
Những hướng dẫn này dùng cho em bé đủ tháng khỏe  
mạnh-các em sinh ra gần ngày sinh ước tính2, 3

Mặt quầy  
hoặc bàn Tủ lạnh Tủ đá với  

cửa riêng

Ngăn đá trong 
một tủ lạnh 

nhỏ1 

Thùng giữ lạnh 
với bọc băng 
đông lạnh

phạm vi Nhiệt Độ4 60-85˚ F 
(16-29˚ C)

39˚ F
(4˚ C)

24˚ F
 (–4˚ C)

5˚ F 
(–15˚ C)

59˚ F 
(15˚ C)

Sữa Mẹ Vừa Bơm Ra 5 tiếng 5 ngày 5–6 tháng 2 tuần 24 tiếng

Sữa Mẹ Vừa Bơm Ra
(Bơm và giữ ở tình trạng rất sạch  
và ở nhiệt độ mát hơn)

giữ đến 8 tiếng giữ đến 8 ngày 8–12 tháng 2 tuần 24 tiếng

Sữa Mẹ để Rã Đông
(Đông lạnh trước đó) 1–2 tiếng 24 tiếng

Đừng bao 
giờđông lạnh 
trở lại sữa mẹ 

đã rã đông

Đừng bao 
giờđông lạnh 
trở lại sữa mẹ 

đã rã đông

Đừng lưu trữ

Sữa Mẹ để Rã Đông
(Đông lạnh trước đó—Bơm và giữ ở tình 
trạng rất sạch và ở nhiệt độ mát hơn)

3–4 tiếng 24 tiếng

Đừng bao 
giờđông lạnh 
trở lại sữa mẹ 

đã rã đông

Đừng bao 
giờđông lạnh 
trở lại sữa mẹ 

đã rã đông

Đừng lưu trữ

1	 Soạn theo tài liệu của Health and Human Services womenshealth.gov (Văn Phòng Sứb Khỏe và Dịch Vụ Nhân Văn - Sức Khỏe Phụ Nữ) “Cho Con Bú Sữa Mẹ.” Sửa lần cuối vào Tháng Tám 2010. 
http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/.

2	 Thời gian và nhiệt độ lưu trữ có thể khác nhau đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng hoặc có bệnh. Hòi thăm với bác sĩ  của quý vị.
3	 Academy of Breastfeeding Medicine Protocol #8 Human milk storage information for home use for full-term infants (2010) (Quy cách Y khoa #8 của Viện Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ, 

Thông tin về cách lưu trữ sữa mẹ để dùng ở nhà cho trẻ sơ sinh đủ tháng).
4	 Chỉ nhiệt độ tối đa, trừ khi có ghi chú khác.

Hướng Dẫn Lưu Trữ Sữa Mẹ  
của WSCA1 2011

Có nhiều hướng dẫn khác nhau về cách lưu trữ sữa.
Hãy nói chuyện với nhân viên WIC của quý vị, ngượi tham tán hoặc chuyên gia nuôi con bằng sữa mẹ để xem 
hướng dẫn lưu trữ nào sẽ tiện lợi nhất cho quý vị và em bé.



Xin chúc mừng quyết tâm cung cấp  
sữa mẹ cho em bé của quý vị.

Lưu trữ Sữa Mẹ

❏	 	Rửa chai và tiếp liệu máy bơm sữa bằng nước xà phòng nóng hoặc trong máy rửa chén.

❏	 	Rửa tay quý vị trước khi sử dụng  dụng cụ bơm sữa và bắt đầu một lần bơm sữa.

❏	 	Có thể cất giữ sữa mẹ trong chai sạch bằng pha ly hoặc nhựa không có chất BPA* và có nắp đậy 
vừa khít.

  Chú ý— Quý vị cũng có thể sử dụng túi đặc biệt đựng sữa mẹ, được chế tạo để đông lạnh sữa mẹ. 
Đừng lưu trữ sữa mẹ bằng bọc lót bình dùng một lần hoặc các túi nhựa loại khác.

*Hãy hỏi nhân viên WIC hoặc sở y tế của quý vị về bình sữa không có chất BPA.

Sau mỗi lần bơm sữa

❏	 	Ghi ngày trên bình đựng. Nếu quý vị đưa sữa mẹ cho nơi giữ trẻ hãy viết tên con quý vị trên đó.

❏	 	Lắc nhẹ các bình đựng để trộn đều sữa mẹ. Sữa mẹ lắng xuống là chuyện bình thường.

❏	 	Bỏ tủ lạnh hoặc làm lạnh sữa của mình sau khi  bơm.

  Chú ý— Đừng lưu trữ sữa trên các ngăn ở cửa tủ lạnh.

Hướng dẫn cách đông lạnh sữa

❏	 Để lại một phân Anh hoặc không gian tương đương ở phía trên cùng của bình đựng vì sữa sẽ 
nở rộng khi đóng băng.

❏	 	Lưu trữ sữa ở phía sau của tủ đá. Đừng lưu trữ sữa trên các ngăn ở cửa tủ đá. 

❏	 	Làm lạnh sữa mới bơm trước khi đổ thêm vào sữa đông lạnh.2

Hướng dẫn để rã đông và hâm nóng sữa

❏	 	Dùng sữa đã lưu trữ lâu nhất trước tiên.

❏	 	Sữa mẹ không cần phải ấm. Có thể cho bú sữa mẹ ở nhiệt độ phòng hoặc lạnh.

  Chú ý— Nếu quý vị làm ấm sữa, hãy quậy đều lên (đừng lắc sữa). Thử nhiệt độ sữa mẹ bằng cách 
nhỏ một ít trên cổ tay quý vị. Sữa nên ấm một chút.

❏	 	Làm tan sữa đông lạnh trong tủ lạnh qua đêm hoặc dưới vòi nước ấm. Quý vị cũng có thể làm tan 
sữa trong một chậu chứa nước ấm.

❏	 	hông bao giờ để sữa mẹ trong lò vi ba (microwave). Lò vi ba tạo ra các chỗ nóng, có thể làm phỏng 
miệng em bé.

❏	 	Dùng sữa mẹ đã rã đông trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Đừng bao giờ làm đông lạnh lại sữa mẹ đã 
rã đông.

Hướng Dẫn Lưu Trữ Sữa Mẹ  
của WSCA1 2011

1	 Soạn theo tài liệu của Health and Human Services womenshealth.gov (Văn Phòng Sứb Khỏe và Dịch Vụ Nhân Văn - Sức Khỏe Phụ Nữ) “Cho Con Bú Sữa Mẹ.” Sửa lần cuối vào Tháng Tám 2010. 
http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/.

2	 Human Milk Banking Association of North America (Hội GửiTrữ Sữa Mẹ Bắc Mỹ). 2011.


