
ل مو معتقدیم کھ مشکالت صحی دوران کودکی قاب
.حل استھ

GenVدستورالعمل شیر مادر 

.با تشکر از شمو بلدی کمک ده ساختن نسل بعدی سالم ترین

:شمو نیاز ده رید1
این کارت دستورالعمل•
لولھ جمع آوری شیر ازشمو•
یک کیسھ با پد جاذب•
)ارائھ نشده (دو دستمال مرطوب نوزاد •
)ارائھ نشده(خودکار •

سرپوش ره از لولھ جمع آوری شیر •3
بردارید

سعی کنھ ید پودر داخل آن نریزد•

ھید انتخاب کھ نید کھ از کدام سینھ بخوا•2
کش کھ نید

ھر یک از سینھ ھا خوب استھ•
ھ ره سینھ، نوک سینھ و نزدیک نوک سین•

با دستمال مرطوب نوزاد پاک کھ نید

شیر ره داخل لولھ بریزید•4
می تانید ده جای آن از پمپ سینھ پاک •

لولھ سپس شیر ره داخل–استفاده کھ نید 
بریزید

بھ (ید سعی کھ نید لولھ ره تا نیمھ پر کھ ن•
)اندازه یک قاشق چایخوری

اگھ نمی تا نید این مقدار ره جمع آوری •
مع کھ نید، فقط تا اونجھ کھ می تا نید ج

آوری کھ نید

-سرپوش ره دوباره روی لولھ قرار بدید •5
شدبررسی کھ نید کھ محکم بستھ شده با

ا سینھ، نوک سینھ و نزدیک نوک سینھ ر•
زاددوباره پاک کھ نیدبا دستمال مرطوب نو

تاریخ و ساعت ره روی لولھ شیر، جایی•
کھ نوشتھ شده استھ، بنویسید

“تاریخ و زمان جمع آوری"
‘Date and Time Collected’

دلولھ ره با پد جاذب داخل کیسھ قرار دھی•
تا -لبھ ھای کیسھ ره با ھم فشار دھید •

ندی جایی کھ می تا نید با ھوای کم بستھ ب
کھ نید
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روزگی یا ده اسرع وقت بعد 7؟  نمونھ ره ده سن نوزاد کمتر از یک ھفتھ•
.از آن جمع آوری کھ نید

نمونھ ره ده اسرع وقت جمع آوری کھنوزاد بیش از یک ھفتھ سن ده ره؟  •
.نید ھمانطور کھ میتانی

نمونھ خود ره ده ھر زمان جمع آوری ره فراموش کھ دید یا سخت استھ؟  •
ھر نمونھ مھم استھ-برگردانید 

.بعد از تغذیھ آسان تر استھ ھم خوبھ-جمع آوری شیر قبل از تغذیھ •

قدی ازمو تماس بگیرید-کیت ره گم کدید یا اشتباه کدید؟ 
888 436 1800تلفن www.genv.org.auویبسایت: :

:نکات ایمنی
ھ اجازه نھ دید زوزودو لولھ ره لمس ک. دور از دسترس زوزودو نگھداری کھ نید

.نند
یا بی خطر استھ، اما می تواند چشم، پوست. لولھ مقداری پودر ره نگاه موکونھ

.مجاری تنفسی ره تحریک کھ نھ
.قدی آو بشوید–اگھ  پودر ده پوست یا چشم برخورد کد 

.ده صورت تداوم تحریک ده دنبال کمک داکتری بھ شید

نمونھ ره ده سر وقت پس از جمع آوری •8
.ارسال کھ نیدGenVبلدی

ه کھ از ھر صندوق پستی استرالیا استفاد•
نید

بدون نیاز بھ مھر•

دکیسھ  ره ده پاکت جواب پرداخت کنی•
پاکت ره مھر و موم کھ نید•
نھ ده (می تا نید ده ھوای اتاق بماند •

)یخچال یا فریزر
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اگھ ده اطالعات زیاد تری نیاز دارید، •
ره اسکن کھ نیدQRکد 

دستورالعمل ھای  جمع  آوری نمونھ  «ده •
» GenVھای زیستی ده ویبسایت 

.می رود
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