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UNICEF UK  

BABY FRIENDLY INITIATIVE 

 طریقہ کادودھ پالنے  سے بوتل
 

آپ نے آپ کے بچہ کو بوتل سے دودھ پالنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ پرچہ  اگر 

آپ اپنا ہی  کہہے  ممکن کرے گا. رہنمائی مے کرنےحفاظت ایسے  باآپ کو 

مے بھرکر اپنے بچہ کو پالنا  بوتل دودھ جو دستی طور پر آپ نے نکاال ہے،

اپنے بچہ کو بریسٹ  نے آپ اگر چاہیں گے یا فارموال ملک ہی پالنا چاہیں گے.

فارموال ملک پالنے کا فیصلہ کیا ہے تو جتنا زیادہ ہو  ساتھکے دودھ کے ساتھ 

وائد ف صحتیکے دودھ کے بہت  ونکہ بریسٹکی پالئےکا دودھ  بریسٹ سکے،

 نےکر رضاعتبھی وقت مکمل طور پر بریسٹ سے  کسی آپ کو اگر ہوتے ہیں.

  مڈوائف یا ہیلتھ وزیٹر سے مدد طلب کریں. اپنےآپ  تو کا ارادہ ہو،

ا س ن و ھ ک د و ؟ د ے ئ ا ج ا  ی ک ل  ا م ع ت س ا  

پ نے آ کیونکہملک ہی استعمال کریں  فرسٹبچہ کے پہلے سال مے انفنٹ/ ہمیشہ

ا ک گاۓبچہ ایک سال کا ہو جائے تب  جب بچہ کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے.

   دودھ استعمال کرنا شروع کریں.

ل  ت و ے ب ے  س ئ ل ے  ک ے  ن ال پ ھ  د و ھد چ : ک ز ی و ا ج  ت

حیات ہی بچہ کو  شریک کےبہتر یہ ہے کے آپ اور آپ  سے سب

آپ کے بچہ کو حفاظت اور امان کا  یہ .پالئےشروعاتی ہفتوں مے دودھ 

 .ہوگی آشنائی سےاحساس دےگا اور اسے آپ کے دودھ پالنے کے طریقے 

 تعلقسے بھرپور  محبتکو اس کے ساتھ ایک قریبی اور  مزید برآں، آپ

  بنانے کا موقع فراہم ہوگا.

 پوزیشن مے  سیدھی سی قریب، تھوڑی سے اپنے کو بچہ اپنے

 پکڑے.

 آنکھ مے آنکھ ڈال کر اس کے ساتھ پیار سے بات کریں. کی اس 

 نپل ہلکے سے بچہ کے اوپری ہونٹ سے رگڑے تاکہ  کا بوتل

 مے حوصلہ افزائی ہو. نکالنے باہراسے اپنا منہ کھول کر زبان 
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 اجازت دیں. کی کھیچنےکے منہ مے رکھے اور اسے نپل چوس کر منہ مے  بچہنپل کو  کے بوتل  

 کےس لے وقفہ دوران کے پینے دودھ بچہ تاکہ نکالے سے منہ مے دیر تھوڑی تھوڑی کو پلن کے بوتل. 

 پینے کی خواہش باقی نہ رہی ہو. دودھ اسمے اگر پورا دودھ پینے پر مجبور نہ کریں، کو بچہ 

 پھینک دیں. اسے ایک گھنٹے کے اندر ادنر استعمال نہ ہوا ہو، دودھ جو 

 

 

ل ت و ر ب و ے  ا ر س و تد ال ت آ ع ا ض و  ر ا ک ن ر ک ز  ئ ال ر ٹ   س

  دھونا اور کرناسے پہلے صاف  سٹرالئز کرنے

 اس سٹرالئز ہوگی بوتل پر جگہ جس اور لیں سے دھوپانی  صابون اورطرح سے  اچھیہاتھ  اپنے پہلے 

 گرم پانی سے صاف کر لیں. والے صابونکو  سطح

 برش سے دھو لیں.-صاف بوتل ایک مےدار پانی  صابون اور اسکے نپل کو گرم، بوتل کی رضاعت  

 ہوے پانی مے دھو لیں. بہتے ٹھنڈے آالت کو صاف، سبھیسے پہلے  سٹرالئز کرنے 
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  سسٹم کے کرنے سٹرالئز

 متعلق معلومات دھیان سے پڑھ لیں. اسکے استعمال کر رہے ہے، رقسم کا سٹرالئز جس آپ 

سولیوشن سٹرالئزنگپانی کا  ٹھنڈے   

 ے ک سٹرالئزنگ گولیاں .سٹرالئزنگ سیال بنائیںگھنٹے مے تازہ  ٢٤ ہر

 .کی صحیح مقدار کا استعمال کریں پانی  ساتھ

 ڈھکن لگا دیں اور  ، اسکامے رکھیں سٹرالئزر گئے آالت کو صاف کئے

  .ہوںنہ رہ گئے  غبارےمے  بوتلوں کہدھیان رکھے 

 بعد کےاس منٹ تک آالت کو سولیوشن مے رہنے دے. ٣٠کم  از کم 

 .بنائیںدھو لے اور پھر دودھ  سےکو ابلتے ہوے پانی  سولیوشن

 

 مائکروویو(یا  سٹرالئزر)الیکٹرک  سٹرالئز کرنا سے بھاپ 

 کھی ل سٹرالئزر پرکے  آپ الگ قسم کے ہوتیں ہیں، الگ سٹرالئزر کیونکہ

 چیز سمجھ کوئیآپ کو  اگر عمل کرنا بیحد ضروری ہے. پرتعلیمات  ہوئی

 وزیٹر سے پوچھ لیں. ہیلتھتو اپنے مڈوائف یا  آئیںنہ 

 

 

 

 

 

 سٹرالئز کرنا کر ابال

 ایک بڑھیہوے آالت کو  کیےصاف  دودھ پالنے کے 

رہیں کے تمام آالت پانی  دھیان اور کڑاہی میں رکھیں

کو ابالنا شروع کریں اور جب  پانی سے دھک گئے ہو.

  منٹ تک ابلنے دے. ١٠ توابلنا شروع ہو جائے 

 نپل کو ابالنے کے فورا بعد استعمال کر لینا ہی  اور بوتل

 سکاا بہتر ہے پر اگر نہیں تو نپل کو بوتل پر لگا کر

 .نہ ہو جائے آلودہڈھکن لگا لے تاکہ بوتل اور نپل 

 نپل اور بوتل کہیں  کہ چاہیے رہناتپاس کرتے  ہمیشہ

    نہ ہوا ہو. نقصاننہ گئے ہو یا اسمے کوئی  پھٹسے 
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ت و ا لب ہ ک ق ی ر ط ا  ک ے  ن ا ن ب ھ  د و  د

 جس جگہ دودھ تیار کرنا ہے اسے صاف کر لیں. لیں اورسے پہلے اپنے ہاتھ ٹھیک سے دھو  کرنے شروع  

 نرم کیا گیا  طور پر مصنوعی پانی، گیا اباالسے  پہلے لیں. بھر پانیٹھنڈا  کا نلکم از کم ایک لیٹر  مے کیٹل

 ہے. نہیں محفوظپانی یا بوتل کا پانی استعمال نہ کرے کیونکہ یہ بچہ کے لئے 

 اندھی ابالے اور کیٹل مے تیس منٹ تک ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں. کو پانی 

از  کم درجہ حرارت اسکارہنے دیں تاکہ  نہکو تیس منٹ سے زیادہ  پانی رہیں کے

  .ہو Cدرجہ  ٧٠کم 

 

 

 

 

 

 اکہ یہ ت رکھیں مےڈھکن پر یا کڑاہی  سٹرالئزر کےکھڑی کریں پر نپل اور ڈھکن  پر صاف جگہ کو بوتل

  آالت صاف رہیں.

 تعلیمات مطابق بوتل مے پانی کی صحیح مقدار ڈالیں. کے مینوفیکچرر 

 چھری  سوکھیصاف اور  ایک سے بھر کر فارمولے اسے ہے، فراہم چمچیجو  ڈبہ مےساتھ  کے فارموال

 فلیٹ کر دیں. سے اوپرمے شامل لیویلر سے  ڈبہسے یا 

 پاؤڈر پانی سے بھری ہوئی بوتل مے ڈالے اور دھیان رہیں کے ڈبہ پر دی گئی تعلیمات کے  فارمولے کا

  رہی ہو. جا ڈالیمقدار  صحیح کیمطابق بوتل مے فارموال 

  

 

 

 ھکن سے کو ڈ نپل رنگ لگا دیں. ریٹیننگ بوتل پر پھر بوتل پر رکھے. اسے کر پکڑکنارے سے  کو نپل

  .ہو جائے تحلیلساتھ  کےشروع کرے تاکہ پاؤڈر پانی  ہالناڈھانک دیں اور بوتل 

 کو دودھ  ہبچ .کرے ٹھنڈا کو فارمولے کر رکھ نیچے کے پانی ٹھنڈے ہوے بہتے کو حّصے نیچے کے بوتل

 ریچرٹمپریچر بدن کے ٹمپ کا بوتل .لیں جائزہ کا حرارت درجہ کر رکھ پر کالئی کو بوتل دینے سے پہلے

  چاہیے پر بہت گرم نہیں ہونا چاہیے. ہونایا ٹھنڈا  گرم تھوڑا ہونا چاہیے، موافق
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ل ئ ا س م ے  ک ت  ظ ا ف  ح

ر مے اسے ریفریجریٹ اگرچہ –بناکے رکھنے سے  دودھ تیار کریں. بوتل تازیکو دودھ پالنے کے لیے  بچہ بار ہر

   سکتا ہے. پڑھہوتے ہیں جس سے بچہ بیمار  پیدا جراثیم مے اس –رکھا جائے 

 طور پر نرم کیا گیا پانی یا بوتل کا پانی مصنوعی پانی، گیا اباالسے  پہلے .کریں استعمال پانی ٹھنڈا تازہ کا نل

 .ہے نہیں محفوظاستعمال نہ کرے کیونکہ یہ بچہ کے لئے 

 اور پاؤڈر کو بچہ تاکہ کریں عمل مطابق کے تعلیمات اور کریں استعمال کا چمچی فراہم مے ڈبہ کے فارمولے ہمیشہ

  .ملے مرکب صحیح کا پانی

 اناج یا چاکلیٹ پاؤڈر(. جیسے شکر،)دوسرا کچھ بھی نہ ڈالے  مے بوتل

 ممکن ہے اورور پر گرم ہوگا ط اسمان اس سے دودھ کیونکہ نہ کرے گرمفارمولے کو مائکروویو مے ہرگز  انفنٹ

 سے آپ کے بچہ کا منہ جل سکتا ہے.  سدودھ مے ہوت سپاٹ رہ جائے ج کہ
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ر ھ ے گ ے  س ن ال پ ھ  د و د ر  ہ ا اب ہ ک ق ی ر  ط

وئی ہ سٹرالئز کیخالی  ، اور ایکدودھ فارموال انفنٹتو تیار  ہو پالنا دودھبچہ کو گھر سے باہر  اپنے کو آپ اگر

پیک  ئسآ آپ دودھ تیار کر کے ایک کولر بیگ مے تو ممکن نہیں، کرنا ایسا اگر استعمال کیا جا سکتا ہے. کا بوتل

  .کریں نہ اسٹور لئے کے مدت مزید سے گھنٹوں ٤دودھ  ،رہے دھیان .لیں کر اسٹور اسے کے ساتھ

 ایسے ہہمیش لیں پر کر استعمال اندر اندر کے گھنٹے دو تو ،ہو کمرے کے درجہ حرارت مے فارموال گیا کیا تیار اگر

  .لیں بنا نہ عادت کی کرنے

 

This infosheet is available in multiple languages at: unicef.uk/babyfriendly-translations 
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