના સાધનને કાઢવા 
જતંરુહિત ક્ચમપયાનો ઉપયોગ કરો.

સાધનને િવાથી સકુાવા માટે 
સવચછ ટુવાલમા ંગોઠવો. િવ ેતે 
ઉપયોગ માટે તયૈાર છે. 

વધ ુમાહિતી માટે જુઓ, નવજાત શિશ ુફોર્મુયુલા: તમારે શુ ંજાણવુ ંજરૂરી છે પાન 6-9:
• ખવડાવવાની બાટલી કેવી રીત ેચોખખી અને જતંરુહિત કરવી. 
• કેવી રીત ેપાણીન ેજતંરુહિત કરવુ.ં
• કેવી રીત ેએ સમુનમચિત કરવુ ંકે તમ ેસરુક્ષિત પાણીનો ઉપયોગ કરી રહ્ા છો.

2:00  
શમશનટ

2:00  
શમશનટ

ફોર્મુયુલા બનાવવા માટે તૈયાર થવું

2019

સલાિ પશરિકા 

#2

(Gujarati)

ભડંોળ પરંુૂ પાડનાર:

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-GU.pdf


પીવડાવવા-માટે-તૈયાર પ્રવાહી ફોર્મ્યુલા જતંર્હહત છે અન ેસૌથી સલામત ફોર્મ્યુલા છે. તમારા બાળકને 
કેવી રીતે ખવડાવવ્ ંતનેો સમ્ાહહતગાર નનરયુય લેવાની માહહતી માટે તમારા આરોગય કાયયુકર સાથ ેઅથવા 

જાહરે આરોગય પહરચાહરકા સાથ ેવાતચીત કરો. અગતયની નવગતો માટે સલાહ પનરિકા #1 જ્ઓ.

તમારા નિશન્ ેકેવી રીતે અન ેક્ારે ખવડાવવ્ ંતનેી માહહતી માટે જ્ઓ:

• નવજાત શિશ ુફોર્મુયુલા: તમારે શુ ંજાણવુ ંજરૂરી છે. મા ંપાન 16-20
• સલાહ પશરિકા #6.
•  નવજાત શિશ ુફોર્મુયુલા પાછી મોકલી િકાય છે. પરત મોકલવાની માહહતી હલેથ કેનડેાની  
આ વબેસાઇટ પર જોઇ િકાય છે www.healthycanadians.gc.ca/ 
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php

જયારે પર તમારા નિશન્ ેતમ ેખવડાવો તે દરેક વખત ેનવી 
બાટલી તયૈાર કરો અન ેતરત ખવડાવો એ સૌથી સલામત છે. 
જો એક કરતા ંવધ ્બાટલીઓ તયૈાર કરી હોય, તો તમેન ેહરિઝમા ં
મકૂો અન ે24 કલાકમા ંતનેો ઉપયોગ કરી દો. 

નવજાત નિશન્ા પ્રવાહી ફોર્મ્યુલાના ઉઘાડલેા ડબબા તાતકાલલક 
ઢાકંીન ેહરિઝમા ંમકૂી દેવા જોઇએ અન ેત ે48 કલાક સધ્ી હરિઝમા ં
સઘંરી િકાય છે.

7

જતંર્હહત ચીનપયા વડ ેટોટી, 
ઢાકંણ્ ંતથા કડીન ેઉંચકો અને 
બાટલી પર મકૂો.

4

હાથ ધઓૂ અને ટેબલના 
કાઉનટરન ેસાબ ્અને પારી  
વડે સાફ કરો.

ખવડાવવા માટેના ંતમારા ં
તમામ જતંર્હહત સાધનો તયૈાર 
રાખો (જ્ઓ સલાહ પનરિકા #2).

ડબબા અથવા ફોર્મ્યુલા ભરવાના 
પારિના ઢાકંરાને ગરમ પારી 
અન ેસાબથ્ી ધઓૂ.

ડબબા ઉપરની સમાપ્તની 
તારીખ ચકાસો.

ડબબાને સારી રીતે હલાવો અને 
ડબબો ઉઘાડવાના જતંર્હહત 
સાધનથી ખોલો. 

ફોર્મ્યુલાન ેએક સવચછ અને 
જતંર્હહત બાટલીમા ંસીધ્ ંરેડો.

પીવડાવવા-માટે-તૈયાર 
ફોર્મ્યુલામા ંપારી ઉમરેિો નહીં.

2
કલાક પછી

1

5

2

6

3

કડીન ેતમારા હાથથી કસીને 
સજજડ કરો.

તમારા નિશન્ ેતનેા ખાવાના 
ઇિારાઓના પ્રનતસાદમા ંખવડાવો 
(જ્ઓ સલાહ પનરિકા #6).

તમારા નિશએ્ નહીં પીધલે 
ફોર્મ્યુલાને 2 કલાક પછી ફેંકી દો.

તદુંરસત શિશઓુને પીવડાવવા-માટે-તૈયાર પ્રવાહી ફોર્મુયુલા 
કેવી રીતે બનાવવી 
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ભડંોળ પરં્ૂ પાડનાર:

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-GU.pdf
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php


જ્યારે પણ તમયારયા શિશનુ ેતમ ેખવડયાવો તે દરેક વખતે 
નવી તૈ્ યાર કરેલી બયાટલી વયાપરો એ સૌથી સલયામત છે. 
જો તમે બયાટલીઓને હુફંયાળયા/ગરમ પયાણીમયા ંતૈ્ યાર કરી 
હો્ તો તયાતકયાલલક જ વહતેયા ઠંડયા પયાણી નીચ ેરયાખીને 
અથવયા ઠંડયા પયાણીનયા વયાસણમયા ંમકૂીન ેઠંડી પયાડી દો. 
એકવયાર ઠંડી થઈ જા્ તો તેમન ેફ્રિઝમયા ંમકૂો અને 
24 કલયાકમયા ંતનેો ઉપ્ોગ કરી દો.

નવજાત શિશનુયા પ્રવયાહી ફોર્મુયુલયાનયા ઉઘયાડલેયા ડબબયા 
તયાતકયાલલક ઢયાકંીને ફ્રિઝમયા ંમકૂી દેવયા જોઇએ અને  
ત ે48 કલયાક સધુી ફ્રિઝમયા ંસઘંરી િકયા્ છે.

10

બયાટલીન ેહળવથેી હલયાવીને 
ભગેુ ંકરો.

8

ફોર્મુયુલયા બનયાવવયા મયાટે ઉપ્ોગમયા ં
લવેયામયા ંઆવનયારયા પયાણીન ેકેવી  
રીત ેજતંરુફ્હત બનયાવવુ ંત ેમયાટે 
જુઓ સલયાહ પશરિકયા #2.

એક વખતનો આહયાર તૈ્યાર કરવયા 
કેટલી ફોર્મુયુલયા અન ેકેટલુ ંપયાણી 
વયાપરવુ ંત ેજોવયા લેબલ વયાચંો 

જતંરુફ્હત પયાણી કે જેને ઓરડયાનયા 
તયાપમયાન પર ઠંડુ પયાડવયામયા ં
આવ્મુ ંહત ુ,ં જતંરુફ્હત બયાટલીમયા ં
રેડો અને મયાપો.

4

જ્યારે સયાચી રીત ેબનયાવયાઇ હો્ છે ત્યારે ઘટ્ટ ફોર્મુયુલયા સરુલષિત હો્ છે. તમયારયા બયાળકન ેકેવી રીતે 
ખવડયાવવુ ંતેનો સમુયાફ્હતગયાર શનણય્ુ  લેવયાની મયાફ્હતી મયાટે તમયારયા આરોગ્ કયા્યુકર અથવયા જાહરે આરોગ્ 

પફ્રચયાફ્રકયા સયાથ ેવયાતચીત કરો. અગત્ની શવગતો મયાટે સલયાહ પશરિકયા નબંર #1 જુઓ.

હયાથ અન ેટેબલનુ ંકયાઉનટર સયાબ ુ
તથયા પયાણીથી ધઓૂ 

ખવડયાવવયા મયાટેનયા ંતમયારયા ં
તમયામ જતંરુફ્હત સયાધનો તૈ્ યાર 
રયાખો (જુઓ સલયાહ પરિ#2)

ડબબયા અથવયા ફોર્મુયુલયા ભરવયાનયા 
પયારિનયા ઢયાકંણયાને ગરમ પયાણી 
અન ેસયાબથુી ધઓૂ.

ડબબયા ઉપરની સમયાપ્તની 
તયારીખ તપયાસો.

ડબબયાને સયારી રીતે હલયાવો અને 
ડબબો ઉઘયાડવયાનયા જતંરુફ્હત 
સયાધનથી ખોલો. 

એક આહયાર મયાટે ફોર્મુયુલયાનુ ં
પ્રમયાણ એકસરખુ ંરયાખો.

1

5

2
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એક આહયાર મયાટે બયાટલીમયા ં
ફોર્મુયુલયાનુ ંએકસરખુ ંપ્રમયાણ ઉમરેો.

ટોટી, ઢયાકંણુ ંતથયા કડીને ઉંચકવયા 
મયાટે જતંરુફ્હત ચીશપ્યાનો 
ઉપ્ોગ કરો.

કડીન ેતમયારયા હયાથથી કસીન ેસજજડ 
કરો. કયાળજી રયાખો કે તમયારયા હયાથ 
ટોટીન ેઅડી નયા જા્.

2
કલાક પછી

તમયારયા શિશનુ ેખયાવયાનયા ઇિયારયાઓનયા 
પ્રશતસયાદ રૂપે ખવડયાવો. (જુઓ 
સલયાહ પશરિકયા #6)

તમયારયા શિશએુ નહીં પીધલે 
ફોર્મુયુલયાન ે2 કલયાક પછી ફેંકી દો.

9

કેવી રીતે તદુંરસત શિશઓુ માટે ઘટ્ટ પ્રવાહી ફોર્મુયુલા બનાવવી
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તમયારયા શિશનુ ેકેવી રીત ેઅન ેક્યારે  
ખવડયાવવુ ંતનેી મયાફ્હતી મયાટે જુઓ:

•  નવજાત શિશ ુફોર્મુયુલા: તમારે શુ ં 
જાણવુ ંજરૂરી છે. મયા ંપયાન 16-20

•  સલાહ પશરિકા #6.

નવજાત શિશ ુફોર્મુયુલા પાછી  
મોકવી િકાય છે. પરત મોકલવયાની  
મયાફ્હતી હલેથ કેનડેયાની આ વબેસયાઇટ  
પર જોઇ િકયા્ છે www.healthycanadians.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php

ભડંોળ પરંુૂ પયાડનયાર:

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-GU.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-GU.pdf


કડીન ેતમારા હાથથી કસીને 
સજ્જડ કરો.

બાટલીન ેહળવથેી હલાવ્ા 
કરો જ્ાાં સધુી પાવડરના 
ગઠ્ા રહ ેનહીં.

તાતકાલલક ્જ વહતેા ઠાંડા પાણી 
નીચ ેરાખીન ેઅથવા ઠાંડા પાણીના 
વાસણમાાં મકૂીન ેઠાંડી પાડી દો. 
જ્ારે ત ેશરીરના અથવા ઓરડાના 
તાપમાન ેહો્ ત્ારે, તમારા શશશનુે 
ખવડાવી દો.

6 7 8

ડબબા ઉપરની સચૂનાઓ અનસુારની 
કડછી જેવી ચમચી (સ્પૂ)નો ્ોગ્ 
સાંખ્ામાાં ઉપ્ોગ કરો.

કડછીન ેપાવડરવાળી ફોર્મુયુલા વડે 
અંદરથી ભરી દો. પાવડરન ેછલોછલ 
ભરી ન દેશો. કડછી જેવી ચમચીને 
્જ ાંતરુહહત છરી વડ ેસમાન સતરની કરો.

પાવડરન ે્જ ાંતરુહહત પાણીમાાં ઉમરેો.

4

પાવડરવાળી ફોર્મુયુલા ્જ ાંતરુહહત હોતી નથી. જ્ારે તને ેસરુલષિત રીત ેનથી બનાવાતી ત્ારે બૅકટેહર્ાનો ઉછેર થવાનુાં ્જોખમ 
વધારે હો્ છે. તમારા બાળકન ેકેવી રીત ેખવડાવવુાં તનેો સમુાહહતગાર શનણય્ુ  લેવાની માહહતી માટે તમારા આરોગ્ કા્યુકર 

અથવા જાહરે આરોગ્ પહરચાહરકા સાથ ેવાતચીત કરો. અગત્ની શવગતો માટે સલાહ પશરિકા નાંબર #1 જુઓ.

હાથ અને ટેબલનુાં કાઉનટર સાબ ુ
તથા પાણીથી ધઓૂ 

ખવડાવવા માટેનાાં તમારાાં 
તમામ ્જ ાંતરુહહત સાધનો તૈ્ ાર 
રાખો (જુઓ સલાહ પશરિકા #2)

પાણીને જતંરુહિત કરવું

પાણીને બે શમશનટ સધુી ઉકાળો. 
ક્મુાં પાણી ઉપ્ોગમાાં લેવા માટે 
સરુલષિત હો્ છે એ ્જોવા સલાહ 
પશરિકા # 2 જુઓ. 
ફોર્મુયુલા 70C અથવા વધ ુગરમ 
હો્ એવા પાણી સાથે બનાવો  
(1 લલટર ઉકાળેલુાં પાણી 30 શમશનટ 
પછી લગભગ 70C પર ઠાંડુાં થઇ 
્જત ુાં હો્ છે).
જ્ાાં સધુી ફોર્મુયુલા તાતકાલલક 
ખવડાવી દેવાતી હો્, ત્ાાં સધુી 
તાંદુરસત શશશઓુ માટે, ઓરડાના 
તાપમાન પર ઠાંડુાં કરા્લે ુાં ્જ ાંતરુહહત 
પાણી ઉપ્ોગમાાં લઈ શકા્ છે.

ડબબા ઉપરની સમાપ્તની 
તારીખ ચકાસો.

્જ ાંતરુહહત કરા્લેુાં પાણી 
્જરૂહર્ાત મ્ુજબ ્જ ાંતરુહહત 
કરા્લેી બાટલીમાાં રેડો.

1 2
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3

ટોટી, ઢાાંકણુાં તથા કડીન ેઉંચકવા 
માટે ્જ ાંતરુહહત ચીશપ્ાનો 
ઉપ્ોગ કરો.

70°C 
અથવા  
વધ ુગરમ

જ્ારે પણ તમારા શશશનુ ેતમ ેખવડાવો તે દરેક વખતે 
નવી બાટલી તૈ્ ાર કરો એ સૌથી સલામત છે. ્જો તમે 
બાટલીઓને હુાંફાળા/ગરમ પાણીમાાં તૈ્ ાર કરી હો્ તો 
તાતકાલલક ્જ વહતેા ઠાંડા પાણી નીચ ેરાખીન ેઅથવા ઠાંડા 
પાણીના વાસણમાાં મકૂીન ેઠાંડી પાડી દો. એકવાર ઠાંડી 
થઈ જા્ તો તેમન ેહરિઝમાાં મકૂો અન ે24 કલાકમાાં તનેો 
ઉપ્ોગ કરી દો.

10

2
કલાક પછી

તમારા શશશનુ ેખાવાના 
ઇશારાઓના ્જવાબમાાં ખવડાવો. 
(જુઓ સલાહ પશરિકા #6)

તમારા શશશએુ નહીં પીધલે 
ફોર્મુયુલાન ે2 કલાક પછી ફેંકી દો.

9

કેવી રીતે તદુંરસત બાળકો માટે પાવડરવાળી ફોર્મુયુલા બનાવવી
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સલાિ પત્રિકા 

#5

(Gujarati)

2:00  
ત્મત્નટ

તમારા શશશનુ ેકેવી રીત ેઅન ેક્ારે  
ખવડાવવુાં તનેી માહહતી માટે જુઓ:

•  નવજાત ત્િશ ુફોર્મુયુલા: તમારે શુ ં 
જાણવુ ંજરૂરી છે. માાં પાન 16-20

•  સલાિ પત્રિકા #6.

નવજાત ત્િશ ુફોર્મુયુલા પાછી  
મોકવી િકાય છે. પરત મોકલવાની  
માહહતી હલેથ કેનડેાની આ વબેસાઇટ  
પર ્જોઇ શકા્ છે www.healthycanadians.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/index-eng.php

ભાંડોળ પરુૂાં પાડનાર:

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-GU.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-GU.pdf


તમારા શિશનુ ેકેવી રીત ેખવડાવવુ ંતનેો સમુાહિતગાર શનર્ણય લેવાની માહિતી માટે તમારા આરોગય કાય્ણકર 
અથવા જાિરે આરોગય પહરચાહરકા સાથ ેવાતચીત કરો. અગતયની શવગતો માટે સલાિ પશરિકા નબંર #1 જુઓ.

તમારંુ શિશ ુપોતે ભખૂ્ુ ંથ્ુ ંછે 
તનેી આગોતરી શનિાનીઓ તે 
આમ કરીન ેબતાવ ેછે:
•  િાથન ેઉશકેરાટથી િલાવીન.ે
•  મોંઢંુ ખોલીને અન ેિોઠ 
ચબચબાવીને.

•  તને ુ ંમાથુ ંતમારા તરફનુ ં
કરીન.ે

તમારા શિશનુ ેખવડાવવાનો 
આ સારો સમય છે.
મોટાભાગના ંશિશઓુ 
24 કલાકમા ં8 અથવા  
વધ ુવખત ખાતા ંિોય છે.

તમારંુ શિશ ુવધારે ભખૂ્ુ ંથ્ુ ં
િોય છે, જયારે તમ ેજુઓ છો કે:
•  િાથ મોં તરફ જઈ રહ્ા છે.
•  ચસુવાની અને ચાટવાની 
હરિયાઓ કરત ુ ંિોય.

•  વયાકુળતા.
•  અવાજ કરત ુ ંિોય.

બાટલીથી ખવડાવતી વખતે 
તમારા શિશનુ ેટટ્ાર તેડો. 
બાટલીની ટોટી નીચલા િોઠની 
બરાબર નીચનેા ભાગમા ંરાખો 
અન ેમોટા-ખલુલેા મોંમા ંબોટલ 
મકૂાવાની રાિ જુઓ. 

બાટલીના ટેકે ના મકૂિો અથવા 
તમારા શિશનુ ેબાટલી સાથે 
સવુડાવિો નિીં.

તમારંુ શિશ ુઅતયતં ભખૂ્ુ ંથ્ુ ં
છે એમ બતાવવા આ શનિાનીઓ 
કરે છે:
•  ઉપદ્રવ કરે અન ેરડ્ા કરે.
•  અકળાયા કરે.
•  થાકી જાય અન ેસઇૂ જવા માડેં.
જો તમારંુ શિશ ુઅિાતં િોય તો 
તમારે તને ેિાતં કરવુ ંજોઇએ.

1 2 43

ફોર્મ્યુલા હ્ફંાળી ગરમ કરવી

બાટલીથી તમારા શિશને્ કેવી રીતે ખવડાવવ્ં

શિશઓુ ફોર્ુ્ણલાને હુફંાળી અથવા ઠંડી પી િકે.

ફોર્ુ્ણલાની બાટલીને આ રીતે હુફંાળી કરો:

•  બાટલીન ેહુફંાળા પારીના વાસરમા ંમકૂીને અથવા 
બાટલીન ેહુફંાળી કરવાના યરંિનો ઉપયોગ કરીને 

•  તને ે15 શમશનટથી વધ ુહુફંાળી નિીં કરીને

•  હુફંાળી કરવા દરશમયાન બાટલીને કેટલીક વખત િલાવો 

ફોર્મ્યુલાને માઇક્ોવેવમા ંગરમ કરિો નહીં.

એક વાર ફોર્ુ્ણલા હુફંાળી ગરમ થઈ જાય, એટલે 
બાટલીન ેિલાવો 

એ સશુનશચિત કરવા કે ફોર્ુ્ણલા બહ ુગરમ નથી, 
ફોર્ુ્ણલાના ંથોડાકં ટીપા ંતમારા કાડંાની અંદરની બાજુએ 
મકૂો. એ થોડુકં હફુાળં લાગવુ ંજોઇએ, ગરમ નિીં.

1 2

રિમિઃ
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તમારા શિશનુ ેક્ારે અન ેકેવી રીત ેખવડાવવુ ંએ શવિે વધ ુમાહિતી માટે પસુ્તકા  
નવજાત શિશ ્ફોર્મ્યુલા: તમારે શ્ ંજાણવ્ ંજરૂરી છે તેમા ંપાન 16-20 જુઓ.

તમારા િાથનો કપ જેવો 
આકાર બનાવી તનેાથી 
શિશનુી પીઠ થપથપાવીને 
ઓડકાર ખવડાવો. 
ઓડકાર માટે આ િારીહરક 
સ્થશતઓ અજમાવો. 

 

ફોર્મ્યુલાન્ ંવહન કરવ્ં
જો તમે પ્રવાસ કરો તો ફોર્ુ્ણલા અગાઉથી તયૈાર કરો.

હરિઝમા ંઠડી કરેલી અન ેઅડકી િકાય એટલી ઠંડી કરેલી 
એક જ બાટલી તમારી પાસે રાખો.

ખવડાવવાનો સમય થતા ંસધુી ફોર્ુ્ણલાને કુલર બેગમા ં
હરિઝર પકૅ સાથ ેરાખો.

24 કલાક પછી વરવપરાયેલી ફોર્ુ્ણલા ફેંકી દો.

75 6

જયારે તમારંુ શિશ ુપટે ભરાઈ 
ગયાની શનિાનીઓ બતાવ ેતયારે 
તને ેખવડાવવાનુ ંબધં કરો. આ 
શનિાનીઓમા ંસામલે છે:
•  ચસૂવાનુ ંધીમુ ંઅથવા બધં કરવુ.ં
•  પોતાના મોંઢાન ેબધં કરવુ.ં
•  પોતાનુ ંમાથ ુદૂર કરી દેવુ.ં
•  પોતાન ેખવડાવવાની બાટલી  
કે વયસ્તન ેદૂર ધકેલી દે.

•  ઊંઘી જાય. 

જો તમારંુ શિશ ુથાકની કોઈ શનિાની 
બતાવ ેતો તેન ેઆરામ આપો:
•  તનેા મોઢામાથંી દૂધ ટપકત ુ ંિોય. 
•  શ્ાસ રંુધાતો િોય કે ગળં ભીંસાત ુ ં
લાગત ુ ંિોય. 

•  ઘુટંડા ભરવાનુ ંઅથવા ગળવાનુ ં
ઝડપથી કરત ુ ંિોય.

•  આળોટત ુ ંિોય કે બાટલીને દૂર 
ખસડેી દેત ુ ંિોય.

•  પોતાનુ ંમાથુ ંદૂર કરી દે. 

તમારા શિશનુ ેઓડકારની જરૂહરયાત 
િોવાની શનિાનીઓ:
• તનેી પીઠન ેકમાનની જેમ વાળે.
• કકળાટ કે ઉપદ્રવ કરે.
• બાટલીથી દૂર ખસી જાય.
• ચસૂવાનુ ંધીમુ ંઅથવા બધં કરી દે.

2
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ભડંોળ પરંુૂ પાડનાર:

https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/12/B19-GU.pdf
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