
 

HOME OXYGEN THERAPY_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ਘਰਲੂੇ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈਪੇੀ - ਪਲਮਨਰੀ ਪਨੁਰਵਾਸ 

ਿਸੱਿਖਆ ਸਬੰੰਧੀ ਪਰਚਾ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਘਰਲੂੇ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈਪੇੀ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਸਾਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਵਾ ਿਵੱਚ� ਸਾਹਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ 

ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਹਂ ਰਾਹ� ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਫਫੇਿੜਆਂ ਿਵੱਚ� ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਜਾਦਂੀ 

ਹੈ; ਿਫਰ ਿਦਲ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚਾ�ਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਫਫੇਿੜਆਂ ਨੰੂ ਫੇਫਿੜਆਂ ਜਾ ਂਸੰਚਾਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ 

ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਸਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦੀ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾ ਂਿਵੱਚ ਹਾਈਪਕੋਿਸਆ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�। 

 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦਾ ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਿਦਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਬਣੇਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਿਦਲ ਦ ੇਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧਰੇ ੇਆਕਸੀਜਨ 

ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਮੇ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥ ੋਤੱਕ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ 
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ਦਾਿਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨੰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

।  

ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵਧਰੇੇ 

ਆਕਸੀਜਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਤ ਨਹ� ਲੱਗਦੀ। 

 

ਇਸ ਸਮ�, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਕਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 

ਿਸਧਾਂਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤ� ਹਵਾ ਨੰੂ ਿਖੱਚਣਾ ਹੈ, ਿਫਰ ਹੋਰ ਗੈਸਾ ਂਤ� ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਉ�ਚ ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 

 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ, ਜਦ� ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਅਪ ਵਜ� ਬਾਹਰ 
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ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੋਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪਰੋਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਿਵੱਚ 

ਕੰਪਰ੍ੈਸਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਮੀਟਰ ਜਾ ਂਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਰਵਰ ਤ� 

ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

 

ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈਪੇੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇਵਰਤ� ਦੀ ਿਮਆਦ 

1. ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈਪੇੀ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇ 

ਗਤੀਿਵਧੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦੀ ਦਰ 

ਨ�ਦ (ਝਪਕੀ ਸਮੇਤ): ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਦੁਪਿਹਰ ਦੀ ਝਪਕੀ 
 

ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਅਖਬਾਰ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਨਾ, ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ (ਬੈਠਣ 

ਵੇਲੇ) 

 

ਮੱਧਮ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: ਉਦਾ.: ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ, ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ 
 

ਭਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: ਉਦਾ. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ/ਢਲਾਣ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, 
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ਫਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੌਣਾ ਆਿਦ। 

 

2. ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾ ਂ

❑ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 15 ਘੰਟੇ ਵਰਤੋ (ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਸਮੇਤ); 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਵਰਤ� ਸਭ ਤ� 

ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। 

❑ਿਸਰਫ ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਵਰਤੋ 

❑ਪੇਲੇਿਟਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

❑ਿਸਰਫ ਨ�ਦ ਦ ੇਸਮ� ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ੋ

ਨੋਟ: ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਦਵਾਈ ਥਰੈੇਪੀ ਵਾਂਗ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਥੈਰਿੇਪਸਟਾ ਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਇਸਨੰੂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ� ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਤਾ ਂਉਹ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਜਲਦੀ 

ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇ। 

ਆਕਸੀਜਨ ਕਸੰਨਟਰ੍ਟੇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ 

1. ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਕਟ ਿਵੱਚ ਲਗਾਓ 

2. ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੋਜਲ ਨਾਲ ਜੋੜੋ 

3. ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰ ੋ
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ਪਰ੍ਵਾਹ ਕਟੰਰਲੋਰ ਦਾ ਸਕੰਤੇਕ ਮਣਕਾ 

4. ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਪਰ੍ਵਾਹ 'ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ ੋ

5. ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਜ਼ੀਰ ੋਿਡਗਰੀ 'ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਕਰ ੋ

6. ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ੋ

 

ਨੋਟ: ਸੰਕੇਤਕ ਮਣਕੇ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਿਬੰਦੂ ਨੰੂ ਮਾਪਕ 'ਤੇ ਿਖਿਤਜੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰੋ 
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ਰਟੋਰੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਕਟੰਰਲੋਰ 

1. ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਪਰ੍ਵਾਹ 'ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ ੋ

 

2. ਵਰਤਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸੱਧਾ ਬੰਦ ਕਰ ੋ

 

ਨੋਟ: 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦਰ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਘੱਟ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨੋਜਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਦ ੇਿਬਨਾ ਂਵੀ 

ਿਸੱਧੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

4 ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਲਈ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਥੈਰਿੇਪਸਟ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰ ੋਿਕ ਕੀ ਹਯਿੁਮਿਡਫਾਇਰ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ�; ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਟੇਿਰਲ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਦੀ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਰ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਦਿਕ 
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ਸਟੇਿਰਲ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਆਕਸੀਜਨ ਕਸੰਨਟਰ੍ਟੇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਸਮ� ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਲੱਾ ਂ

• ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ 3-ਪਲੱਗ ਸਾਕਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

• ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਿਖੱਚਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਰਾਖਵ� ਰਖੱੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਸਧਾਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾ ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਜੰਨਹ੍ਾ ਂਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਸੱਧੀ ਧੁੱਪ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ 

• ਖੱੁਲਹ੍ ੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ।ੋ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕ ਰਾਈਸ ਕੂਕਰ ਜਾ ਂਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰ।ੋ 
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।  

• ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ।ੋ 

 

।• ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲ ਸੰਕੇਤਕ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ ਜੇ ਸਮੱਿਸਆ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

 

• ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਿਕ, ਪਰ੍ਵਾਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਿਵੱਚਲਾ ਸੂਚਕ ਮਣਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਿਢੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
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• ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਲਾਰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਵੱਚਲੀ ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਲੱਿਗਆ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

• ਸਪਲਾਇਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 2 - 3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਦ ੇਮੁਫਤ ਿਨਰੀਖਣ 

ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰ।ੋ 
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ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ 

1. ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰੁਮਾਓ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿਵੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰ।ੋ (ਜੇਕਰ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸਿਵੱਚ ਕੰੁਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) 

2. ਪਰ੍ਵਾਹ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੰਕੇਤਕ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜੋ ਲਾਲ ਤ� ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

3. ਪਰ੍ਵਾਹ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ਵਾਹ ਕੰਟਰਲੋਰ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਰ੍ਵਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ।ੋ 

4. ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੰੂ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਘੜੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੰੁਮਾਓ। 

5. ਪਰ੍ਵਾਹ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦ ੇਸੰਕੇਤਕ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਸਫਰ 'ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

6. ਪਰ੍ਵਾਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੰੂ "0" ਜਾਂ "ਬੰਦ" 'ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ।ੋ
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ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸਮਾ ਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ 

ਤੁਸ� ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦ ੇਸਮ� ਦਾ 

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਿਕ ਪਰੋਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਲੋੜ�ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�, ਅਤੇ 
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ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। 

ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ 

ਸਮਾ ਂ

(ਘੰਟਾ: ਿਮੰਟ) 

ਆਕਸੀਜਨ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦਰ (ਲੀ/ਿਮੰਟ) 

ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ 

ਮਾਡਲ 

ਸਮਰੱਥਾ 

(ਲੀ) 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 
C 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 
D 406 13:32 6:46 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 

 

ਨੋਟ 

ਜੇਕਰ ਦਬਾਅ ਸੰਕੇਤਕ ਖੱੁਲਹ੍ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਰ ੇਖੇਤਰ (ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਜਾਂ 4/4 ਦੇ ਮਾਪਕ) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਦਬਾਅ ਸੂਚਕ ਲਾਲ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਜਲਦ ਤ� ਜਲਦ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਟ ਸਪਲਾਇਰ ਤ� ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਧ ੂਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਫਾਇਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ 

ਆਰਡੀਨ�ਸ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ 2 ਤ� ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨਹ� ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਸਮ� ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਵਾਲੀਆ ਂਗਲੱਾ ਂ

• ਿਕ�ਿਕ ਉ�ਪਰਲੀ ਸਿਵੱਚ ਦੇ ਵਾਲਵ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਤੇ ਉਲਟਣ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਿਲਜਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਜਾ ਂਕਾਰਟ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ 

ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ।  

• ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗਰ੍ੀਸ ਨਹ� ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

• ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਕਦ ੇਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਨਾ ਰੋੜਹ੍ ।ੋ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਚੱੁਕਦ ੇਸਮ�, 

ਕੇਵਲ ਉ�ਪਰ ਦੀ ਸਿਵੱਚ ਜਾ ਂਪਰ੍ਵਾਹ ਮੀਟਰ ਨੰੂ ਨਾ ਫੜਹ੍ ।ੋ 

• ਕਦ ੇਵੀ ਮੋਮੀ ਕਲੀਨਰ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਕਣੇ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। 
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• ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਸਲੰਡਰ 'ਤੇ ਗੱਡ,ੇ ਬੇਰੰਗ, ਜਾਂ ਿਰਸਾਵ 

ਹੋਵੇ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 

• ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਰਤ� ਦ ੇਲੇਬਲ ਲਈ ਇੱਕ 'ਟੈਸਟ 

ਕੀਤਾ' ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾ ਂਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦ ੇਲੇਬਲ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਨਹ� ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 

 

ਸਫਾਈ 

• ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੂੜ ਵਾਲੇ ਿਫਲਟਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ,ੋ ਧੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ 
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ਸੁਕਾਓ, ਠੰਢੀ ਜਗਹ੍ਾ 'ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸੱੁਕੋ ਅਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓ (ਨੋਟ: ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਦੇ 

ਕੁਝ ਮਾੱਡਲਾ ਂਿਵੱਚ ਧੂੜ ਿਫਲਟਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ)। 

• ਨੱਕ ਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਨਲੀ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਬਣ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ,ੋ ਿਫਰ ਠੰਡ ੇਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ।ੋ 

• ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਕ ਦੀ ਨਲੀ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰ।ੋ 

 

ਕੀਟਾਣੂ-ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾ ਂ

• ਪਿਹਲਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਫ ਭਾਂਡ ੇਿਵੱਚ ਪਤਲਾ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਿਤਆਰ ਕਰ।ੋ 1:49 ਬਲੀਚ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਵਜ� 

ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਨੱਕ ਦੀ ਨਲੀ ਦ ੇਆਕਸੀਜਨ ਆਉਟਲੈ�ਟ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਿਵੱਚ ਪਾਓ, ਨੋਟ ਕਰ ੋਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਟਲੈ�ਟ ਨੀਚੇ 

ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਪਤਲੇ ਬਲੀਚ ਿਵੱਚ 10 ਤ� 30 ਿਮੰਟ ਲਈ ਡੁੱਬਾਓ। 

• ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਠੰਢੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ, ਿਫਰ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸੁਕਾਓ। 

। 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 

HOME OXYGEN THERAPY_INDIAN PUNJABI.DOCX 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 

ਆਕਸੀਜਨ ਕਜੰਰਵਰ ਦ ੇਸਚੰਾਲਨ ਿਨਰਦਸ਼ੇ 

ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਈ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰੁਝੱਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ 

ਿਸਲੰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਢੁਕਵ� 

ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ 

ਕੰਜਰਵਰ  ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦ ੇਸਮ� ਨੰੂ 2-3 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕਜੰਰਵਰ 

1. ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵਰ ਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਿਫਰ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਨਾਲ। 
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2. ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਘੜੀ ਦ ੇਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਘੰੁਮਾਓ। (ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰੁਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ)  

।  

3. ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਿਕ ਸਮੱਰਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹ�। 

4. “ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ” 'ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ।ੋ 

5. ਪਰ੍ਵਾਹ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ।ੋ 

6. ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜੋ, ਿਫਰ "ਿਸੱਧਾ ਪਰ੍ਵਾਹ" ਮੋਡ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ 

ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓ। 

7. "ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਿਵੰਗ" ਮੋਡ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ੋਜਦ� ਤੱਕ ਪਰ੍ਵਾਹ ਮੀਟਰ ਦਾ ਦਬਾਅ 

ਸੰਕੇਤਕ ਜ਼ੀਰ ੋ'ਤੇ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਆ ਜਾਂਦਾ। 
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ਨਯਮੂਿੈਟਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕਜੰਰਵਰ 

1. ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਰਵਰ ਨੰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਿਫਰ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਨਾਲ। 
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2. ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਘੰੁਮਾਓ। (ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸਿਵੱਚ ਕੰੁਜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ) 

 

3. ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਿਕ ਸਮੱਰਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�। 
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4. ਪਰ੍ਵਾਹ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ।ੋ 

 

5. ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਿਹਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਦ ੇਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਘੜੀ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਸੋ, ਿਫਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵੈਸ਼ਨ ਦ ੇ

ਬਟਨ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਪਰ੍ਵਾਹ (ਿਨਰੰਤਰ) ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। 

 

6. ਜਦ� ਪਰ੍ਵਾਹ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੰਕੇਤਕ ਜ਼ੀਰ ੋਤੇ ਵਾਿਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਹਾਅ ਨੰੂ "0" 'ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ।ੋ 
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ਆਕਸੀਜਨ ਕਜੰਰਵਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਯਗੋ ਗਲੱਾ ਂ

। 

1. ਜਦ� ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵਰ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਂ ਰਾਹ� ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 

ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹ� ਚੱਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਂ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ 

2. ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵਰ ਸਧਾਰਨ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਣ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

3. ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਇਟ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ 

ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

 

(ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਰੀਖਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ) 

* ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾ ਂਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰਿੇਪਸਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ।ੋ 
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ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈਪੇੀ ਦ ੇਹਰੋ ਉਪਕਰਣ 

ਆਕਸੀਜਨ ਕਜੰਰਿਵਗੰ ਨੇਜ਼ਲ ਕਨੂੈਲਾ 

• ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਿਵੰਗ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਨੂਲਾ ਿਵੱਚਲੀ ਨਰਮ ਿਝੱਲੀ ਨੰੂ ਿਗੱਲਾ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਿਗੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਨਵ� ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਿਵੰਗ ਕੈਨੂਲਾ ਨੰੂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਦਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਿਵੰਗ ਕੈਨੂਲਾ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮ� 'ਤੇ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ/ਨਯੂਮੈਿਟਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਜਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਰੋਟਬੇਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕਸੰਨਟਰ੍ਟੇਰ 

• ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ 

ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾ ਂਦ ੇਕਾਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਹ 1 

ਤ� 6 ਤੱਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

• ਵਰਤ� ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। (ਲਗਭਗ 50 ਿਮੰਟ ਤ� 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ) 
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• ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥਰੈੇਿਪਸਟ ਜਾ ਂਸੰਬੰਿਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ੋਜਾ ਂਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਕਰ।ੋ 

 

ਸਰੁਿੱਖਆ ਿਨਰਦਸ਼ੇ 
ਸਧਾਰਨ ਸਰੁਿੱਖਆ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇ 

• ਿਕ�ਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਲਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰ ੇਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰ੍ ੇਟਰ 

ਅਤੇ ਪਰੋਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਜਲਣ, ਗਰ੍ੀਸ, ਗਰਮੀ ਦ ੇਸਰੋਤਾ ਂਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤ� ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਉ�ਤਮ ਦੂਰੀ 6 ਫੁੱਟ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਦ� ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਉਪਕਰਣ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤਾ ਂਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਨਹ� ਤਾਂ ਇਹ ਅਗੱ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹ੍ਾ ਂਲਈ ਅਸ� ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈੇਪੀ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦੇ। 

• ਉਸੇ ਸਮ�, ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਬਹੱੁਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਜਲਦੀ ਹੋ 

ਸਕੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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। 

 

 

ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਸਮ� ਿਧਆਨ ਿਦਓ 
• ਛੋਟੀ ਿਟਊਬ ਿਜੰਨਹ੍ਾ ਂਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ,ੋ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰਜ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕਰ,ੋ ਪਰ ਕੱੁਲ ਲੰਬਾਈ 40 ਫੁਟੱ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

 

• ਿਟਰ੍ਿਪੰਗ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਆਊਟਪੁਟੱ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਮੋੜਨ ਤ� ਬਚੋ। 
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• ਸਫਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ� 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬਾ ਂਨੰੂ ਸਾਫ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦ ੇਬੈਗਾ ਂਿਵੱਚ 

ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਜਦ� ਆਕਸੀਜਨ ਿਟਊਬ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਦਾਗੀ ਜਾ ਂਬਲਾੱਕ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਜੰਨਹ੍ੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਦਿਲਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਪਰੋਟਬੇਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਰਤ� ਅਤ ੇ

ਟਰ੍ਾਸਂਪਰੋਟ ਵਾਹਨਾ ਂਿਵਚੱ ਿਲਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰੁਿੱਖਆ ਦ ੇ

ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇ 
• ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ, ਕੰਪਰ੍ੈਸਡ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਆਰਡੀਨ�ਸ (ਅਿਧਆਇ 295) ਅਧੀਨ ਿਨਯਤੰਿਰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 
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ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ�, ਪਰ੍ਮੱੁਖ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਪਰ੍ੈਸਡ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ (ਭਾਵ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀ II 

ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਉ�ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਰਵਜਨਕ ਟਰ੍ਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ 

ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮਾ ਂਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

• ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਆਰਡੀਨ�ਸ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਖਆ ਿਨਯਮਾ ਂਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ 

ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਜਦ� ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੋਵਾ ਂਨੰੂ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ 

ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵ� ਉਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਿਨੱਜੀ ਕਾਰਾ ਂ'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ। 

• ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 

'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਅੱਗ ਲਗੱਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ ਸਕੰਟਕਾਲੀਨ ਉਪਾਅ 
• ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। 

• ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਿਕਸੇ ਟਰ੍ਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। 

• ਸਾਈਟ ਜਾ ਂਟਰ੍ਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਸਾਈਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਚਣ ਦ ੇ

ਿਚੰਨਹ੍ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

• ਿਜੱਥ ੇਇਹ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤ� ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ।ੋ 

• ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੁਲਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ 

ਿਨਕਾਸੀ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਬਜਲੀ/ਮਸ਼ੀਨ ਦ ੇਫੇਲਹ੍  ਹਣੋ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ 

ਸਕੰਟਕਾਲੀਨ ਉਪਾਅ 
• ਸ਼ਾਤਂ ਰਹੋ, ਗਤੀਿਵਧੀ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ।ੋ 

• ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਫੇਲਹ੍  ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ 

24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

• ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਫੇਲਹ੍  ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਜਲੀ ਦ ੇਨਾ ਹੋਣ ਦ ੇਸਮ� ਦੀ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਧਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ 

ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
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• ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਪਰੋਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ। 

• ਗੰਭੀਰ ਦਮੇ ਜਾ ਂਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ A&E ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 

ਸਾਰ 
ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾ ਿਸਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਿਵੱਚ ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮਾ ਂਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੇ 'ਤੇ ਦਮੇ ਨੰੂ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈੇਪੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗਣੁਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ 

ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 

ਪੁੱਛਿਗੱਛ ਲਈ, ਿ�ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਥੈਰਿੇਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 
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