Unsaon paghatag sa mga tabletas pampurga ngadto sa mga bata 12-59
ka bulan isip kabahin sa malukpanong pag-apod apod sa Bitamina A
Kadaghanan sa mga nasud nga adunay kakulangon sa Bitamina A usab kasagarang makita ang mga bitok
nga nagagikan sa yuta (STHs) o mga bitok sa tyan – kini makapadungag sa pag-ubos sa nutrisyon sa bata.
Ang paghatag sa mga tabletas pampurga inubanan sa Bitamina A usa ka yano ug epektibo nga paagi sa
pagpa-uswag sa kahimtang sa Bitamina A sa bata ug sa iyang kinatibok-ang panglawas.
Ang pagpurga nga inubanan sa Bitamina A makatabang sa:
• Pagpakgang o pagpapha sa mga bitok sa tyan nga maoy nagapangawat
sa mga kinahanglanong sustansya sa lawas.

Mga Rekomendasyon:
• KANUNAY dugmuka ang mga tabletas pampurga alang sa TANANG mga bata nga
anaa sa ubos 5 ka tuig
• Dili gayod ipauli sa balay ang pampurga sa tig-alima aron ihatag sa bata sa ulahi
• Pagkahuman mahatagan sa pampurga ang bata, mahimong hatagan ug limpyo nga
imnunon sa usa ka limpyo nga tasa. Apan kung walay mainom nga limpyo na tubig,
magpabukal, pagsala o pagbutang ug chlorine sa tubig ang makapahimo niani nga
luwas nga imnunon.
• Kung Mebendazole ang maong gamit, maghatag ug limpyo nga imnunon para sa
mga bata.

Mga Tugon sa Dosis sa pampurga
Albendazole (400 mg)

Mga masuso
nga ubos sa
usa ka tuig
(0-11 ka bulan)

12-23 ka bulan

24-59 ka bulan

200 mg
DUGMOK

400 mg
DUGMOK

Ihatag sa mga bata nga may edad usa
pataas hangtod sa ika-duha ka tuig
(12-23 ka bulan) ang tunga sa tableta nga
albendazole – itago ang katunga para
magamit sa lain nga bata.

Ihatag sa mga bata nga duha ka tuig
pataas hangtod sa 5 ka tuig (24-59 ka
bulan) ang usa ka tibuok tableta sa
albendazole – ibutang sa usa ka pinilong
papel ug dugmuka pinaagi sa botelya.

Unsa ka kanunay

12-23 KA BULAN
24-59 KA BULAN
IHATAG ANG
ALBENDAZOLE KADA
4-6 KA BULAN

Ihatag sa mga bata nga naa
sa usa ka tuig pataas hangtod
sa ika-5 ka tuig (12-59 ka
bulan) ang edad. Luwas
ug epektibo ang paghatag
sa pampurga inubanan sa
Bitamina A kada 4-6 ka bulan.

Ayaw ihatag sa mga
masuso nga ubos sa
usa ka tuig (0-11 ka
bulan) ang edad
Pagbutang ug albendazole sa sulod sa
usa ka pinilong papel unya dugmuka
pinaagi sa botelya.

Gamita ang pinilong papel sa pagbubo
sa gidugmok nga tableta ngadto sa
baba sa bata. Ayaw pugsa ang bata sa
pagtomar sa pampurga ug ayaw kini
ihatag sa bata nga naghilak.

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

Mga Tugon sa Dosis sa pampurga
Mebendazole (500 mg)

Mga masuso
nga ubos sa
usa ka tuig
(0-11 ka bulan)

12-59 ka bulan

500 mg
DUGMOK
Ihatag sa mga bata nga nag-edad usa ka tuig hangtod sa 5 ka tuig (12-59 ka bulan)
ang usa ka tibuok nga tableta sa Mebendazole tuig

Unsa ka kanunay

12-59 KA BULAN
IHATAG ANG
MEBENDAZOLE KADA
4-6 KA BULAN

Ihatag sa mga bata nga
nag-edad usa ka tuig pataas
hangtod sa 5 ka tuig (12-59
ka bulan) ang edad. Luwas
ug epektibo ang paghatag
sa pampurga inubanan sa
Bitamina A kada 4-6 ka bulan.

Ayaw ihatag sa mga
masuso nga ubos pa
sa usa ka tuig (0-11
ka bulan) ang edad

Ibutang ang mebendazole sa sulod sa
pinilong papel ug dugmuka pinaagi sa
botelya.

Gamita ang pinilong papel sa hinayhinay nga pagbubo sa gidugmok
nga tableta ngadto sa baba sa bata.
Ayaw pugsa ang bata sa pagtomar sa
pampurga ug ayaw kini ihatag sa bata
nga naghilak.

Gamit sa Vitamin Angels nga mga tabletas Pampurga:
Ang Vitamin Angels nagahatag lamang sa mga tabletas pampurga alang sa mga bata nga nag-edad 12-59 ka
bulan. Ang WHO ug UNICEF nagsugyot nga ang pagpurga ihatag inubanan sa Bitamina A 200,000 IU
nga pagsuplemento.

Pagtipig:
Hiposa sa usa ka mabugnaw, uga nga lugar. Hiposa ang botelya nga hugot kaayo ang pagtaklob.

!

Ayaw gayod ipauli sa balay ang pampurga sa tig-alima aron ihatag sa bata sa ulahi.
PAHIMANGNO: Kini nga produkto gikinahanglan nga pagadumalaan sa usa ka hanas na nga mga tagahatag
sa serbisyong panglawas. Ayaw dalha ning nga produkto kung walay direktang magdumala niini nga may
katakos na kawani sa panglawas. HIPOSA NING PRODUKTO NGA LAYO SA PAGKAB-OT SA MGA BATA.
HIPOSA NING PRODUKTO NGA LAYO SA PAGKAB-OT SA MGA BATA.

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

