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Formula feeding  
 
Bệnh viện Mater Mothers tôn trọng quyền chọn lựa cách 
cho con bú của quý vị và sẽ hỗ trợ quyết định của quý vị 
bằng cách hướng dẫn và cố vấn cho quý vị.    
 

Dụng cụ cần thiết cho việc pha sữa bột 
 

 sữa bột – dùng sữa bột chế biến từ sữa bò cho 
đến khi bé được 12 tháng.  Chỉ dùng sữa bột chế 
biến từ đậu nành hay những loại sữa bột khác 
theo đề nghị của bác sĩ mà thôi 
 

 hai đến sáu bình lớn 
 

 núm vú – hình dạng của núm vú không mang lại 
lợi ích gì đặc biệt trừ khi em bé thích hình dạng 
đó.  Tuy nhiên hình dạng của núm vú thích hợp 
nhất cho em bé chuyển giữa bình và vú mẹ là loại 
núm vú dài và thẳng 
 

 Bàn chải rửa bình (loại mềm) 
 

 Hộp có nắp kín để cất giữ dụng cụ sạch 
 

Chùi rửa bình sữa và các dụng cụ 
 
Điều quan trọng là quý vị nên rửa tay trước khi cầm vào 
dụng cụ pha hay đựng sữa. 
 
Rửa tổng quát. 
 

 Dùng nước lạnh để xả các dụng cụ. 
 
 Dùng nước ấm và xà bông để rửa cho kỹ:   

 
- bình – dùng bàn chải rửa bình để rửa sạch cặn 

sữa 
- núm vú – cho nước xà bông chảy qua lỗ núm vú 

để chắc chắn là nó không bị nghẹt. 
 
 Xả nước cho kỹ rồi khử trùng bằng cách đun 

sôi hoặc dùng bình hấp.  
 
 Cất giữ những dụng cụ đã được khử trùng trong 

hộp kín. 
 
 Tiếp tục rửa cẩn thận và cất giữ các dụng cụ kỹ 

lưỡng trong thời gian sử dụng bình và núm vú.   
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Khử trùng bằng cách đun sôi 
 
Đun sôi 
 
 Bỏ tất cả các dụng cụ vào một nồi lớn, đổ nước 

đầy, và đẩy các bong bóng hơi ra khỏi các dụng cụ 
hết. 

 
 Đậy nắp nồi và đun nước cho sôi   

 
 Để sôi năm phút 
 
 Để các dụng cụ nguội đi trong nồi vẫn đậy nắp, cho 

đến khi có thể dùng tay để lấy ra. 
 

 Đổ nước trong các dụng cụ ra cho ráo và đặt trên 
khăn giấy cho khô 

 
 Đậy nắp bình và hộp cất giữ các dụng cụ 
 
 Cất giữ tất cả các dụng cụ trong một hộp sạch để 

trong tủ lạnh. 
 
 Nếu không dùng đến trong vòng 24 tiếng đồng hồ 

thì phải rửa lại. 
 

Hấp 
Khi dùng nồi hấp để khử trùng, quý vị nên luôn luôn làm 
theo sự chỉ dẫn của nhà sản xuất một cách cẩn thận, và 
làm theo các bước về cách làm khô và cất giữ, như ở 
phần trên. 

 

Pha sữa bột 
 Cách pha sữa bột tốt và an toàn nhất là pha từng 

bình, pha ngay trong bình.  Điều này sẽ giảm đi 
nguy cơ nhiễm trùng và sư sai sót có thể xảy ra khi 
đếm số muỗng sữa bột.  

 
 Sữa bột được chế tạo để dùng ở một nồng độ cố 

định.  Khi em bé lớn thì lượng sữa sẽ tăng nhưng 
nồng độ của sữa bột sẽ KHÔNG tăng.  Không bao 
giờ, vì bất cứ lý do nào, cho thêm muỗng sữa, 
nhiều hơn sự ghi chú trên bao bì, ngoại trừ trường 
hợp được chuyên gia dinh dưỡng nhi đồng yêu cầu 
(điều này chỉ cần thiết cho những em bé có những 
nhu cầu sức khỏe đặc biệt).  Cũng như, không bao 
giờ pha loãng sữa bột bằng cách cho thêm nước 
nhiều hơn mức chỉ dẫn trên bao bì. 
 

 Luôn luôn rửa tay và lau sạch nơi pha sữa. 
 
 Để chuẩn bị nước, quý vị hãy đổ nước trong ấm 

hay bình nấu bằng điện ra hết, đổ nước mới vào và 
đun sôi.  Nếu ấm hay bình không tắt điện tự động 
thì quý vị phải tắt điện trong vòng 30 giây sau khi 
nước sôi.  Để cho nước nguội ngang với nhiệt độ 
trong phòng ít nhất 30 phút sau khi đã đun sôi. Ghi 
chú:  nước đóng chai không được khử trùng và 
phải được đun sôi trước khi dùng.   

 
 Trước tiên đổ lượng nước cần dùng đã chuẩn bị 

vào một bình sạch. 
 

 Luôn luôn dùng muỗng lường được cung cấp trong 
hộp sữa bột. 
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 Dùng muỗng lường múc sữa bột, vỗ nhẹ để đẩy 
bong bóng hơi ra và dùng sống dao sạch gạt ngang 
cho bằng.  Đừng nén sữa bột trong muỗng lường. 

 
 Dùng nắp và đĩa chận để đậy kín bình và lắc nhẹ để 

hoà tan sữa bột. 

 
Chỉ dẫn an toàn 
 
 Nếu không dùng ngay, cất giữ sữa bột đã pha ở 

phía trong cùng của tủ lạnh, nơi lạnh nhất. Đừng 
bao giờ cất giữ sữa bột đã pha trong cửa của tủ 
lạnh. 
 

 Đổ bỏ sữa còn dư trong bình sau một tiếng đồng 
hồ. 

 
 Đổ bỏ sữa bột đã pha nhưng không dùng hết sau 

24 tiếng đồng hồ. 
 
 Xem lại ngày hết hạn của hộp sữa bột và bỏ đi nếu 

đã quá hạn. 
 

 Hộp sữa bột khui quá một tháng phải bỏ đi. 
 

 Cách an toàn nhất để mang sữa đi đường là đem 
nước đã đun và sữa bột trong hộp riêng và pha khi 
cần dùng. 

 
 Nếu cần phải mang sữa bột đã pha đi đường, thì 

sữa phải còn lạnh như nước đá khi rời nhà và phải 
được để trong bao cách nhiệt.  Sữa bột đã pha 
mang theo kiểu này phải được dùng trong vòng hai 
tiếng đồng hồ.   

 
 Không nên dùng lò vi ba để hâm sữa đã pha vì sữa 

sẽ nóng không đều và “đóm nóng” có thể làm em bé 
phỏng miệng. 

 
 Hâm bình sữa trong nước ấm hay nước nóng là 

cách an toàn nhất. Để chắc chắn là sữa nóng đều 
thì quý vị nên xoay hay lắc bình sữa. 

 
 Thời gian hâm sữa không quá 10 phút. 
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Cho em bé bú sữa bình 
 
Cho em bé bú bình sữa là một thời điểm đặc biệt cho 
quý vị và em bé.  Ổm em bé sát vào lòng rất quan trọng 
cho sự gần gũi giữa mẹ và bé và cho sự phát triển của 
bé và đó cũng là một kinh nghiệm thích thú. 
 

 Hãy để em bé đòi bú mỗi lần. 
 

 Thử xem núm vú có chãy thông hay không - sửa 
phải nhiểu đều đặn. Mở nắp bình ra một chút 
nếu sửa chảy chậm quá. 
 

 Thử độ nóng của sữa - đổ chút sữa lên bên 
trong cổ tay của quý vị để biết chắc là sữa vừa 
đủ ấm và không quá nóng. 
 

 Ngồi và ôm em bé sát vào lòng, cầm bình sữa 
theo chiều ngang và không để sữa chảy vào 
núm vú. 
 

 Dùng núm vú cọ vào môi của bé để bé mở 
miệng ra và sẵn sàng để nút. 
 

 Ngưng một chút, nửa chừng để cho em bé ợ.  
Nếu em bé không ợ hãy tiếp tục cho bú và cho 
bé ợ sau cùng. 
 

 Nên để em bé quyết định khi nào bé ngưng bú.  
Lượng sữa bé bú có thể thay đổi mỗi lần. 
 

 Một lần bú không nên lâu hơn một tiếng đồng hồ 
và cũng không nên quá nhanh hay quá chậm. 
 

 Nếu em bé ngưng bú hoặc bắt đầu quậy sau khi 
chỉ bú được một phần, tuy nhiên bé vẫn khỏe 
mạnh và lên cân, thì nên nghỉ khoảng 30 phút và 
sau đó cho bé bú tiếp khoảng 5-10 phút. 

 
 Nếu em bé không lên cân đầy đủ, quý vị hãy hỏi 

ý kiến bác sĩ hay y tá đặc trách sức khỏe nhi 
đồng. 
 

 Không nên để em bé một mình và ngậm bình 
sữa trong miệng.  Sữa có thể chảy quá nhanh và 
làm em bé nghẹt thở.  Trường hợp bị nhiễm 
trùng lỗ tai và sâu răng cũng tăng nhiều đối với 
những em bé cho bú kiều này. 

 
Em bé cần bú bao nhiêu? 
 
Có thể có nhiều sự thay đổi về lượng sữa bột và số bình 
sữa mà em bé bú trong mỗi 24 tiếng đồng hồ.  Những 
ghi chú trên hộp sữa bột chỉ là một hướng dẫn chung mà 
thôi và không nhất thiết là thích hợp với mỗi em bé.  Số 
lượng tả ướt nhiều, lên cân đều đặn (nhưng không quá 
nhiều) và sự năng động của em bé là chỉ dấu mọi việc 
đều tốt đẹp.  Nếu quý vị có lo lắng về việc bú của em bé, 
xin liên lạc với y tá đặc trách sức khỏe nhi đồng.    



 

 

 

Nước đun sôi 
 
Nếu quý vị cho em bé bú sữa bột uống thêm nước đã 
đun sôi, thí dụ như trong lúc thời tiết nóng nực, đầu tiên 
nên kiểm xem em bé có uống đủ liều lượng sữa bôt pha 
đúng cách hay không. Chỉ nên dùng nước đun sôi để 
nguội để trong chai đã được khử trùng. 

 
Táo bón 
 
Em bé bú sữa bột dễ bị táo bón.  Có nhiều lý do khiến 
em bé có thể bị bón cho nên quý vị cần thảo luận việc 
này với bác sĩ hoặc y tá đặc trách sức khỏe nhi đồng. 


