
 

 

 

 

                                                  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਚੂਰਨ ਵਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ 

 

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 

            ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਰੀਦੋ. 
 ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਚ ੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

 ਇਕ ਵਾਰ ਖ ੁੱ ਲਹ ਸਕਦਾ ਹ , ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. 
 ਹਸਰਫ ਉਸ ਸਕੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ . 
 ਬੋਤਲਾਂ ਧੋਵੋ, ਹਨੈੱਪਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਗਰਮ, ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਹਵਚ ਧੋਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਨੈੱਪਲ ਨੰੂ 2 ਕਮਿੰ ਟ ਲਈ ਸਾਬਣ ਧੋਵੋ 

ਅਤੇ ਉਬਾਲੋ 

  ਨੋਟ: ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਨਰਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹ . ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਪ ੁੱ ਛੋ ਹਕ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਵਕਲਪ ਹ . ਸਮੇਂ ਤੋਂ 
ਪਹਹਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਲਈ 2.5 ਹਕਲੋਗਰਾਮ (5.5 ਪੌਂਡ) ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਹਨਆਂ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਜਾਂ 
ਇਹਮਉਂਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਹਚਆਂ ਲਈ ਹਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. 

 

 

ਮਿਕਮ ਿੰਗ ਫਾਰਿੂਲਾ ਲਈ ਪਾਣੀ:* ਟਟੂੀ ਪਾਣੀ ਨੂਿੰ  2 ਮਿਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲੋ, ਬੋਤਲਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੁਰਿੰਤ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਾਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ 

ਬਣਾਓ. 70ºC ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਾਂ ਗਰਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂਿੰ  ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਿੂਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ 

 ਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹ.ੈ ਫਾਰਿੂਲਾ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਨੂਿੰ  ਦੁੱਧ ਮਪਲਾਉਣ ਤੋਂ  

ਪਮਹਲਾਾਂ ਠਿੰ ਡਾ ਕਰ.ੋ 
 

       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 

 

 

 

 

 

 

 

Courtesy of Healthy Start, Winnipeg  Tel: 204-949-5350  Website: www.hsmm.ca 
Revisions based on Formula Feeding Your Baby, Manitoba Health, January, 2020.  Revised March 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •ਸਾਫ ਹੁੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਨੈੱਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਹਹਲਾਓ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦ ੇਇਕ ਕਟੋਰੇ ਹਵਚ ਬੋਤਲ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਕਰੋ . ਤਾਪਮਾਨ ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਬਹ ਤ ਹ਼ਿਆਦਾ 
ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦਾ. ਬੁੱਚੇ ਨੰੂ ਫੜੋ ਅਤੇ ਖ ਆਓ. 
 ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰੋ. ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ ੁੱ ਟ ਹਦਓ ਬੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ. 
ਸ ਝਾਅ: ਤ ਸੀਂ ਬੋਤਲ ਬਣਾਏ ਅਨ ਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ 24 ਘੰਹਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਫਹਰੁੱ ਜ ਹਵਚ ਰੁੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

. 
 
 

ਇੱਿ 2ਆਉਂਸਸ  (60 

ਕਮ.ਲੀ.) ਦੀ ਬੋਤਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

 

ਪਹਹਲਾਂ 2 ਰੰਚਕ (60 ਹਮ.ਲੀ.) ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਹਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:                      
 

  1 ਪੁੱ ਧਰੀ ਸਕੂਪਸ ਪਾਊਡਰ 
 

ਇੱਿ 4 ਆਉਂਸਸ (120 

ਕਮ.ਲੀ.) ਦੀ ਬੋਤਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

 ਪਹਹਲਾਂ 4 ਰੰਚਕ (120 ਹਮ.ਲੀ.) ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਹਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:                       
 

2 ਪੁੱ ਧਰੀ ਸਕੂਪਸ ਪਾਊਡਰ 

 

ਇੱਿ 6 ਆਉਂਸਸ (180 

ਕਮ.ਲੀ.) ਦੀ ਬੋਤਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

 ਪਹਹਲਾਂ 6 ਰੰਚਕ (180 ਹਮ.ਲੀ.) ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਹਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:                     
 

  3 ਪੁੱ ਧਰੀ ਸਕੂਪਸ ਪਾਊਡਰ 

 

ਇੱਿ 8 ਆਉਂਸਸ (240 

ਕਮ.ਲੀ.) ਦੀ ਬੋਤਲ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

 ਪਹਹਲਾਂ 8 ਰੰਚਕ (240 ਹਮ.ਲੀ.) ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਹਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ:                        
 

4 ਪੁੱ ਧਰੀ ਸਕੂਪਸ ਪਾਊਡਰ 
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