Bottle Feeding Your Baby
Bottle feeding with formula will meet your baby’s food needs. Your
doctor will help decide which formula is right for your baby. Never give
milk from cows or goats to a baby during the first year.

Types of Formula
Formula comes in three forms:
• Ready to feed formulas need no mixing.
ff
ff

Pour the formula into a clean bottle.
Use ready to feed formula if you are unsure about the quality of
your water.

ff

Once opened, use the formula within 48 hours.

ff

This type of formula costs the most.

• Liquid concentrate formula needs to be mixed with equal parts of
water.
ff

Once mixed, use this formula within 48 hours.

ff

This formula costs less than ready to feed.

• Powdered formula needs to be mixed with water.
ff

Once mixed, use this formula within 24 hours.

ff

This type of formula costs the least.

Water from your faucet is often clean enough to use unless it is supplied
by a well or your house has old plumbing. Old plumbing may contain
lead. Lead poisoning can cause brain damage in your baby. If you have
well water or old plumbing, have the water tested every year. You may
need to use bottled water for your baby.
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إرضاع الطفل بواسطة الزجاجة
يعد إرضاع الطفل الحليب الصناعي بواسطة الزجاجة كافيًا لسد حاجات الطفل الغذائية .وسوف
يساعدك الطبيب على تحديد الحليب الصناعي المناسب لطفلك .ولكن ال تقدمي للطفل في عامه
األول حليب البقر أو الماعز أبدًا.

أنواع الحليب الصناعي
للحليب الصناعي ثالث صور:
• الحليب الصناعي الجاهز للتقديم ،وهو ال يحتاج إلى خلط.
e

صبّي الحليب في زجاجة نظيفة.
ُ e

e

eاستخدمي الحليب الصناعي الجاهز للتقديم إذا لم تكوني متأكدة من نقاء المياه.

e

eبمجرد فتح العبوة ،استخدمي الحليب خالل  48ساعة.

e

eهذا النوع من الحليب الصناعي هو األعلى سعرًا.

• الحليب الصناعي السائل المركز ،ويتم خلطه بأجزاء مساوية من المياه.
e

eاستخدمي الحليب خالل  48ساعة ،من مجرد خلطه بالمياه.

e

eوهذا النوع من الحليب أقل سعرًا من الحليب الصناعي الجاهز للتقديم.

• حليب صناعي في صورة مسحوق ،ويلزم خلطه بالمياه.
e

eاستخدمي هذا الحليب خالل  24ساعة ،من مجرد خلطه بالمياه.

e

eهذا النوع من الحليب أقل أنواع الحليب الصناعي سعرًا.

غالبًا ما تكون مياه الصنبور نظيفة بالقدر الذي يسمح باستخدامها ،وذلك ما لم تكن اآلبار مصدر
هذه المياه ،كذلك إن لم تكن شبكة مواسير المياه بالمنزل قديمة .فقد تحتوي المواسير القديمة
على مادة الرصاص .وقد يؤدي التسمم بالرصاص إلى حدوث تلف بمخ الطفل .إذا كانت المياه
مستمدة من اآلبار أو إذا كانت شبكة المياه قديمة ،فيجب فحص هذه المياه سنوياً .فقد تحتاجين
إلى استخدام المياه المعبأة في زجاجات عند إرضاع الطفل.
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Feeding Your Baby
Ask your baby’s doctor how many ounces and how often to feed your
baby. Every time your baby cries he may not be hungry. Watch your
baby for feeding cues such as moving his hands to his mouth, movement
of legs or arms, and making noises. Do not delay feeding when your
baby has signs of being hungry even if you feel you have just fed your
baby.
Each baby’s eating habits are different. As a general guide:
• During the first few days, most babies eat about 1 to 2 ounces at each
feeding every 2 to 4 hours.
• By two weeks, most babies are eating 3 to 4 ounces at each feeding
every 3 to 4 hours. In time, your baby will develop a pattern.
• Your baby may eat different amounts at times.

Preparing the Formula
• Wash your hands before touching the bottle or nipple.
• If you are using liquid concentrate formula, mix the formula with
equal parts of water.
• If you are using powdered formula, mix 1 level scoop of formula with
2 fluid ounces of water. Stir the formula well. If you add too much or
too little water to the formula, your baby may not get enough food.
Do not add cereal, honey, corn syrup or other ingredients to your
baby’s formula.
• Throw out unused mixed formula left in your baby’s bottle. Start with
a fresh bottle of formula at each feeding. Germs called bacteria can
grow between feedings and make your baby sick.

2

إرضاع الطفل
اسألي طبيب األطفال عن عدد أوقيات الحليب التي يجب أن يرضعها الطفل وعن عدد مرات
اإلرضاع .بكاء الطفل ال يعد دليالً على الجوع في كل مرة .راقبي طفلك لمالحظة تصرفاته التي
تدل على الجوع مثل تحريك اليدين إلى الفم وحركة القدمين أو الذراعين وإحداث الضوضاء .ال
تتواني عن إرضاع الطفل عند ظهور عالمات الجوع عليه حتى وإن كنت تشعرين بمرور فترة
وجيزة على إرضاعه.
لكل طفل عادات مختلفة في تناول الطعام .ولكن كقاعدة عامة:
• يتناول معظم األطفال أثناء األيام القليلة األولى من  60 - 30مل ( 1إلي  2أوقية) في كل
مرة يرضع فيها ،ويكون ذلك كل  4 - 2ساعات.
• عندما يصل عمر الطفل إلى أسبوعين ،يتناول معظم األطفال من  120 – 90مل ( 3إلى
 4أوقيات) في كل مرة يرضع فيها ،ويكون ذلك كل  4 - 3ساعات .وبمرور الوقت ،يتعود
الطفل على نظام معين.
• قد يتناول الطفل كميات مختلفة من الغذاء في بعض األوقات.

إعداد الحليب الصناعي
• اغسلي يديك قبل لمس الزجاجة أو الحلمة الصناعية.
• إذا كنت تستخدمين الحليب الصناعي السائل المركز ،فقومي بخلط الحليب بأجزاء مساوية
من الماء.
• وإذا كنت تستخدمين حليبا صناعيًا في صورة مسحوق ،فقومي بخلط ملء مغرفة صغيرة
واحدة من الحليب بأوقيتين من الماء السائل .قومي بمزج الحليب جيدًا .واحرصي على عدم
إضافة الماء إلى اللبن بكمية قليلة أو زائدة ،فقد ال يحصل الطفل على الغذاء الكافي .وال
تقومي بإضافة الحبوب أو العسل أو شربات الذرة أو غير ذلك من المكونات إلى الحليب
الصناعي الذي يتناوله الطفل.
• تخلصي من الحليب الصناعي المخلوط غير المستخدم المتبقي في زجاجة طفلك .ابدئي
بزجاجة حليب صناعي جديدة في كل مرة إرضاع .يمكن أن تنمو جراثيم تسمى البكتريا بين
مرات اإلرضاع وتصيب طفلك بالمرض.
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Bottle Nipples
Use a nipple for your baby’s age. Make sure the nipple hole is small
enough so the formula drips out slowly.

Warming Bottles
Formula should be at room temperature. To warm formula, place the
bottle in a pan or bowl of heated water. Mix the formula in the bottle and
test the temperature by dropping a few drops of formula on the inside of
your wrist.
Never warm bottles in the microwave or on the stove because it
destroys vitamins and does not heat the formula evenly. The bottle could
explode or cause serious burns to your baby.
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حلمات الزجاجة
 تأكدي من أن ثقب الحلمة ضيق بدرجة تسمح.استخدمي حلمة زجاجة مناسبة لعمر الطفل
.بتقطير الحليب من الزجاجة ببطء

تدفئة الزجاجات
 ولتدفئة الحليب.يجب أن تكون درجة حرارة الحليب الصناعي هي نفس درجة حرارة الغرفة
 قومي بخلط. قومي بوضع الزجاجة في مقالة أو سلطانية تحتوي على مياه ساخنة،الصناعي
الحليب في الزجاجة واختبري درجة الحرارة بوضع بعض قطرات الحليب على الجزء الداخلي
.من معصمك
ال تقومي مطلقًا بتدفئة الزجاجات في الميكروويف أو على الموقد حيث يؤدي ذلك إلى ضياع
 كذلك قد تنفجر الزجاجة أو تسبب حروقًا.الفيتامينات وعدم سخون الحليب بشكل متوازن
.خطيرة للطفل
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