
.حیةنعتقد أنھ یمكن حل مشاكل الطفولة الص

بخصوص حلیب الثدي GenVتعلیمات 

.شكرا لك على المساعدة في جعل الجیل القادم األكثر صحة على اإلطالق

:أنت بحاجة إلى1
بطاقة التعلیمات ھذه•
أنبوب جمع الحلیب الخاص بك•
كیس بھ ضمادة ماصة•
)غیر متوافرة(منادیل مبللة لألطفال •
)غیر متوافر(قلم •

بانزع الغطاء عن أنبوب تجمیع الحلی•3
حاول أال تسكب المسحوق الموجود •

بالداخل

ھاختر الثدي الذي ترغب في الشفط من•2
یمكنك استخدام أي من الثدیین  •
ة نظف الثدي والحلمة وبالقرب من الحلم•

بمندیل مبلل لألطفال

اشفط الحلیب لداخل األنبوب•4
الً من یمكنك استخدام مضخة ثدي نظیفة بد•

ثم اسكب الحلیب في األنبوب-ذلك 
مقدار(حاول ملء األنبوب حتى النصف •

)ملعقة صغیرة
مع إذا لم تتمكن من جمع ھذا القدر، فقط اج•

قدر االمكان

تأكد من غلقھ-ضع الغطاء على األنبوب •5
بإحكام

نظف الثدي والحلمة وبالقرب من الحلمة •
مرة أخرى بمندیل مبلل لألطفال

یب اكتب التاریخ والوقت على أنبوب الحل•
"تاریخ ووقت الجمع"حیث یوجد 

(‘Date and Time Collected’)

ضع األنبوب في الكیس مع الضمادة •
الماصة

ا اغلقھ–اضغط على أطراف الكیس معًا  •
بإحكام بأقل قدر ممكن من الھواء
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أیام، أو بأسرع ما یمكن 7اجمع عینة في سن عمر الطفل أقل من أسبوع؟ •
بعد ذلك

اجمع العینة في أقرب وقت عند االمكانعمر الطفل أكثر من أسبوع؟ •
كل عینة مھمة-اعد عینتك في أي وقت نسیت أو یصعب جمعھا؟ •
ال بأس بعد الرضاعة –قد یكون من األسھل جمع الحلیب قبل الرضاعة •

.  أیًضا

اتصل بنا-ھل فقدت مجموعة االدوات أو ارتكبت خطأ؟ 
888 436 1800ھاتف www.genv.org.au:الموقع:

:معلومات السالمة
.ال تدع األطفال یلمسون األنبوب. ضعھ بعیدا عن متناول األطفال

الجلد أو إنھ آمن، لكنھ یمكن أن یھیج العینین أو. في داخل األنبوب بعض المسحوق
.الشعب الھوائیة

.اغسلھا بالماء-إذا المس المسحوق الجلد أو العینین 
.اطلب المساعدة الطبیة إذا استمر التھیج

بأسرع ما GenVقم بإرسال العینة إلى•8
بعد جمعھایمكن 

استخدم أي صندوق برید أسترالي•
ال حاجة لطابع بریدي•

ضع الكیس في المغلف المدفوع أجرة •
بریده سلفا

اغلق المغلف•
ة یمكن أن یبقى ضمن درجة حرارة الغرف•

)لیس في البراد أو الثالجة(
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إذا كنت بحاجة إلى مزید من المعلومات، •
QRامسح رمز االستجابة السریعة 

ات تعلیمات جمع العین"سوف ینقلك إلى •
GenV"الحیویة على موقع 
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