
Hướng dẫn việc cho bé uống sữa

Xin xem trên hộp thiếc/hộp giấy để biết thông tin cụ thể về thành phần của sữa và cách thức cho uống sữa.

S-26 GOLD®  NEWBORN

SỮA BỘT  
hộp thiếc 900g

SỮA NƯỚC 
hộp giấy 

200mL

TUỔI EM BÉ
SỐ LẦN CHO 

UỐNG 
MỖI NGÀY

NƯỚC SÔI ĐỂ 
NGUỘI (mL)

SỐ MUỖNG 
SỮA BỘT  

GẠT NGANG

LƯỢNG SỮA 
CHO UỐNG 

(mL)

0 - 2 tuần 7 - 9 60 1 60

2 tuần - 3 tháng 6 120 2 120

3 - 6 tháng 5 180 3 180

Trên 6 tháng 4 - 5 180 3 180

• Làm theo chỉ dẫn ‘Cách thức Pha sữa’ có trên hộp sữa.
• Chỉ có mục đích hướng dẫn. Em bé của quý vị có thể cần nhiều hơn hoặc ít hơn lượng sữa đề 

nghị.
• Lý tưởng nhất là nên pha sữa bột ngay trước khi cho bé uống. Nếu không thì cất sữa pha sẵn vào 

tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.
• Sữa còn dư trong bình sau mỗi lần bé uống phải được đổ bỏ.
• Khi bé lớn dần, hãy hội ý với chuyên viên y tế về cách chuyển từ Sữa bột Bước 1 đến Bước 2 (Step 

2 formula).
• Nên cho em bé ăn thức ăn đặc khi bé được 6 tháng tuổi trở lên.
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Cách thức Pha sữa
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Đổ lượng sữa cần dùng vào (các) 
bình rồi đậy nắp lại. Đổ bỏ sữa 
còn lại trong hộp. Phải đổ bỏ  
sữa còn dư trong bình sau mỗi 
lần cho bé uống.

Xé mở hộp, hoặc dùng 
kéo sạch để cắt miệng 
hộp.

Đổ nước sôi đã nguội vào bình 
của bé.

Dùng muỗng có sẵn trong hộp, múc 
đầy muỗng sữa bột S-26 GOLD® 
NEWBORN và dùng dao đã khử trùng 
để gạt ngang miệng muỗng. Cứ mỗi 
60mL nước thì luôn luôn pha vào  
1 muỗng sữa bột (8,6g).

Đậy nắp bình sữa rồi lắc. Nên nhỏ vài 
giọt sữa vào cổ tay của quý vị để thử 
nhiệt độ sữa, trước khi cho bé uống. 
Phải đổ bỏ sữa còn dư trong bình sau 
mỗi lần cho bé uống.

Lắc thật đều hộp sữa 
nước S-26 GOLD® 
NEWBORN còn nguyên 
chưa mở.

Đun nước uống sạch trong  
5 phút. Để nguội.

•Pha sữa từng bình riêng rẽ.
•Lý tưởng nhất là nên pha sữa bột ngay trước khi 

cho bé uống. Nếu không thì cất sữa bột pha sẵn 
vào tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.

Luôn luôn rửa tay và lau khô tay trước khi pha sữa.

Rửa bình sữa, núm vú, nắp bình và dao.

Sau khi rửa, đun sôi tất cả các thứ nói trên trong 5 phút để khử trùng. Đậy nắp 
bình lại cho đến khi dùng.

S-26 GOLD® NEWBORN hộp Sữa nước 200mLS-26 GOLD®  NEWBORN® hộp Sữa bột 900g

5
min

Xem trên hộp thiếc/hộp giấy để biết thông tin cụ thể về thành phần của sữa và cách thức cho uống sữa.
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