
ابل ما معتقدیم کھ مشکالت سالمتی دوران کودکی ق
.حل است

برای شیر مادرGenVدستورالعمل 

. از اینکھ کمک می کنید تا نسل بعدی، سالم ترین نسل باشد، سپاسگزاریم

:موادی کھ الزم دارید عبارتند از1
این کارت دستورالعمل•
لولھ جمع آوری شیر•
یک کیسھ با یک پد جاذب•
)ارائھ نشده(دو عدد دستمال مرطوب بچھ •
)ارائھ نشده(یک خودکار  •

ددرپوش لولھ جمع آوری شیر را برداری•3
سعی کنید پودر داخل آن نریزد•

یدانتخاب  کنید کھ کدام پستان را بدوش•2
ھر یک از پستانھا خوب است•
پستان، نوک پستان و محوطھ اطراف •

نوک را با یک دستمال مرطوب نوزاد 
تمیز کنید

شیر را داخل لولھ بدوشید•4
نھ می توانید بھ جای اینکار از پمپ سی•

ریزیدبعد شیر را ب–تمیز استفاده کنید 
داخل لولھ

بھ (کنید لولھ را تا نیمھ پر کنیدسعی •
)اندازه یک قاشق چایخوری

اگر نمی توانید این مقدار را جمع آوری•
کنید، فقط تا آنجا کھ می توانید جمع

آوری کنید

د چک کنی–درپوش را روی لولھ بگذارید •5
کھ محکم بستھ شده باشد

پستان، نوک پستان و محوطھ اطراف نوک•
یدرا با یک دستمال مرطوب نوزاد تمیز کن

تاریخ و ساعت را روی لولھ شیر، جایی •
کھ نوشتھ شده است، بنویسید

(‘Date and Time Collected’)

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

وای جایی کھ می توانید طوری ببندید کھ ھ
کمی در آن بماند
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روزگی یا در اسرع وقت بعد 7نمونھ را در روزه است؟ 7نوزاد کمتر از •
از آن بگیرید

نمونھ را در اولین فرصت ممکن سن نوزاد از یک ھفتھ بیشتر است؟•
بگیرید

نمونھ تان را ھر وقت شد فراموش کردید یا نمونھ گیری سخت است؟ •
ھر نمونھ ای مھم است. بفرستید

غذیھ ھم بعد از ت–دوشیدن شیر قبل از تغذیھ نوزاد ممکن است آسانتر باشد •
.اشکالی ندارد

با ما تماس بگیرید-کیت را گم کرده اید یا اشتباه کرده اید؟ 
888 436 1800تلفن www.genv.org.auوبسایت: :

:نکات ایمنی
.نداجازه ندھید کودکان لولھ را لمس کن. دور از دسترس اطفال نگھداری کنید

بی خطر است، اما می تواند چشم، پوست یا . لولھ حاوی مقداری پودر است
. مجاری تنفسی را تحریک کند

.با آب بشویید-اگر پودر بھ پوست یا چشم برخورد کرد 
.در صورت تداوم تحریک، کمک پزشکی بگیرید

در اسرع وقت بعد از جمع آوری نمونھ، •8
بفرستیدGenVآن را با پست بھ

نیداز ھر صندوق پست استرالیا استفاده ک•
نیازی بھ تمبر نیست•

تمبر کیسھ را در پاکت پستی کھ نیاز بھ•
ندارد بگذارید

پاکت را ببندید•
نھ در (می تواند در دمای اتاق بماند •

)یخچال یا فریزر
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اگر بھ اطالعات بیشتری نیاز دارید، •
را اسکن کنید QRکد 

ی دستورالعمل ھای جمع آور«این لینک بھ •
»  GenVنمونھ ھای زیستی در وب سایت 

وصل می شود
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