
 

 

 

 

    ለልጅዎ እንዴት የህጻናት የዱቄት ቀመር ማዘጋጀት እንደሚችሉ 

Add 2 oz (60 ml) water first, then add:         1 level scoop powder 

To make a  
2 oz (60 ml) 

bottle 

 

  
To make a  
4 oz (120 ml) 

bottle 

To make a  
6 oz (180 ml) 

bottle 

To make an 
8 oz (240 ml) 

bottle 

 የብረት ይዘት ያለው ይህጻናት ቀመር ይግዙ 

 የኣገልግሎት ጊዜው ኣብቅቶ እንዳይሆን ካረጋገጡ በውሃላ ብቻ ይጠቀሙበት 

 ኣንዴ ቆርቆሮው ከተከፈተ በኣንድ ወር ውስጥ ይጠቀሙበት 

 የቀመሩ ቆርቆሮ ውስጥ ያለውን ማንክያ ብቻ ይጠቀሙ  

 ጡጦውን, የጡጦውን ጫፍና ሁሉንም መሳርያ በሙቅ ዉሃና  ሳሙና ኣድርገው ይጠቡ፡ ከዝያ ኣለቅልቀው ሁሉንም ጠርሙሶችና የጠርሙስ 
ጫፎችን ሁሉ ለ 2 ደቂቃ ይቀቅሉት። 
 

ማስተሳሰብያ: የቀመሩ ዱቄት የመከነ ኣይደለም።ይሄ ቀመር ለልጅዎ የተሻለው ኣማራጭ ስለመሆኑ ሃኪምዎን ያማክሩ።ከቀኑ ኣስቀድሞ ለተወለደ ልጅ ወይም ሲወለድ ክብደቱ 
ከ 2.5 ኪሎ ግራም(5.5 ፓውንድ)በታች ለሆነ ልጅ ተመራጭ ኣይደለም። እንዲሁም በሽታ የመከላከል ኣቅም ለሌላቸውና እድሜያቸው ከ 2 ወር በታችህ ለሆኑ ልጆችም 
ተመራጭ ኣይደለም።  
 

 ቀመሩ የሚዘጋጅበት ዉሃ:  
*የ ቧንቧ ዉሃ ለ2 ደቂቃ ያፍሉ፡ ጠርሙሶቹን ወድያዉኑ ወይ ከማፍላት በውሃላ ብዙ ሳይዘገዩ ያዘጋጁ። ባክቴርያ እንዳያድጉ ከ 70ºሴንቲግሬድ ወይ ከዛ በላይ 

ሙቀት በፈላ ዉሃ የህጻናቱን ቀመር ያደባልቁት። ከመሩን ካደባለቁ በውሃላ ለልጅዎ ከመስጠት በፊት ያቀዝቅዙት። 

       Add 4 oz (120 ml) water first, then add:                2 level scoops powder 

 

 

Add 6 oz (180 ml) water first, then add:              3 level scoops powder 

 

 

Add 8 oz (240 ml) water first, then add:               4 level scoops powder 

 

 

 

 

 

 

 

ከ ጤናማ ኣጀማመር ዊንኒፔግ የተሰጠ  ቴሌ 204-949-5350  ዌብሳይት: www.hsmm.ca 

የህጻን የዱቄት ቀመር ከሚለው የተሻሻለ, ማኒቶባ የጤና ክፍል, ጥር, 2020.  መጋቢት 2021 ተሻሻለ. 

 

 

የ2 ኣውንስ(60 ሚሊ) ጡጦ ለማዘጋጀት   2 ኣውንስ(60 ሚሊ)ዉሃ ይጨምሩ፣ ከዛ          1 ማንክያ ዱቄት ይጨምሩ 

 

 

የ6 ኣውንስ(180 ሚሊ) ጡጦ ለማዘጋጀት  6 ኣውንስ(180 ሚሊ)ዉሃ ይጨምሩ፣ ከዛ     3 ማንክያ ዱቄት ይጨምሩ 

 

የ8 ኣውንስ(240 ሚሊ) ጡጦ ለማዘጋጀት   8ኣውንስ(240 ሚሊ)ዉሃ ይጨምሩ፣ ከዛ    4 ማንክያ ዱቄት ይጨምሩ 

 

 

 

 

 

 የጡጦውን ጫፍ ይጨምሩ, ቀመሩን በደንብ ይበጥብጡት, ከዛም ጎድግዋዳ ሳህን ውስጥ ያቀዝቅዙት። ለልጅዎ በሃይል ትኩስ 
እንዳልሆነ ያረጋግጡ፡ ከዛም ልጅዎን ኣቅፈው ያጥቡት።    
 ቀመሩን በ ኣንድ ሰኣት ውስጥ ይጠቀሙበት። የተረፈ ካለ  ህጻኑ እንዳይጠጣው ያፍስሱት። 

 
ምክር: ጡጦውን እላይ በተጠቀሰው መንገድ ያዘጋጁ፣ ያቀዝቅዙት ከዝያም ፍርጅ ውስጥ ኣስገብተው በ24 ሰኣታት ውስጥ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። 
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