
املعالج  البقر  حليب  من  الرضاعة  حليب  يصنع 
الذي يعدل ليتوافق مع حليب األم .

أن  عمره  من  األولى  السنة  حتى  الرضيع  يستطيع 
يأخذ حليب األم أو احلليب املعدل فقط. خالل األشهر 
الستة األولى يأخذ النوع األول.  بعد الشهر السادس 

يكمل الرضاعة بالنوع الثاني.
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زجاجة الرضاعة

املواد الضرورية: 
فم  مع  زجاجات   3 حني   2 من   -
سلم  وبها  التنظيف  لسهولة  واسع 

لقياس كمية املاء. 
لكي  مناسبة  ثقب  مع  احللمات   -

يخرج احلليب قطرة قطرة. 
- وعاء كبير مع غطاء لغلي الزجاجات. 

- فرشاة للتنظيف. 

إعداد الرضاعة: 
باملاء والصابون قبل إعداد  1. من املهم غسل يديك جيدا 

الرضاعة.
2. دائما ضع املاء أوال ثم احلليب املجفف. 

ميكنك استخدام املياه املعبأة أو مياه الصنبور. وفي حالة 
الشك، أغلي املاء ملدة دقيقة واحدة. 

ملء زجاجة املياه  حسب املقياس املرسوم على ظهر الزجاجة 
التي ميكن مالحظته  بالعني.   

احلليب( مملوءة حتى  علبة  في  )املوجودة  ملعقة  3. إضف 
السطح من حليب بودرة  في كل 30مليلتر من املاء. 

املياهمللعقةاملياهامللعقة
150 مل305 مل1

180 مل606 مل2

210 مل907 مل3

240 مل1208 مل4

4. يقلب اخلليط بلطف. 
5. تخزين علبة احلليب مع أحكام غلقها في مكان بارد وجاف. 
6. احلليب الذي أعددت ميكن أن حتتفظ به في الثالجة 24 
السخان  في  أو  الرضاعة  في سخان  به  ساعة. ال حتتفظ 

العادي.
7. ميكن تسخينها في الفرن الكهربائي أو في حمام مريا. 

إعطاء زجاجة: 
ودلك  قياس درجة حرارتها  الرضاعة يجب  أعطي  أن  قبل 

بسكب بضع قطرات من احلليب على ظهر اليد. 
'املوقف الصحيح ألعضاء الرضاعة هو الرضيع في احلجر 

مائال  قليال.ال تعطي أبدا في حالة االستلقاء أو اجللوس. 
الدوام مملوءة باحلليب  بينما يجب أن تعطى واحللمة على 

لكي الببتلع الطفل الهواء. 
يجب أن يتم جتاهل احلليب املتبقي. 

تنظيف زجاجة الرضاعة: 
يجب أن يكون غسلها باملاء والصابون باستخدام فرشاة. 
يجب  دلك  بعد  بالفرشاة.  وتفرك  مقلوبة  احللمات  توضع 
في  الفم  بوضع   2-3 بغليهم  والرضاعة  احللمات  تعقيم 
التحث  واحللمات في أناء مع مقياس ثالثة أصابع من املاء. 

لكي نحتفض باحللمات مدة أطول. 
األحتفاظ بزجاجة الرضاعة مغلقة مع احللمات مقلوبة في 

الداخل.
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