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راهنمای دوشیدن شیر 

و 
نحوه نگهداری شیر دوشیده شده مادر

دکتر ناهید عزالدین زنجانی

متخصص کودکان
مدیرعامل انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر



شیردوشیدنضرورت

دوشیدندفعات

شدهدوشیدهشیرخوراندنروش

نتوسیاکسیرفلکس/شیردوشیدنبرایقبلیآمادگی

دوشیدنهایروش

کردنذخیرهروش

شدهدوشیدهشیرنگهداریزمانمّدتجدول

کردنذوبروش

شیرترکیباتوحفاظتیبرعواملجوشاندنفریزر،یخچال،اثر

نارسنوزادانبرایشیرکردنذخیرهودوشیدن



:موارددرشیرتولیدتداوممنظوربه(1

شاغلمادران:جملهازهردلیلبهشیرخوارومادرجدایی-

شیرخواریامادربیماری-

داروهابرخیازمادراستفاده-

وزنکمیانارسنوزادتغذیهبرای(2

پستانپریمواقعدرپستانهالهکردننرمبرای(3

.شوندمیمسدودشیرمجرایچندیایککهزمانییاوپستاناحتقانرفعوتسکینبرای(4

پستانگرفتنبرایشیرخوارتواناییعدمهنگام(5

شیرمادرکمبودموارددرشیرمادرتولیدافزایشمنظوربه(6

(اودهاندرشیرکمیدوشیدنبا)پستانگرفتنبهشیرخوارتشویقبرای(7

شیرنشترفعبرای(8

فریزریایخچالدرشیرکردنذخیرهمنظوربه(9

.(شودپاستوریزهبایدحتما  که)مادرانسایربهاهداءبرای(10

د؟شودوشیدهشیرمادرکهاستنیازموقعچه
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:مثل  دارد،شیردوشیدندلیلبهبستگی

باریکساعت2تا1هر:نیستمکیدنبهقادرکهنوزادی(1

.خورانداوبهودوشیدنیپلازمستقیما  سیسی2سرنگبابایدراآغوز

باریکساعت3تا2هر:وزنکمنوزادان(2

باریکساعت3هر:شیرخواریامادربیماریهنگام(3

باریکساعت3تا2هر:شیرتولیدافزایشبرای(4

روزشبانهدرشیردوشیدنزمانکل)شبدرباریکوروزدربار6حداقل

.(نباشددقیقه100ازکمتر

دفعات دوشیدن شیر
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سببکهشیرمقدارهروچندبارهر:پستاناحتقانمورددر(5

.شودمادرتسکین

.(شوددوشیدهپمپبابعدکندراحتیاحساسمادرتابدوشنددستباراشیراول)

.یابدکاهشپستانداخلفشارکهمقدارآن:شیرنشتبرای(6

(کارمحلدر)باریکساعت4یا3هر:شاغلمادران(7
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نارسنوزادانبرای:گاواژ

.نیستندمکیدنبهقادرکهنوزادانیبرای

تّولداّولروزچنددر:چکانقطرهیاقاشقسرنگ،با

سیسی10بهحداقلنوزاددریافتیشیرحجموقتی:فنجانبا

.برسد

روش های خوراندن شیر دوشیده شده مادر
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وشیرخوارکناردرراحتمحلّ خلوت،وآراممحیطیکدرنشستن

اوتصویریا

شیرخوارباپوستباپوستتماسبرقراریامکاندرصورت

(قهوهجزبه)گرمنوشیدنییکنوشیدن

گرفتندوشیاگرمکمپرسباپستانکردنگرم

پستانماساژ

آمادگی قبلی برای دوشیدن شیر 
تحریک رفلکس اکسی توسین
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𝟏 𝟏

𝟐 𝟐

𝟑4

پستانماساژهایروش:

پستانرویبهبستهمشتغلطاندن-1

یاانگشتاننوکباپستانبهملیمضربه-2

شانه

دودستیروشبهپستانماساژ-3

(.کنیدخودداریشدیدمالشوفشاراز)

گشتانباآنگرفتنباپستاننوکتحریک-4

سبابهوشست
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ماساژ پشت مادر-5
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دستبا(1

:شیردوشبا(2

دستیهای(پمپ)دوششیر

(دوبلیاتکی:برقی–باطری)الکتریکیهایشیردوش

روش های دوشیدن شیر
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:دستبادوشیدنروش

برایتولدازبعداولروزدویکیدرمؤثرروشیوراحت،آسان،ساده

.استآغوزآوریجمع

:دستیپمپبادوشیدن

الکتریکیپمپبامقایسهدرکمترساکشنتولید

مدتکوتاهبرایشیردوشی

ازتاکردقطعبایدباریکثانیهچندهررامنفیفشارایجادازحاصلخلء

.شودپیشگیریپستاننسجبهصدمه

نکات مهم در دوشیدن شیر
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:الکتریکیپمپبادوشیدن

داردمتناوبریتم.

قطعاتکردنسرهمسهولت

کردنعفونیضدوشستشودرسهولت

طوالنیمدتبهشیردوشیدنبرایمؤثر

پستاندوهرازهمزمانشیردوشیدن

معینزماندربیشترشیرآوریجمع-

تربیششدهدوشیدهشیرچربیوحجمباشدهمراههمپستانماساژبااگر
.بودخواهد
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:روشاینکاربرد

نارسنوزادانبرایاولروزهایدرشیردوشیدن*

شیرخوارومادرمّدتکوتاهجدایی*

پستاناحتقان*

*Sore Nipple

دوشیدن با دست
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.بشوییدکاملراهایتاندست(1

روشچندیایکازشیر،دوشیدنازقبل(2

.یدکناستفادهتوسیناکسیرفلکستحریک

کهدهیدقرارطوریپستانرویرادستتان(3

سانتیمتر3شستوهاله،لبهزیرانگشتچهار

لمس)باشدپستاننوکقاعدهازدورتر

.(شیرمجاریوهاسینوس

وددهیفشارسینهقفسهطرفبهراپستاناول

رفطبهراپستانانگشتان،وشستکمکبهسپس

خارجشیرتادهیدفشارآرئوللبهبهوبیاوریدجلو

.(شیرمجاریوشیریهایسینوسبرفشار)شود

راهنمای دوشیدن شیر با دست
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هکفروسالکتیهایسینوسهمهتابگذاریدآرئولجهاتتمامدررادست

.شوندتخلیهکنندمیذخیرهراشیر

(.استالزموقتدقیقه30تا20پستان،هردوازکافیشیردوشیدنبرایروشاینبا)

:توّجه
ندهیدفشارراپستاننوکهیچگاه.

نزنیدصدمهپستاننسجبه.

.(نیستصحیحپستانچلندنودادنفشار)
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:انواع

دستیهایشیردوش

.نکنیداستفادهدوچرخهبوقشبیههایپمپاز

کنندمیکارباطریباکههاییشیردوش.

ومنزلدرکه(برقی)الکتریکیهایشیردوش

:گیرندمیقرارمورداستفادهبیمارستانیا

.هستنددوبلیاتکی

(شیردوش)دوشیدن شیر با پمپ 
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:روشاینکاربرد
:کهمادرانی

.بدوشندراشیرشانمرّتبباید*

.برگردندکارشانسربهباید*

.هستندنارسیاوبیمارشیرخواردارای*

Pump).استبستریNICUدرآنانپرترمنوزاد* dependent mothers)

. باید بسیار مؤّثر، کارآمد، راحت و همیشه در دسترس باشند NICUهای شیردوش 

:بایدNICUدرشاغلشیردهیمتخصصین
.کنندکمکمادراناینبه-

.نمایندفراهمراهاشیردوشبهترین-

.بدهندآموزشمادرانبهراشیردوشباکارطرز-
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کندتخلیهبیشتریشیر،کوتاهمّدتدر.

حملقابل

صداکم

باشدمناسبآنقیمتو.

چه پمپی مناسب تر است؟
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.بشوئیدرادستهاشیردوشیدنازقبل(1

.دهیدماساژراهاپستانها،دوشیدنفاصلهدرهمچنینشیردوشیدنازقبل(2

.بریزیددورراشیراوللیترمیلیچندکهنیستالزم(3

یدهدوشهمباپستاندوهرکهاستبهتر.استکافیپستانهردوشیدندقیقه10(4

.شوند

آنوسایلمگر،استمادریکاستفادهبرایشیردوشکیتهربیمارستان،در(5

.شوداستریل

بهنیازیشودمیاستفادهمادرتوسطفقطاگردرمنزلاستفادهموردهایشیردوش(6

.(استکافیشستشو)نداردکردناستریل

.شونداستریلبایدنارسیابیمارنوزاداناستفادهموردهایشیردوش(7

برقی راهنمای استفاده از شیردوش های 
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درمکشیکیعنیباشدکودکمکیدنمانندبایدشیردوشیدنطرز

دقیقهدرمکش60یاثانیه

عملانزبپریستالتیکحرکاتمشابهکهکنندمیعملبهترهاییپمپ

.باشندمنفیومثبتفشاردارایوکنند

کندتجاوزجیوهلیترمیلی200ازنبایدپمپفشار.

مناسبهیچکدامجیوهلیترمیلی220ازبیشو150ازکمترفشار

.نیستند

طرز کار با شیردوش های برقی 
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رافشارتدریجبهسپسکنید،شروعفشارحداقلباابتدادر

.برسدمجازحدّ بهتانماییدزیادتر

گیردبقرارشیردوشقیفوسطدرکاملپستاننوککنیدسعی.

برایوترکوچکقیفباهایپمپازکوچکهایپستانبرای

.یدنمایاستفادهتربزرگقیفباهایپمپازبزرگهایپستان

اردوشیدنروششیر،دوشیدنهنگامناراحتیاحساسدرصورت

.کنیدکنترل

ده روش شستشو و تمیز کردن وسایل پمپ در ورقه راهنما ذکر ش

.  است
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سطحبیشترافزایشباکنندمیتخلیهراپستاندوهرشیرهمزمانچون

.همراهندشیربیشترتولیدوپروالکتین

کهشیریترکیبباشودمیخارجپستانازدوشیدنعملباکهشیریترکیب

.استمتفاوتشودمیخارجشیرجهشرفلکسباوخودبهخود

رنتیجهدوبیشترچربیشودمیشیرخارجتمامتقریبا  الکتریکیپمپباچون

.استمفیدبسیارنارسنوزادانتغذیهبرایوداردبیشتریکالری

انجبررانوزاداناینادرارسدیمزیاددفعشیر،اینباالیسدیمدیگرطرفاز

کیلوگرمهردرگرم21تا13بهگرم13ازراآنانوزنافزایشوکندمی

.رساندمی

مزایای شیردوش های الکتریکی دوبل
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:کّلیات
آنحفاظتتاشودذخیرهودوشیدهمناسبوخنکمکانیکدربایدشیرمادر

.باشدحداقلآنآلودگیوحداکثر

شودمیاضافهآنبهپوستهایمیکروببرخیشیر،دوشیدنهنگام.

 ّکندمیحفظشدنآلودهازراآنشیرمادر،درموجودبخشایمنیمواد.

انددادهنشانمطالعات:

یخچالدریاو(درجه25ازکمتر)اتاقمناسبحرارتدرشیرنگهداری

اختلفشیرهایمیکروبنظرازساعت،8مدتبه(کمتریادرجه4)

.ندارندتوجهیقابل

نیستمطمئنیروشگرادسانتیدرجه25ازبیشدمایدرشیرمادرنگهداری

.شودنمیتوصیهاصل  گرادسانتیدرجه37دمایدرشیرنگهداریو

نحوه نگهداری شیر دوشیده شده مادر
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دارندعقیدهمحققین:

استبهترشودمیاستفادهروز5طیحداکثرمادرشدهدوشیدهشیراگر

.فریزردرتاشودنگهدارییخچالدر

وانیدتمیسپسبگذارید،یخچالدرساعتیکاّولراشدهدوشیدهتازهشیر

اضافهاید،گذاشتهیخچالدرودوشیدهروزهمانطیکهشیریبهراآن

.کنید

دیگرروزهایشدهدوشیدهشیرازجداراروزهرشدهدوشیدهشیر

.کنیدنگهداری

رفظرویوبنویسیدآبضدّ چسببریکرویبرراشیردوشیدنتاریخ

.بچسبانیدشیر

کهتیکبامجاورتدرراشیرذخیرهظرفاستبهتربیشتر،محافظتبرای

.دهیدقرارخشکیخ
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باشدداشتهزدنیخجایتاکنیدپرراظرفچهارمسهکردن،فریزبرای.

لیترمیلی120حداکثر60تا30کردنفریزبرایشیرمقدارترینمناسب

.است

یدنکناضافهقبلیشدهفریزشیرهایبهراشدهدوشیدهتازهگرمشیر.

(شودمیآنحفاظتیعواملکاهشوشدهفریزشیرنسبیذوبسبب)

ببریدکاربهزودترراقدیمیشدهدوشیدهشیرهای.

روینیزراکودکنامسپاریدمیکودکمهدبهراشدهدوشیدهشیراگر

.بنویسیدآنبرچسب
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صابونوآببادستشستشوی

دقیقه25تا20بههاآنجوشاندنوظروفشستشوی

ظرفانتخاب

استارجحظروفسایربرایشیشهظروفازاستفاده.

شفافسختپلستیکظروف،انتخابدومین-

.استشفافغیرسختپلستیکظروفسومانتخاب-

.استاستیلظروفانتخابچهارمینو-

یهاایمونوگلبولینکاهشسببپلستیکیواستیلظروفدرشیرنگهداری

.شودمیشیرمادر

میندستازراخودخاصیتولیچسبندمیشیشهدیوارهبهشیرهایلکوسیت

.دهند

ایهشیشظروفازبیشتراستیلظروفبههالکوسیترفتنبینازوچسبیدن

.است

رعایت بهداشت و انتخاب ظرف
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نداشتهخراشآندیوارهاگرواستترراحتایشیشهظروفشستشوی

.استکمترمیکروبیآلودگیاحتمالباشد

دارندبرمیخراششستشو،ومصرفبارچندازبعدپلستیکیظروف.

علتبه(اتیلنپلی)پلستیکیهایکیسهازاستفاده:

شیرنشتامکان-

آلودگیخطر-

ندارداشکالی(روزسهازکمتر)کوتاهمّدتبرایفقطقیمتگرانی-

.شودگذاشتهفریزریایخچالدرحتما  بایدولی

ودبشدهنگهداریپلستیکیکیسهدرکهشیریهایبادیآنتیشددیدهمطالعهیکدر)

.(استداشتهکاهشبرابر60تا
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 Pediatric  Clinics  Of N.A  2013کتاب : رفرنس اول 

ساعت8تاحداکثرساعت4تا3اتاقحرارتدرجهدر

(شودذخیرهودوشیدهشیر،خنکمحلیکدروبهداشتیوصحیحروشبهکهشرطیبه)

ساعت72کمتریاو4حرارتدرجهبایخچال

ماه12تا6کمتریادرجه-17فریزر

ویتامینشودذخیرهماهسهازبیشاگرشدهدوشیدهشیرCیابدمیکاهشآن.

مدت زمان نگهداری شیر دوشیده شده مادر
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AAP  2013: رفرنس دوم 

ساعت4گرادسانتیدرجه25تااتاقحرارتدرجه

ساعت96(گرادسانتیدرجه4)یخچال

ماه9تا3(گرادسانتیدرجه-20)فریزر

ساعت24شدهذوبیخچالدرکهایشدهفریزشیر

با       بررسی های جدید نشان داده است شیر دوشیده شده مادر، در یخچال 

ها و NICUسالم باقی می ماند حتی در ( ساعت96) روز 4درجه حرارت تا 4

.  حتی اگر دِر یخچال چندین بار باز و بسته شود 
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Ruth A Lawrance: رفرنس سوم  2011

ساعت8تا6درجه25تاحداکثراتاقحرارتدر

(نیستمناسبدرجه25ازبیشدرنگهداری)

درCooler bagباIce Packs24ساعت

روز5تاحداکثر4حرارتدرجهبایخچالدر

هفته2گرادسانتیدرجه-15باجایخی

ماه6تا3(گرادسانتیدرجه-18)جدادرببافریزریخچال

ماه12تا6(گرادسانتیدرجه-20)صنعتیفریزرهای

توّجه  
.  این راهنما برای نوزادان سالم و ترم است 

.  برای نوزادان نارس و یا بیمار راهنمای دیگری وجود دارد
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:دادهنشانجدیدهایبررسی

25حرارتدرجهتاحداکثردمایبااتاقدرمادرشدهدوشیدهشیرتازهچون

مرمستتغذیهبرایشدهدوشیدهشیراگرلذاماندمیسالمساعت4تادرجه،

کهنیستنیازیشودمصرفساعت4ظرفگاواژ،طریقازنارسنوزادان

.شودگذاشتهیخچالدر

طیردچشمگیریطوربهیخچالدرشدهدوشیدهشیرمیکروبیضدّ خاصیت

.یابدمیکاهشساعت72تا48

:نتیجه
.شیر دوشیده شده هرچه زودتر و تازه تر مصرف شود بهتر است
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آنبایدنباشدمقدورساعت،48ظرفشدهدوشیدهشیرمصرفامکاناگر

.شوندفریزجداگانهبایدشدهدوشیدهشیرهای.کردفریزرا

قابلماهسهمدتبرایحداقلشود،فریزمناسبروشبهاگرشیر

.استنگهداری

کردنگهدارینبایدفریزردربدرراشیر.

بخشایمنیومغذیموادازبسیاریدادن،حرارتبرعکسکردنفریز

.کندمیحفظراشیرمادر

بایدشیرنگهداریفریزرهای:

.باشندداشتههشدارزنگیکوترمومتریک-

ماه9حداکثریعنیترطوالنیمدتبهشیرتانشوندبستهوبازمکرر-

.شودنگهداری

(  درجه-20)فریزکردن شیر 
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:استطریق2به

راآنشیرخواربعدروزتابگذاریدیخچالدررافریزشدهشیرقبل،شب(1

.کنداستفادهگرمشیریاواتاقدمایباشیریاسردصورتهمانبه

کنید،استفادهایدکردهخارجفریزرازبلفاصلهکهراشیریخواهیدمیاگر(2

:راآن

.بگیریدگرمآبشیرزیر*

اجاقرویراقابلمهوگذاشتهگرمآبقابلمهیکداخلراشیرظرف*

.بگذارید

حرارتبهوذوبظرفداخلشیرکهایدرجهتابلکهبیایدجوشبهنبایدقابلمهآب)

(.برسدمناسب

نحوه ذوب کردن شیر فریزشده
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:کهباشیدداشتهتوّجه

نیستمجازشدهفریزشیرجوشاندن.

کردبذومایکروویودریاوگازاجاقرویمستقیما  نبایدراشدهفریزشیر

نسوزاندسببآنداغهایقسمتشیر،هایبادیآنتیکاهشبرعلوهچون

.شودمیشیرخواردهان

ساعت24تاحداکثروساعت8ترجیحا  شدهذوبکهراایشدهفریزشیر

.کردنگهدارییخچالدرتوانمی

کردفریزمجددا  نبایدراشدهذوبشیر.

ماندباقیظرف،درشدهذوبشیرازمقداریشیرخوار،تغذیهازپساگر

.ریختدورراآنبایدونیستنگهداریقابلدیگر
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هکشیرچربیتادهیدتکانآرامیبهراشیرمحتویظرف،مصرفازقبل

،تاسگرفتهقرارظرفباالیسفیدالیهیکصورتبهوشدهجداشیراز

.نمائیدخودداریآنشدیددادنتکانازولیشودمخلوط

ایقهوهحتیآبی،زردرنگمادرغذاییرژیمعلتبهوعادیحالتدر

.استطبیعیشیرمادر

ینامگرنیستآلودگینشانهکهشودرنگزرداستممکنشدهفریزشیر

.باشدکردهتغییرآنطعموبوکه

کهدهدمیصابونبویشدنذوبازبعدشدهفریزشیراوقاتبرخی

ازادهاستفپذیرد،میراآنشیرخواراگر.استشیرچربیتغییراتدلیلبه

.ندارداشکالیآن
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بریزیددورراظرفدرماندهباقیشیر.

بشوییدصابونوداغآبباراظرف.

کنیدآبکشیخوب.

شودخشکهوادربگذارید.

تمیز کردن ظروف جمع آوری شیر
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دوشیدن و ذخیره کردن شیرمادر 

برای نوزادان نارس

38



استهمراهالتهابیهایبیماریوهاعفونتکاهشبا.

کندمیفراهمرارشدمناسبالگویوعصبیتکامل.

شودمیتسریعدهانیتغذیهبرقراریدر.

وایمنی،سیستمتقویتسبب

گرددمینوزادومادرمناسبعاطفیروابطایجاد.

AAPتوصیه 
عدمهمه شیرخواران نارس باید با شیرمادر خودشان تغذیه شوند و در صورت 

ز بهتر اشیرهای اهدایی پاستوریزه شده سایر مادران دسترسی به شیرمادر، 

.تغذیه با فرموالهای تهیه شده برای نوزادان نارس است

چرا استفاده از شیرمادر برای نوزادان نارس 

است ؟ حیاتی 
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:مادراضطرابونگرانی

یرشناکافیحجمشیرتولیدکاهششیرشدنجاریرفلکستوقف

:بنابراین

:رسیدهنوازددارایمادرانبامقایسهدر

کمترشیردهیشروعمیزان-

کمترشیردهیتداوم-

:چونو

ندارند،نارسنوزادبرایشیرشانفوایدازکافیاّطلعات

است،یکسانشیرمصنوعیوشیرمادرمزّیتکهنادرستباوراین

پزشکیپرسنلوخانوادهازطرفیاونداشتهخانوادهدرمناسبیالگوی

شوند،نمیکافیحمایت

داشتهضرورتاینکهبدون)کنندمیتوصیهراشیرمصنوعیپزشکانبرخی

،(باشد

.کنندمیپیداتمایلشیرمصنوعیازاستفادهبهنیزمادران:لذا

مشکلت مادران دارای نوزاد نارس  
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بدهدشیرپستانازمستقیما  نوزادشبهنتواندمادردلیلیهربهاگر:

راشیرشبایدتولدازپساولساعت6هماندروزودترهرچه

.بدوشد

:دادهنشانمطالعات

:سببشیردوشیدنمکرروزودهنگامدوشیدن

شیردهیمدتطولافزایش

هفتگیدودرشیرحجمافزایش

شیرتولیدبعدیافزایش

.شودمی

چیست؟ راه کار عملی 
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روش دوشیدن آغوز 

تاسکمآغوزحجمگرچه)آنکمحجموآغوزبودنغلیظعلّتبهتولّدازبعد

:(استکافینوزادبرایولی

.استمؤثرترالکتریکیپمپباشیردوشیدنبهنسبتدستباآغوزدوشیدن

دوشیدن  دفعات 

:ترمشیرخوارانمانند

روزشبانهدربار12تا8

(شیردوش)پمپباشبدربار1حداقلوروزدردقیقه100کل  

(استمتفاوتاوشرایطاساسبرومادرهربرای)

طول زمان دوشیدن 

دقیقه15تا10بارهر:اولروزهای

همدقیقهدومدتدقیقه،15تا10زمانبرعلوه:شیرشدنجاریازبعد

.باشدداشتهادامهبایددوشیدنشیرقطراتآخرینخروجازپس
42



:بسترینارسنوزادیکبرایشیرتداوموتولیدبرای

ترجیحا  )کنیدشیردوشیدنبهشروعاوتولدازپسزودترهرچه*

(تولداولساعتششدر

.کنیدتکرارساعت24دربار8راحداقلرادوشیدن*

:شدبرقرارکامل  شیرجریانوقتی

.دهیدکاهشرادوشیدندفعات-

استتولدازبعدهفته3تا2"معموالزماناین-

ساعت24درلیترمیلی500بهشیرتولیدکهاستوقتییا-

.رسدمی
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شودتخلیهشیرازپستانکهاستهنگامیشیرتولیدمیزانحداکثر.

دررشیدوشیدننوبتدوبینفاصلههموشیردوشیدننوبتهرزمانطولهم

.استمتفاوتمختلفمادران

یرمادرشتولیدکهشوددادهترتیبیاستبهترمادرهرخصوصیاتبهتوجهبا

.برسدحداقلبهشیردوشیدنزماننهایتدروحداکثربه

استترمنوزادمانندنارسنوزاددرتولد14تا10روزهایدررشدجهش.

:لذا
باشدداشتهافزایشبایدشیردوشیدندفعاتوشیردادندفعات.

داردبیشتریکالرینتیجهوبیشترچربیکهشیرقطراتآخرینآوریجمع

.استضروریوحیاتینارس،نوزادبرای

توّجه
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ارجح تازه دوشیده شده نسبت به شیر دوشیده شده و نگهداری شده در یخچالشیر 

(.  نوزاد نارس بهتر وزن می گیرد)است 

ساعت4گرادسانتیدرجه25دمایبااتاقدرتازهشیرنگهداری

ساعت48یخچالدر

ساعت12حّداکثریخچالدرشدهذوبشدهفریزشیر

ساعتیکحّداکثراتاقدمایدرشدهذوبشیرمصرف

استفاده و نگهداری از شیر دوشیده شده

برای نوزاد نارس  
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