
Health Topic: Warming Formula or Breast Milk - Arabic 

 تدفئة حلیب األم أو حلیب الرضع الصناعي 
 افئًا.  على الرغم من أن حلیب األم أو حلیب الرضع الصناعي بدرجة حرارة الغرفة مناسب لطفلك، إال أن بعض األطفال یفضلون أن یكون حلیب األم د

 إذا كان ھذا ما یفضلھ طفلك، یمكنك تدفئة زجاجتھ بأمان باتباع اإلرشادات المذكورة أدناه.
 إخفاء الكل  

 رضع الصناعي تدفئة حلیب األم أو حلیب ال
 إخفاء

 بإحدى الطریقتین التالیتین: -ولیس مغلیًا  -قم بتدفئة الزجاجة في ماء دافئ  .1
 اجة في وعاء بھ ماء دافئ لبضع دقائق ضعي الزج •
 قم بتشغیل ماء الصنبور الدافئ فوق الزجاجة لبضع دقائق  •
 ال تدعي الماء یصل إلى غطاء الزجاجة (لتجنب التلوث)  •

 بعد تدفئة الزجاجة، حركیھا دائریًا برفق لخلط الدھون والعناصر الغذائیة. .2
طریق إسقاط بضع قطرات من حلیب الثدي أو الحلیب الصناعي على الجزء الداخلي من معصمك. یجب  اختبري درجة حرارة السائل قبل إطعامھ للطفل عن  .3

  أن تشعري أنھا دافئة بشكل مریح.

 احتیاطات 
 إخفاء

 اب التالیة: یجب عدم استخدام المیكروویف لتدفئة الحلیب الصناعي أو حلیب األم. یجب عدم تستخدم المیكروویف أبًدا لتسخین زجاجة رضاعة الطفل لألسب

لفم والحلق والمريء  تتسبب أجھزة المیكروویف في إحداث "نقاط ساخنة" عند استخدامھا لتدفئة حلیب األم. مما یعرض الطفل لخطر شدید للغایة من حروق ا •
 (األنبوب الذي یصل إلى معدة طفلك). وقد یحدث ھذا حتى بعد رج الزجاجة بعد تدفئتھا في المیكروویف 

 قد یفقد حلیب األم بعًضا من فوائده إذا تم تسخینھ أكثر من الالزم.   •
 أو البخار. یمكن أن تتسبب الزجاجة التي تم تسخینھا في المیكروویف حرق للجلد من السائل الساخن  •
 استخدمي أجھزة تدفئة زجاجات الرضاعة بحذر.  قد یكون من الصعب الحصول على درجة الحرارة الصحیحة للتدفئة. •

 اتصلي بنا 
 إخفاء

) على ھاتف رقم Center for Breastfeeding Medicineلمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع الصحي، یرجى االتصال بمركز طب الرضاعة الطبیعیة (
513-636-2326.   

 
Last updated 06/2021 per Olga Tamayo, Lactation Consultant 
 
 

 

http://www.cincinnatichildrens.org/
http://www.cincinnatichildrens.org/
http://www.cincinnatichildrens.org/

	تدفئة حليب الأم أو حليب الرضع الصناعي
	تدفئة حليب الأم أو حليب الرضع الصناعي
	احتياطات
	اتصلي بنا

