
Çocukluk sağlık sorunlarının
çözülebileceğine inanıyoruz.

GenV Anne Sütü Talimatları

Gelecek kuşağın bugüne kadarki en sağlıklı kuşak olmasına yardımcı
olduğunuz için teşekkür ederiz.

1 Şunlara ihtiyacınız vardır:
• Bu talimat kartı
• Süt toplama tüpünüz
• Emici ped ile bir kese
• İki bebek nemli bezi (ayrıca gerekir) 
• Bir tükenmez kalem (ayrıca gerekir)

3 • Süt toplama tüpünün
kapağını çıkarın

• İçindeki tozun
dökülmemesine dikkat edin

2 • Örneği hangi göğsünüzden
alacağınıza karar verin

• Hangisinden alacağınız fark 
etmez

• Bebek nemli bezi ile göğsü, 
göğüs ucunu ve çevresini silin

4 • Sütü tüpün içine sıkın
• Temiz, anne sütü sağma

makinesi de kullanabilirsiniz, 
ardından sütü makineden tüpe
aktarın

• Tüpü yarısına kadarı
doldurmaya çalışın (bir çay
kaşığı kadar) 

• Eğer yarısını dolduramazsanız
alabildiğiniz kadar alın

5 • Tüpün kapağını kapatın -
sıkıca kapandığını kontrol edin

• Bebek nemli bezi ile
göğsünüzü, göğüs ucunu ve
çevresini tekrar temizleyin

• Tüpün üstünde ‘Date and 
Time Collected’ yazan yere 
tarih ve saati yazın

•

• Emici pet ile tüpü keseye
koyun

• Kesenin ağzının kenarlarını
bastırarak kapatın –
kapatırken kesenin içinde
mümkün olduğu kadar az
hava kalmasına gayret edin
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• Bebek doğalı bir haftadan az mı oldu? Örneği
yedinci gün veya ondan sonra alabileceğiniz en kısa
zamanda alın

• Bebek doğalı bir haftadan daha mı çok oldu? 
Örneği alabileceğiniz en kısa zamanda alın

• Örneği almayı unuttunuz veya almak çok mu zor? 
Örneği alınca gönderin – her örnek önemlidir

• Süt örneği almak emzirmeden önce daha kolay olabilir
– emzirdikten sonra da alabilirsiniz. 

Kiti kaybettiniz veya yanlış mı yaptınız? – bizimle iletişime
geçin
Telefon: 1800 436 888   İnternet sitesi: www.genv.org.au

Güvenlik bilgisi:
Çocuklardan uzak tutunuz. Çocukların tüpe dokunmasına
izin vermeyin. 
Tüpte bir miktar toz bulunur. Zarar vermez ancak gözde, 
deride veya soluk borusunda tahrişe neden olabilir. 
Eğer toz göz veya deriye temas ederse su ile yıkayın. 
Eğer tahriş geçmezse tıbbi yardıma baş vurun.

8 • Örneği aldıktan sonra
mümkün olan en kısa sürede
GenV’ye postalayın.

• Zarfı herhangi bir Australia 
Post kutusuna atabilirsiniz

• Zarfa pul yapıştırmanız
gerekmez

• Keseyi pul parası ödenmiş
zarfa koyun

• Zarfı kapatın
• Zarf, oda sıcaklığında kalabilir

(buzdolabı veya dondurucuda
bekletmeyin) 
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• Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyarsanız QR kodunu
tarayın

• Tarama, ‘GenV internet 
sitesinde bio örnek alma’ 
bölümüne yönlendirir
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