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S-26 GOLD® NEWBORN

POWDER 900g can
LIQUID 

250mL pack

BABY’S AGE FEEDS 
PER DAY

COOLED 
BOILED

WATER (mL)

LEVEL 
SCOOPS OF 

POWDER

VOLUME 
OF FEED 

(mL)

0 - 2 weeks 7 - 9 60 1 60

2 weeks - 3 months 6 120 2 120

3 - 6 months 5 180 3 180

Over 6 months 4 - 5 180 3 180

•  Follow ‘How to Prepare’ instructions on pack. 
•  This is a guide only. Your baby may need more or less than indicated. 
•  Ideally, formula should be prepared just prior to feeding. Otherwise, refrigerate prepared formula
 and use within 24 hours. 
•  Formula left in the bottle after a feed must be discarded.
•  As your baby grows, consult your healthcare professional regarding moving from Step 1 to 
 Step 2 formula.
•  Solid food should be offered to your baby from 6 months. 

SỮA BỘT hộp thiếc 900g
SỮA NƯỚC  
hộp giấy 
250mL

TUỔI EM BÉ
SỐ LỐ ẦN CHO 

UỐNG SỮA BỮỮ ỘT 
MỖI NGÀY

Ộ NƯỚC ĐUN SÔI 
ĐỂ NGUỂ ỘI (mL)

MUỖNG SỮAỮỮ
VỪAỪỪ ĐẦYẦẦ

LƯỢNG SỮAỮỮ
MỖI LẦN (mL)

0–2 tuần 7 – 9 60 1 60

2 tuần–3 tháng 6 120 2 120

3–6 tháng 5 180 3 180

Hơn 6 tháng 4 – 5 180 3 180

Làm theo chỉ dẫn ‘Cách Pha Sữa’ ghi trên hộp.
Chỉ có mục đích hướng dẫn. Em bé quý vị có thể cể ần bú/uống nhiều hơn hay ít hơn lượng đề nghị. 
Lý tưởng nhất là pha sữa bột ngay trước khi cho bú/uống, còn không thì cất sữa pha sẵn vào tủ lạnh và cho
con bú/uống trong vòng 24 giờ.
Nên đổ bỏ sữa còn dư trong bình hoư ặc ly sau khi cho con bú/uống.
Khi em bé lớn dần, quý vị hãy hỏi ý kiến chuyên gia y tế vế ề việc chuyển từ sừ ữa bột Bước 1 sang Bước 2.
Nên cho em bé ăn thức ăn đặc từ 6 tháng tuừ ổi trở đi. 

Xin xem hướng dẫn và thông tin riêng trên hộp thiếc hay hộp giấy.

    Want to fi nd out more? 
     FREECALL Australia               1800 552 229

Pfi zer Nutrition, division of Pfi zer Australia Pty Limited ABN 50 008 422 348 

This page has been downloaded from the Pfi zer Nutrition website
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Cap bottle then shake. 
Test temperature of milk 
on wrist before feeding. 
Formula left in the bottle 
after a feed must be 
discarded.

555 Đun sôi nước uống sạch
trong 5 phút. Để nguội.

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

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

Rửa bình, núm vú, nắp đậy và dao.

Sau khi rửa, đun sôi trong 5 phút để khử trùng. ử Đậy nắp bình lại cho đến khi cần sử dử ụng.

Đổ lượng sữa cần thiết vào 
bình sữa rồi đậy nắp lại. Đổ
bỏ sữa còn lại trong hộp 
cũng như sư ữa còn dư trong ư
bình sau khi cho con bú.

Pha từng bình một.
Lý tưởng nhất là pha sữa bột ngay trước khi cho con bú/
uống, còn không thì cất sữa pha sẵn vào tủ lạnh và cho con 
bú/uống trong vòng 24 giờ.

Cắt hoặc xé
miệng hộp.

Đổ nước đun sôi để nguội
vào bình sữa.

Đậy nắp bình sữa hoặc ly rồi lắc 
hay khuấy. Quý vị nên thử nhiử ệt
độ sữa ở cở ổ tay trước khi cho con 
bú/uống. Phải đổ bỏ sữa còn dư
trong bình sau khi cho con bú/
uống.

Sử dử ụng muỗng có sẵn trong hộp 
múc đầy muỗng sữa bột S-26 
GOLD® NEWBORN và lấy dao đã
khử trùng gử ạt bằng miệng muỗng. 
Luôn luôn pha 1 muỗng sữa bột 
(8,3g) với mỗi 60mL nước.

Xin xem hướng dẫn và thông tin riêng trên hộp thiếc hay hộp giấy.

S A B T h p thi c 900g S A N C h p gi y 250mL
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