Paano magpainom ng tabletang pampurga sa mga batang edad
12-59 na buwan bilang bahagi ng malawakang pamamahagi ng
Bitamina A
Marami sa mga bansa na may kakulangan sa Bitamina A ay mayroon ding maraming kaso ng pagkakaroon ng bulati
sa tiyan- dahilan upang ang bata ay maging kulang sa nutrisyon. Ang pagbibigay sa mga bata ng tabletang pampurga
kasama ng Bitamina A ay isang simple at mainam na paraan upang mapabuti ang kalusugan at estado ng Bitamina A ng
isang bata.

Ang pagpupurga kasabay ng Bitamina A ay makatutulong:

• Maiwasan o matanggal ang pagkakaroon ng bulati sa tiyan na nagnanakaw
ng mga mahahalagang sustanya

Mga Mungkahi:
• LAGING durugin ang mga tabletas na pampurga para sa LAHAT ng batang
ang edad ay mababa sa limang taon
• Huwag na huwag ipauwi ang Bitamina A o pampurga sa tagapag-alaga
para ibigay niya ito sa bata sa kanilang bahay.
• Pagkatapos ibigay ang pampurga, maaaring painumin ang bata ng malinis
na tubig sa malinis na tasa. Kapag walang malinis na tubig, maaaring
pakuluan, salain o lagyan ng chlorine ang tubig upang ito ay maging ligtas
inumin.

Paraan sa tamang pag-inom ng Pampurga:
Albendazole (400 mg)

Sanggol na wala
pang 1 taong
gulang (0 -11
na buwan)

12-23 na buwan

200 mg
DUROG
Painumin ang mga batang edad 1
hanggang 2 taong gulang (12-23 na buwan)
ng kalahating tableta ng Albendazole- itabi
ang natirang kalahati para sa paggamit ng
iba pang bata

24-59 na buwan

400 mg
DUROG
Painumin ang mga batang 2 hanggang
5 taong gulang (24-59 na buwan) ng 1
buong tableta ng Albendazole

Gaano kadalas

12-23 NA BUWAN
24-59 NA BUWAN
PAINUMIN NG
ALBENDAZOLE KADA
4-6 NA BUWAN

Ipainom sa mga batang 1
hanggang 5 taong gulang
(12-59 na buwan). Ligtas
at mahusay na paraan ang
pagbigay ng pampurga
kasabay ng Bitamina A
kada 4-6 na buwan

Huwag ipainom sa
sanggol na wala pang
1 taong gulang
( 0-11 na buwan)
Ilagay ang tableta ng Abendazole sa
loob ng tinuping piraso ng papel at
durugin gamit ang bote.

Gamitin ang tinuping piraso ng papel
upang ipainom sa bata ang dinurog na
tableta. Huwag na huwag pilitin ang
isang bata na tumanggap ng pampurga
kapag ayaw nito; at huwag ibibigay ito
sa umiiyak na bata.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan: programs@vitaminangels.org

Paraan sa tamang pag-inom ng Pampurga
Mebendazole (500 mg)

Sanggol na wala
pang 1 taong
gulang(0-11 na
buwan)

12-59 na buwan

500 mg
DINUROG
Painumin ang mga batang 1 hanggang 5 taong gulang (12-59 na buwan) ng 1
buong tableta ng Mebendazole

Gaano kadalas
12-59 NA
BUWAN
PAINUMIN NG
MEBENDAZOLE KADA
4-6 NA BUWAN

Ipainom sa mga batang 1
hanggang 5 taong gulang
(12-59 na buwan). Ligtas
at mahusay na paraan ang
pagbigay ng pampurga
kasabay ng Bitamina A
kada 4-6 na buwan

Huwag ipainom sa
sanggol na wala pang
1 taong gulang (0-11
na buwan).

Ilagay ang tableta ng Mebendazole
sa loob ng tinuping piraso ng papel
at durugin gamit ang bote.

Gamitin ang tinuping piraso ng papel
upang ipainom ang dinurog na tableta
diretso sa bibig ng bata.

Gamit ng Pampurgang Tableta ng Vitamin Angels:
Nagbibigay ng pampurgang tableta ang Vitamin Angels para lamang sa mga batang may edad na 12-59
na buwan. Minungkahi ng WHO at UNICEF na ang pagpupurga ay mainam isabay sa suplementasyon ng
bitamina A.

Pagtatago:
Itago sa isang MEDYO MALAMIG at TUYONG lugar. Siguraduhing mahigpit ang pagkasara ng
takip ng botelya.

!

Huwag na huwag pilitin ang isang bata na tumanggap ng pampurga kapag ayaw nito; at huwag ibibigay ito sa umiiyak na bata.
BABALA: Ang pagbibigay ng produktong ito ay dapat pangasiwaan ng nakapagsanay na manggagawang
pangkalusugan. Huwag inumin ang produktong ito ng walang pamamahala ng isang kwalipikadong
manggagawang pangkalusugan.
ITAGO ANG PRODUKTONG ITO SA LUGAR NA HINDI ABOT NG BATA.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan: programs@vitaminangels.org

