Unsaon Paghatag sa Multivitamins ngadto sa
mga Buros nga mga Babaye
Ang mga buros nga mga babaye adunay hataas nga panginahanglanon sa bitamina ug mga mineral sa
kinatibok-an sa ilang pagburos. Paghatag sa suplementong nutrisyon pinaagi sa usa ka inadlaw adlaw nga
paghatag sa multivitamin usa ka labawng maayo nga pamaagi sa pagkab-ot sa dugang panginahanglanon.
Ang pagpaniguro sa hustong nutrisyon makapa-usbaw sa sampotanan sa pagburos ug makapadungag sa
gatas sa inahan. Kung sayo ang babaye magsugod sa pagtomar sa multivitamin, mas dako ang pagpangka
sa mga bitamina ug mga mineral sa iyang panglawas ug sa panglawas sa iyang anak.

Ang mga bitamina ug mga mineral, sama sa makita
sa multivitamins makatabang:
• Makapa-uswag sa timbang sa bag-ong gipanganak, makapaubos sa
kadaghanon sa mga bag-ong masuso nga kulang sa takdong semana
sa pagbuntis, ug makapaubos sa kadaghanon sa pagpangamatay sa
mga bag-ong gipanganak nga masuso.
• Makapa-ubos sa anemia, pagkabuta, ug lain pang mga sintomas
gumikan sa kakulangon sa mga bitamina ug mineral.
• Makasuporta sa usa ka himsog nga Sistemang pangluwas sa sakit.
• Makapa-uswag sa timbang sa bag-ong gipanganak
• Mapahigayon ang kalamboang pisikal ug kognitibo sa mga bata

Mga Rekomendasyon:
• Ang mga masuso, sa sulod sa ilang unang 6 ka bulan sa kinabuhi
gikinahanglan nga bugtong na ginapasuso sa inahan. Sa pagka-6 ka
bulan, sugdan na ang dungag nga pagpakaon.
• Ang mga buros ug mga bata nga labaw sa 6 ka bulan ang edad
kinahanglan maningkamot nga makakaon sa mga masustansyang
pagkaon nga gilangkoban sa nagkalain laing mga mahayag ang kolor
na mga prutas ug gulay, mga produkto sa hayop sama sa gatasan,
karne, mga liso, lana ug lagutmon.

Mga tugon sa pagdosis sa Multivitamins
Unsa ka kanunay

Pagtomar sa kapsula sa multivitamin

Human makakaon, ang mga buros gikinahanglan
motomar ug usa ka kapsula – tibuok nga tunlon –
kauban ang imnunon kausa kada adlaw

Ang mga kapsula sa
mulitvitamins gikinahanglan
tomaron kada adlaw, apan
usa lamang ka kapsula sa
usa ka adlaw.

Para sa dugang impormasyon, ikontak: programs@vitaminangels.org

Ang mga botelya sa multivitamins mahimong ihatag ngadto
sa mga babaye aron iuli sa panimalay para gamiton sa adlaw
adlaw sa kinatibok-an sa iyang pagburos.

Pagtipig:
Hiposa sa usa ka mabugnaw, uga nga lugar.

Unsaon pag-abli sa mga taklob nga malig-on sa bata:
Sa dili pa tugutan ang mga inahan pagdala sa mga botelya sa multivitamins pauli sa panimalay alang sa mga
buros, ipaniguro nga sila kabalo sa pag- abli sa mga taklob nga malig-on sa bata.

Pagpasulpot
sa Ibabaw sa
Botelya
The Pop Top
contains
desiccant.

Sa Pag-abli: Kupti ang kawil ug biraha
patu-o aron hingpit nga matangtang
ang plastic nga tinabas.

Gamita ang mga tudlo aron
mapasulpot ang takop sa
pag-abli.

Sa Pagsarado: Iduot pa-ubos ang taklob
aron kalit nga matak-op. Ipaniguro nga
ang taklob hugot ang pagkasarado.

Lisoa ang ibabaw
sa Botelya:

Gamita ang palad sa kamot ug
kusog nga iduot paubos ang
taklob

Tuyuka ang taklob sa direksyon nga
gitudlo sa mga pana (paingon sa wala)

Tangtanga ang
taklob.

AYAW KAN-A: Ang gamay nga pakete sa sulod sa botelya may sulod nga silica gel; Bisan pa nga kini dili makahilo ug
dili kuyaw kung matulon (kini mga balas lang), kini dili angay nga kaunon. Ang pakete kinahanglan mahibilin sa botelya/
sudlanan kay kini makatabang sa pagsuyop sa umog (tubig) ug mapalungtad niini ang kalidad sa multivitamins. Bisan pa
niana, gikinahanglan ang pag-amping aron dili makab-ot ang pakete sa mga gagmayng bata, tungod kay ang pakete sa
silica gel adunay piligro nga makatuok.

!

PAHIMANGNO: Kining produkto may sulod nga Iron. Ang aksidenteng masobrahan sa dosis sa mga produktong may
sulod nga Iron peligroso para sa mga bata.. HIPOSA KINING PRODUKTO LAYO SA PAGKAB-OT SA MGA BATA.
Kung adunay kaso nga aksidenteng masobrahan ang dosis, ikontak diha dayon ang tigsumpo sa hilo.

Para sa dugang impormasyon, ikontak: programs@vitaminangels.org

