
पाउडर दुध खुवाउने र बोतल ष्ेररलाईजिंङ् (ननर्मललकरण) गनने

Nepali October 2018

नवश्व सवास्थ्य संगठनले बालबाललकालाई सतनपान गन्म सुझाव दिन्छ। थ्यदि तपाइ ँपूण्म रुपरा सतनपान गन्म असरर्म हुनुहुन्छ वा 
असक्षर हुनुहुन्छ भने, र थ्यदि तपाईंको बच्ा  १२ रनिना भनिा करको ्छ भने, उनीिरूलाई लििु पाउडर दुध दिन रित्वपूण्म ्छ।

पाउडर दुध दिईएको लेबलको ननिनेिन अनुसार तथ्यार हुनुप्छ्म र पनिलो १२ रनिनाको लानग सफा र राँझझएको भाडारा तथ्यार 
गनु्मपि्म्छ।

बोतल र त्यसको टुप्पा कसरी सफपा गर्ने
1. साबुन र पानी संग राम्ो तररकाले िात धुने।
2. बचेको पाउडर दुध फालनुिोस। लचसो, खुलला पानीरा बोतल र टुपपािरू धुनुिोस।
3. सफा बोतल ब्रस प्रथ्योग गरेर रनतातो साबुन पानीरा धुनुिोस्। टुपपाको पवालको राधथ्यरले साबुन पानी को ननचोड गनु्मिोस।
4. रनतातो पानीरा अनी तथ्यसप्छी धाराको लचसो पानीरा धुनुिोस् र पुन: पानीलाई टुपपाको पवलबाट ननचोड्नुिोस्।
5. उपकरण अब ष्ेररलाईि तथ्यार ्छ।

ष्टेररलपाईजकपा विकल् हरू

उमपालर्टे विधि - प्रचधलत विकल्

1. धोएको उपकरण एक ठूलो भाडारा राखनुिोस, पानीरा डुबाउने गनु्मिोस्,र िावा बुलबुले िटाउनुिोस्।
2. बुलबुले बढेपल्छ पाँच मरनेटको लानग उरालनुिोस।
3. उपकरणलाई भाँडोरा लचसो हुन दिनुिोला वा संक्रणमरत हुन बाट बचाउनको लानग चथ्याप्े लचमटा प्रथ्योग गनु्मिोला। 

रपासपा्यवर्क विधि

एटंीबैकटेररथ्यल घोल वा उपकरण असङक्ररणणत गन्मको लानग प्रथ्योग गररएको ट्ाबलेटिरू सुपरराकने ट वा केमरष्बाट खररि गन्म सनकन्छ। 
सिी रुपरा मरसावट भएको सुननणचित गन्मका लानग पथ्याकेटको ननिनेिनिरू धथ्यानपूव्मक पालन गनु्मिोस्। उपकरण पलाससटक वा नगलास िसतै 
धातु िसतै बललथ्यो हुनुप्छ्म।
1. सफाई पल्छ, टुपपाको राधथ्यर ले घोल पानन ननचोडनुिोस् र सबै चीििरू खसालनुिोस्। सबै बुलबुले िावा िटाउनुिोस् र भाडालाई 

्छोप्ुिोस्। 
2. डुबाउने सरथ्यको खथ्याल गिा्म असनतर पलट रनपएको बेलाबाट सरथ्य सुरु गनु्मिोला र ननिनेिनिरूको पालना गनु्मिोस्।
3. राम्ो सगं िललाउनाले कुनै पनन अनतररक्त घोलको चीििरू िटने्छ, नपखालनुिोस्।
4. तातो साबुन पानीरा भाडा धुनुिोस्। िरेक 24 घणटारा तािा घोल बनाउनुिोस्
5. धथ्यान केझनरित गनु्मिोस् र बालबाललकािरूको पहुँचबाट घोललाई टाढा राखनुिोस्।

मपाइक्ोिटेि िपा वबजुली बपाफ सटटेररधलङ ईकपाइहरु

धेरै एकाईिरू अब उपलब्ध ्छन् र प्रथ्योग गन्मको लानग उपथ्युक्त ्छन्। प्रथ्योगको लानग ननरा्मतािरूको ननिनेिनिरू पछ्ाउनुिोस्। 
सफा, आवरण कनटेनर(भाडा)रा राझझएको बोतलिरूलाई नरििरा भणडार गनु्मिोस्। थ्यदि थ्यसलाई प्रथ्योग गररएको ्ैछन भने पनन सबै 
उपकरणिरूलाई िरेक २४ घणटारा पुन: राधनुिोस्।    
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्पाउडर दुि खुिपाउर्टे त्यपारी
• कनटेनररा दिएको खुवाउने ताललकालाई केवल एक राग्मिि्मकको रूपरा प्रथ्योग गनु्मिोस्, नकनकी तपाईंको बच्ालाई संकेत भनिा बदढ वा 

करको आवशथ्यकता पि्म्छ। तपाईंको सवास्थ्य पेिेवारले तपाईंलाई सललाि दिन सक्छ।
•  कनटेनररा ननिनेिन अनुसार पानीको लानग सिी नमबर चमचा (scoops) प्रथ्योग गनु्मिोस्। संकेत भनिा बढी वा कर पाउडर प्रथ्योग गिा्म 

तपाईंको बच्ा नबरारी हुन सक्छ। नउरालेको पानी र ननर्मललकरण नगररएको बोतलले पनन बच्ालाई नबरारी बनाउन सक्छ।

्द्दती

•  पाउडर दुध तथ्यार गन्म अमघ िात धुनुिोस। सफा क्षेत्ररा पाउडर दुध तथ्यार गनु्मिोस्।
•  पाउडर दुध तथ्यार गन्म उरालेको लचसो पानी प्रथ्योग गनु्मिोस्। घररा, सफा धाराको पानी तताउनुिोस् र थ्यसलाई प्रथ्योग गनु्म भनिा अमघ लचसो 

हुन दिनुिोस्। अस्पतालरा तपाईंलाई बोतल बनाउन ननर्मललकरण बोतल पानी दिइने्छ।  
•  खुवाउनु भनिा पनिले रात्र पाउडर दुध तथ्यार गनु्मिोस्। थ्यदि सरथ्य अमघ बनाइथ्यो भने नरििरा भणडार गनु्मिोस् र 24 घणटा णभत्र प्रथ्योग 

गनु्मिोस्।
• सँधै पानी र पाउडरको सिी रात्रा को िाँच गन्म ननिनेिनिरू पढ्नुिोस्। थ्यो नवणभन्न पाउडर दुध िरू बीच फरक पन्म सक्छ
• सँधै प्रिान गररएको सकूप प्रथ्योग गनु्मिोस् नकननक सकूप आकार पाउडर दुध िरू बीच फरक फरक ्छ।
•  बोतलरा पानी पनिला डुबाउनुिोस्, तथ्यसपल्छ पाउडर। 
• पाउडरको सार रापन सकूप भनु्मिोस्। कुनै पनन िावा बुलबुले िटाउन िलका रूपरा सकूप लरचनुिोस्, तथ्यसपल्छ सकूप बनि गनु्मिोस्।
• बोतलको पानीरा सकूपसको सिी नमबर रप्को लागी धथ्यान दिनुिोस्। ननिनेिनिरूरा उललेखखत भनिा आधा सकूपस वा बदढ सकूपस रप 

नगनु्मिोस्। बोत्तलको नबकको लगाउनुिोस र राम्ो सगं िललाउनुिोस्।
• पाउडर दुधको सकूप नपखालनुिोस्।

भणडपारण

• नरििको प्छानडको भाग (ढोकारा िोइन) ििाँ एकिर लचसो हुन्छ, तथ्यिा पाउडर दुधको भणडार गनु्मिोस् र 24 घणटा णभत्र प्रथ्योग गनु्मिोस्।
•  एक घणटा पल्छ खुवाएर बचेको दूध फथ्याँकनुिोस्।
•  पाउडर दुधको नडबबालाई लचसो, सुकखा ठाउँरा भणडार गनु्मिोस्।
•  खोले पल्छ पलाससटक ढककन बिलनुिोस् र चार िपता णभत्र सारग्ीिरू प्रथ्योग गनु्मिोस्।
•   थ्यात्रा गिा्म, लचसो पानी, उरालेको पानी र दुध पाउडर अलग-अलग बोकनुिोस्। केवल आवशथ्यक हुँिा रात्र मरश्रण गनु्मिोस्।

एउटपा बच्पालपाई रपाम्ोसँग खुिपाउर्ु भएको संकटे तहरू
• तपाईंको बच्ा सारानथ्यतथ्या सनतुष् ्छ, धेरै पटक खाइसकेपल्छ आरारसगं बस्छ र उसको ्छालाको रंग राम्ो ्छ।
•  िरेको २४ घणटारा ्छ िेखी आठ णभिेको, कपडाको नथ्यापपी वा पाँच ्छ वटा धेरै रामने, णभिेको फथ्याकन हुने नथ्यापपी हुने।
•  ननथ्यमरत नरर दिसा गनने
•  विन िालसल।
•  तपाईंले कदठनाई अनुभव गनु्मभएको ्छ, कृपथ्या सिथ्योगको लानग आफनो सवास्थ्य पेिेवारलाई सोधनुिोस्।

If you need an interpreter, please call Translating and Interpreting service (TIS) on 131 450

Preparing formula feeds and sterilising bottles - Page 2 / 3
Produced by South Eastern Sydney & Illawara Shoalhaven Local Health District

्यदि त्पाईं जनमर्सपाथ िटेखी ्पाउडर दुि खुिपाउर्ुहुन्छ भर्टे, त्पाईंको ममडिपाईफलटे त्पाईलटे अस्पतपालमपा ल्यपाउर्टे आिश्यकतपाबपारटे 
सललपाह दिर्टेध्छर्: र्िजपात बच्पाको लपावग दटर््पाउडर दुि उ््युक्त।
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स्पावर््य सम्पक्क
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सम्पक्म  नंमबर:
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कटे  ्यदि मलपाई अंग्टेजी बोलर् सह्योग चपावह्यो भर्टे? 

थ्यदि तपाईलाई बुझन वा अंग्ेिी बोलन रद्दत चानिन्छ भने व्याविामथ्यक व्याखथ्याकता्मिरू उपलब्ध ्छन्। तपाईंसँग एक पररवारको सिसथ्य वा 
सारी हुन सक्छन, तर तपाईंको िेरचािको बारे सबै संचार पेिेवारको राधथ्यरबाट हुनुप्छ्म। िोभाषे सेवािरू ननसुलककः र गोपनीथ्य ्छ PH 
(फोन) 131 450।

्यदि त्पाईंलपाई थ् सह्योग चपावहन्छ भर्टे कृ््यपा सम्पक्क  गर्ु्कहोस्
•  पाउडर दुध बारेरा रप िानकारीको लानग www.raisingchildren.net.au रा िानुिोस्।
• तपाईंको स्ानीथ्य रातृतव इकाई वा बाल र पाररवाररक सवास्थ्य केनरि।
•  तपाईंको बच्ाको व्यलक्तगत सवास्थ्य रेकड्म (बलू बुक) रा घणटौं टेललफोन सललाि लाइनिरू सूचीबद्ध गररएको ्छ।

सनिभ्कहरू

सवास्थ्यको लानग खाना, NHMRC फीडडंग दििाननिनेि सवास्थ्य कर्मचारीिरूको लानग िानकारी 2012

• धेरै िसो बच्ािरु कोठाको तापरानरा गरर गररएको बोतल रुचाउ्छन्। तातो पानने सबैभनिा सुरणक्षत तररका रनतातो पानीरा बोतल 
डुबाउनु िो।

•  तताउनको लानग राइक्रोवेव प्रथ्योग नगनु्मिोस्। थ्यसले दूध नराम्ो तररकाले तताउ्छ र तपाईंको बच्ाको रुख िलाइदिन्छ। नथ्यानो बोतल 
सुरणक्षत ्छन् तर बोतललाई 10 मरनेट भनिा बढीको लानग नथ्यानोरा ्छोड्नु हुिैन।

•  खुवाउन लागेको खानाको केिी रोपािरू तपाईंको नानडरा राखेर खानाको तापरान सधैं िाँच गनु्मिोस्।
•  प्रवािको िाँच गन्म बोतल रालर उलटो पानु्मिोस्। दूध ननरनतर पवालबाट ननसकनु प्छ्म।
•  बच्ाले आफै खाना खानको लागी बोतल तथ्यार नगनु्मिोस्। नतनीिरू खोकन वा असलझझन सक्छन्।
•  बच्ालाई बोतल संग सुतन नदिनुिोस्। तपाईंको बच्ा लाई सकको लागन सक्छन र थ्यसले कानरा संक्ररण र िाँतको क्षथ्य हुनसक्छ।
•  आफनो बच्ालाई आफनो िातरा राखनुिोस् र उनीिरूलाई खाना खुवाउने बेला उनीिरूको आँखारा िेनु्मिोस्। रससतषक नवकासको 

लानग थ्यो रित्वपूण्म ्छ।

http://www.raisingchildren.net.au

