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સ્ટેટ ન્યટુર ીશન સલે, આરોગ્ય અન ેપરરવાર કલ્યાણ વવભાગ, ગાાંધીનગર 

ગુજરાત. 

        

    એફ ૭૫ અને એફ ૧૦૦ ના વપરાશ માટેની મારિતી 
એફ ૭૫ અન ે એફ ૧૦૦ એટલ ે વવશ્વ 

આરોગ્ય સાંસ્થા મજુબ અતત ગાંભીર કૂપોતિત 

બાળકોને સરકારી િોવસ્પટલ ખાત ે બાળસાંજીવની 

અને બાળસવેા કેન્ર ખાતે દાખલ કરેલ અતત 

ગાંભીર કૂપોતિત બાળકોન ે વિેલા માાં વિેલી તકે 

તેમની અસ્વસ્થ પરરવસ્થતી જવેીકે ભખૂ લાગતી 

બાંધ થઇ જતી િોય છે. આવા વકસ્સામાાં બાળકૉની 

પરરવસ્થતી અપરૂતા પોિણન ે કારણ ે ગાંભીર થઇ 

જાય છે.આવી પરરવસ્થતીમાાં વવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થા 

દ્વારા સચૂવલે એફ ૭૫ અન ે એફ ૧૦૦ ના 

વપરાશથી ૨ થી 3 રદવસમાાં કટોકટી માથી બિાર  

લાવી શકાય છે. જમેની વપરાશની મારિતી નીચ ેમજુબ છે.  

I. એફ ૭૫ અન ેએફ ૧૦૦ બનાવવા માટે ચોખ્ખા પાણી ન ેગરમ કરી ઠાં ડુ પાડી વાપરવુાં. પ્રવાિી બનાવ્યા બાદ 

રેફ્રીજરેટરમાાં રાખવુાં. આ પકેેટ ૧૮ મિીના સધુી સારાં  રિે છે. 
I I. ખુલ્લા પકેેટન ેવાપરવુાં નિી. 

I I I. એફ ૭૫ અન ેએફ ૧૦૦ થરેાપેટીક ફીડ ફકત િોવસ્પટલ માાંજ ડોક્ટરની સલાિ પ્રમાણ ેવપરાય છે. ક્યારેપણ  

બાળકના સગાન ેસીધુાં ઘરે વાપરવા આપવુાં નિીં.  
 

એફ ૭૫ અાંગનેી મારિતી:- 
I. એફ ૭૫ એક સચેટે ૧૦૨.૫ ગ્રામ નુાં છે જને ે૫૦૦ મીલી પાણીમાાં ઉમરેી બરાબર િલાવી એક રસ કયાા બાદ 

તયૈાર કરવામાાં આવ ેછે. 

I I. ૧૩૦ મીલી પ્રવાિી/વકગ્રા બાળકનુાં વજન/એક રદવસ માટે  

I I I.  આ પ્રવાિી ફકત િૉવસ્પટલમાાં દાખલ કરેલ અતતગાંભીર કૂપોતિત બાળકો નેજ આપી શકાય છે.  

 

એફ ૧૦૦ અાંગનેી મારિતી:- 
I. એફ ૧૦૦ એક સચેટે ૧૧૪ ગ્રામ નુાં છે જને ે૫૦૦ મીલી પાણીમાાં ઉમરેી બરાબર િલાવી એક રસ કયાા બાદ 

તયૈાર કરવામાાં આવ ેછે. 

I I. ૧૫૦ - ૨૨૦ મીલી પ્રવાિી/વકગ્રા બાળકનુાં વજન/એક રદવસ માટે 

I I I.  આ પ્રવાિી ફકત િૉવસ્પટલમાાં દાખલ કરેલ અતતગાંભીર કૂપોતિત બાળકો નેજ આપી શકાય છે.  
 

Reference: Operational Guideline on Facility based management of children with Severe Acute 

      Malnutrition 2011. Page No. 63, 64 અને 65. Annexure 14, 15 and 16. 
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