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 جمع الحلیب الذي تم شفطھ وتخزینھ واستخدامھ من أجل األطفال األصحاء 
 اغسلي یدیك قبل عملیة الشفط باستخدام مضخة الشفط!  •
تأكدي من استخدام طقم أدوات نظیف لعملیة الجمع. لتنظیف أجزاء مضخة الشفط بین كل استخدام اتبعي التعلیمات المرفقة مع  •

 مضخة الشفط.  
اجلسي بشكل مریح. فكري في طفلك أو تأملي صورة لھ. یمكن أن تزید أسالیب االسترخاء من كمیة الحلیب التي یتم إخراجھا من   •

 الثدي.  
ماش رطبة دافئة لبضع دقائق قبل شفط الحلیب للمساعدة في إخراج الحلیب من الثدي. كما یمكن أن تساعد حفاضة ضعي قطعة ق •

 دافئة رطبة على االحتفاظ بالدفء.
 قومي بتدلیك الثدي بلطف قبل الشفط وأثنائھ لزیادة كمیة الحلیب التي یتم إخراجھا من الثدي.  •
یتم تركیبھا فوق الحلمة) ھو المقاس المناسب أثناء شفط الحلیب بالمضخة. یجب أال تحتك   تأكدي من أن مقاس الواقي (القطعة التي •

الحلمة باألسطوانة وأال تبدو معصورة بشدة عند تشغیل مضخة الشفط. فاستخدام واقي لیس بالحجم المناسب قد یؤدي إلى تقلیل  
 إدرار الحلیب ویسبب األلم مع استمرار االستخدام.  

الشفط بھا تحكم في الشفط، فاستخدمي فقط قوة الشفط المطلوبة لجعل الحلیب یتدفق. قومي بتعدیلھ للمستوى  إذا كانت مضخة •
 المریح لك.  

دقیقة لكل جانب في جلسة الشفط الواحدة. أدوات طقم الشفط المزدوجة تقلل قدر  20إلى  10یستغرق الشفط بالمضخة حوالي  •
 دقیقة تقریبًا في اإلجمالي.  15الوقت المطلوب للشفط بالمضخة لیصبح 

 تخزین حلیب األم الخاص بك 
یمكن تخزین الحلیب الذي تم شفطھ في زجاجات الرضاعة العادیة الخاصة باألطفال (سواء بالستیكیة أو زجاجیة). كما تتوافر   •

أكیاس لتخزین الحلیب البشري الستخدامھ في المنزل. اضغطي إلخراج الھواء من أعلى األكیاس قبل إحكام إغالقھا. أحكمي 
عیھ في وضع قائم لمنع التسرب. ضعي ملصقًا لتوضیح تاریخ جمع كل كمیة من الحلیب إغالق الكیس بربطة معقوفة أو مشبك وض

 یتم شفطھا بالمضخة. 
إذا جمعتي أكثر من زجاجة ملیئة بالحلیب، اخلطي محتوى كال الوعائین بتحریكھما بلطف قبل وضعھا في البراد (الثالجة) أو  •

 المجمد. 
لوعاء فقط. بإمكانك مزج حلیب من وقتي جمع مختلفین عند الضرورة. قومي بتخزین  یتمدد الحلیب عند تجمیده لذا علیك ملء ¾ ا •

 في كل وعاء حتى ال یتم إھدار الحلیب بفك تجمید كمیة حلیب أكثر من المطلوب!  4من أوقیتین إلى 
 لنقل الحلیب، ضعیھ في حقیبة معزولة أو مبرد مع قالب تبرید مجمد.  •
  ط الخصائص المضادة للعدوي، ثم یلیھ في المرتبة الحلیب المبرد، ثم الحلیب المجمد.یحتوي حلیب األم الطازج على أنش •

 إرشادات تخزین الحلیب البشري لألطفال األصحاء
 فھرنایت   77/ درجة مئویة 25ساعات في درجة حرارة  6الحلیب الطازج في درجة حرارة الغرفة:  لفترة ال تزید عن  •
 أیام  5فھرنھایت:  لفترة ال تزید عن   39/ درجة مئویة 4رة الحلیب الطازج المبرد في درجة حرا •
 أشھر   6الحلیب المجمد في جزء المجمد في البراد ذي الباب المنفصل:  لفترة ال تزید عن  •
 شھًرا   12درجة مئویة أو أقل:  لفترة ال تزید عن   -19الحلیب المجمد في درجة حرارة صفر مئوي فھرنھایت /  •
 ساعة  24ده في البراد:  لفترة ال تزید عن حلیب مجمد تم فك تجمی •
 درجة مئویة  15ساعة في درجة حرارة  24حلیب طازج في مبرد مع قوالب جل التبرید المجمد: لفترة ال تزید عن  •
 الحقًا.الحلیب المتبقي في زجاجة اإلرضاع بعد أن یبدأ الطفل في الرضاعة: خالل ساعة واحدة وال یتم تخزینھ لالستخدام •
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 التعامل مع الحلیب الذي تم شفطھ واستخدامھ 
 اغسلي یدیك قبل التعامل مع الحلیب.  •
 قومي بفك تجمید حلیب األم عن طریق وضع عبوة الحلیب الذي تم جمعھ في البراد لعدة ساعات أو خالل اللیل.   •
 ال تعیدي تجمید الحلیب بعد فك تجمیده.   •
لتدفئة الحلیب المبرد أو المجمد أمسكي بوعاء الحلیب تحت الماء الجاري الدافئ. كما یمكنك وضع الوعاء في ماء دافئ. بجب أال   •

 مس مستوى الماء غطاء الزجاجة أو أعلى الكیس.  یل
یجب عدم تدفئة الحلیب في المیكروویف أبًدا. فالمیكروویف یمكن أن یسفر عن وجود نقاط ساخنة في الحلیب. كما أن تسخین  •

 الحلیب في المیكروویف أو في ماء ساخن جًدا قد یقلل كذلك من الخصائص المضادة للعدوى في الحلیب البشري.  
 لیب البشري ینفصل أثناء التخزین وتطفو طبقة القشدة (الدھون) ألعلى. حركي الزجاجة برفق لمزجھ. تجنبي رجھ بقوة. الح•

 اتصلي بنا 
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