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پلمونری ریحیبلیڻیشن ایجوکیشن  -ہوم آکسیجن تھراپی
 پمفلٹ

 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔
 

 ہوم آکسیجن تھراپی دا مقصد
رکھن لئی استعمال کیتی جاندی اے۔ سانوں ہر ڈینوار آکسیجن زندگی نوں برقرار 

ہوا وچو آکسیجن نوں مستقل طور تے سانس لین دی لوڑ ہوندی اے، تے سانس 
نال لیا ہویا آکسیجن پھیپھڑآں توں  ہوندا اویا خون وچ شامل ہوندا اے۔ تہوں دل 

 آکسیجن آلے خون نوں جسم دے تمام حصیاں وچ پمپ کردے۔
پوکسیا تے دمہ دا شکار ہن کیونکہ پھیپھڑاں یا گردشی مریض ہائبھلےچنگے 

نظام دے مسائل دی وجہ توں انا دے پھیپھڑاں نوں عام سانس لین دے ذریعے 
جسم نوں اتی آکسیجن نی مل سگدی اے۔ ڈاکڻر فیصلہ کریندن کہ آیا مریضاں دی 
 روز مره زندگی، بلڈ ڻیسٹ دے نتائج تے دیگر عوامل وچ ہائپوکسیا دی شدت فے

 مطابق ہوم آکسیجن تھراپی دا بندوبست کرنا اے یا نی۔
اس توں عالوه، طویل مدتی ہائپوکسیا دل دے دائیں پاسے دا دباؤ ودھیندا اے تے 

دل دی کمزوری دا سبب بنڑدا اے۔ آکسیجن تھراپی وچ دل دے بوجھ تے پلمونری 
تی ہارٹ دیاں بیماری دی موجودگی نوں کم کرن لئی اضافی آکسیجن مہیا کی

جاندی اے۔ اے جسمانی تکلیف نوں وی کم کردی اے تے ہائپوکسیا دی وجہ توں 
دمہ نوں وی کم کریندی اے، اویں ای ہل چل تے معیار زندگی نوں بہتر بناندی 

اے، اتھے تک کہ اسپتال وچ مریضاں دے داخلے رہن دے عرصے نوں وی کم 
ے۔کردی اے تے بندے دی لمبی زندگی لئی مّوثر ثابت ہوندا ا  

 

 

 
 ہوم آکسیجن تھراپی

آکسیجن ڈاکڻر دے نسخے دے مطابق استعمال کیتی جانڑی چاہیدیے۔ ہوم آکسیجن 
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تھراپی بت نوں چوکھی آکسیجن مہیا کریندی اے، تے طویل مدتی استعمال علت 
 دا باعث وی نی بنڑدا۔

اج کل، گھریلو آکسیجن واسطے سب توں زیاده استعمال ہونڑ آال آلہ آکسیجن 
یڻر اے۔ ایندے کم کرن دا اصول اے ہے کہ اے ارد گرد دی ہوا نوں کھچ کنسنڻر

کے کڻھا کریندے، فر دوجیاں گیساں توں آکسیجن نو الگ کریندے، آکسیجن نوں 
 خالص بنڑیندے تے مالوٹ توں پاک آکسیجن فراہم کریندے۔

 
ں ہانگ کانگ وچ جدوں گھریلو آکسیجن کنسنڻریڻر دا بندوبست کیتا جاندا اے، تا

عام طور تے بہرلے استعمال لئی یا بیک اپ دے طور تے پورڻیبل آکسیجن سلنڈر 
دا بندوبست وی نال ای کیتا جاندا اے۔ پورٹ ایبل آکسیجن سلنڈروں وچ کمپریسڈ 
آکسیجن ہوندی اے۔ استعمال کرن تے، آکسیجن بیرونی بہاؤ دے میڻر یا آکسیجن 

 کنزرور توں خارج ہوندی اے۔
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دے حجم تے استعمال دی مدت آکسیجن تھراپی  

. روزانہ آکسیجن تھراپی لئی رہنمائی دے اصول1  

 سرگرمی بہاوّ 
 نیندر (بشمول جھپکی): جیویں کے: سہ پہر دا سمنڑ 
آرام تے روشنیاں دیاں سرگرمیاں: جیویں: اخبار پڑھن، تیار ہونڑ  

 (بیڻھے اوئے)
 درمیانیاں سرگرمیاں: جیویں: ڈریسنگ، بیت الخال وچ جانڑ 
مشقت آلیاں سرگرمیاں: جیویں نہانڑ، خریداری کرن، سیڑھیاں  

چڑھن تے الہنڑ، تھال صاف کرن، کپڑے دے وڈے ڻکڑیاں دی 
 دھالئی کرن وغیره۔ 

. استعمال دا وقت2  
گھنڻے استعمال کرو (بشمول سرگرمیاں تے نیند دے)  15دن وچ کم توں کم ۔۱

گھنڻے دا مستقل استعمال بہو ای مؤثر اے۔ 24  
۔ صرف سرگرمیاں دے دوران استعمال کرو۲  

۔دل دی پھڑپھڑاہٹ دے عالج لئی۳  
۔صرف نیند دے ویلے استعمال کرو۴  

: آکسیجن تھراپی، دواواں دی تھراپی دی طرح، ڈاکڻر یا تھراپسٹ دی نوٹ
ت تے عمل کرو، تے اپنڑی مرضی نال تبدیل نہ کرو۔ اگر مریض صحت مند ہدایا

۔  محسوس نی کریندا تاں انوں چھیتی چھیتی کسے ڈاکڻر کول لے جاوٴ
 آکسیجن کنسنڻریڻر دے استعمال کرن دا طریقہ

. آکسیجن کنسنڻریڻر دا سوئچ علیحده ساکٹ وچ الوٴ 1  
. آکسیجن ڻیوب نوں آکسیجن نوزل نال جوڑو2  

کسیجن کنسنڻریڻر نوں چالوٴ . آ3  

 
 انڈیکیڻر بیڈ فلو کنڻرولر

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


 

HOME OXYGEN THERAPY_PAKISTANI PUNJABI.DOC 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

. ڈاکڻر دے دسے گئے بہاؤ دے حجم نوں ایڈجسٹ کرو4  
. کنسنڻریڻر نوں بند کرن توں پہالں صفر ڈگری تے ایڈجسٹ کرو5  

. کنسنڻریڻر نوں بند کردیو6  
 

 
نوٹ: انڈیکیڻر بیڈ دے مرکزی نقطہ نوں پیمانے تے افقی پوزیشن تے ایڈجسٹ 
 کرو۔
 
 روڻری فلو کنڻرولر

. ڈاکڻر دے دسے گئے بہاؤ نوں ایڈجسٹ کرو1  

  
.استعمال توں بعد سدھا ای بند کر دیو2  

  
 نوٹ:
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یا اس توں کم بہاؤ لئی آکسیجن نوزل نوں ہیمڈیفائیر  4آکسیجن دے بہاؤ دی شرح 
 دے استعمال دے بغیر وی استعمال کیتا جاسگدا اے۔

ا اس توں زیاده بہاؤ لئی، مہربانی کر کے تھراپسٹ ی 4آکسیجن دے بہاؤ دی شرح 
نال مشوره کرو کہ جے کسے ہیومیڈیفائر دی لوڑ اے۔ اگر کسے ہیومیڈیفائر نوں 
استعمال کرنڑا اے تاں، ایندے وچ جراثیم توں پاک پانی انجیکٹ کرن دی سفارش 

یتا کیتی جاندی اے۔ ہیومیڈیفائر باقاعدگی نال اچھی طرح جراثیماں توں پاک ک
 جانڑا چاہیدے، جبکہ جراثیماں توں پاک پانی روزانہ بدلن ضروری اے۔
 
 آکسیجن کنسنڻریڻر دے استعمال بارے یاد رکھنڑ لئی کجھ نکات

۔۱ ۔آکسیجن کنسنڻریڻر دا سوئچ علیحده ساکٹ وچ الوٴ  

 
فٹ  1۔آس پاس دی ہوا نوں کھچن تے حرارت نوں خارج کرن لئی آرے دوارے ۲

وڑودی تھاه الزمی چھ  
۔نارمل آپریشن نوں یقینی بنان لئی، انڈور ہوا دی گردش ہمیشہ برقرار رکھنڑی ۳

 چاہیدی اے۔
۔جتنا ہو سگے سورج دی روشنی توں بچان دی کوشش کرو۔۴  

۔شعلے تے کھانا پکان توں پرہیز کرو۔ اس دے بجائے الیکڻرک رائس ککر یا ۵
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 انڈکشن کوکر دا استعمال کرو۔

  

  
یجن استعمال نہ کر ریا ہوے آکسیجن کنسنڻریڻر نوں بند ۔جس ویلے مریض آکس۶

 کردیو۔

 
۔چلدے اوئے آکسیجن کنسنڻریڻر دا االرم وجے یا ریڈ انڈیکیڻر الئٹ آن ہووے، ۷

بجلی دی فراہمی دی جانچ کرو۔ اگر فر وی مسئلہ رہوے، براه کرم سپالئر دے 
 نال رابطہ کرو۔

  
بہاؤ کنڻرولر دا انڈیکیڻر بیڈ خود بخود ۔اگر آکسیجن دا بہاؤ کم ہوجاوے، یعنی ۸

تھلے چال جائے تاں براه کرم چیک کرو کہ آکسیجن ڻیوب ڻٹ تاں نی گئی، یا بند 
 ہو گئی ہوے یا فر ڈھیلی۔
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۔اگر آکسیجن کنسنڻریڻر چالن دے نال ای کمزور جیا االرم وجے تاں سمجھو کہ ۹

کرو۔ سپالئر دا رابطہ  بیڻری مک گئی اے، اس لئی براه کرم سپالئر نال رابطہ
 نمبر کنسنڻریڻر دے اتے درج ہونڑا چاہیدے۔

 
ماه بعد آکسیجن کنسنڻریڻر دے معائنے تے  3-2۔سپالئر نوں عام طور تے ہر ۱۰

دیکھ بھال لئی چکر النڑاں چاہیدے۔ بھل چک دی صورت وچ، مہربانی کر 
 باقاعده معائنے لئی سپالئر نال رابطہ کرو۔

 
استعمال کیویں کیتا جائےآکسیجن سلنڈر دا   

. آکسیجن سلنڈر تے لگے سوئچ نوں گھڑی دی مخالف سمت وچ تقریبا اک چکر 1
 دیو۔(اگر لوڑ ہووے تاں سوئچ دی چابی وی ال سگدے او)

. فلو میڻر تے لگے دباؤ آلے پیمانے تے دھیان دیو جہڑا سرخ توں سبز رنگ 2
 وچ بدل ویندے۔
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ڈاکڻر دے دسے گئے بہاؤ دے مطابق ایڈجسٹ . فلو میڻر تے بہاؤ کنڻرولر نوں 3
 کرو۔

۔4 . استعمال توں بعد، سوئچ نوں کسن لئی گھڑی دی سمت وچ گھماوٴ  
. فلو میڻر تے لگے دباؤ آلے پیمانے تے دھیان دیو جہڑا ہولی ہولی صفر تے 5

 واپس آجاندا اے۔
" یا "آف" تے ایڈجسٹ کرو۔0. فلو کنڻرولر نوں "6  
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کسیجن دی فراہمی دا عرصہآکسیجن سلنڈر دا آ  

اگر تہانوں بہرلی سرگرمیاں کرن دی لوڑ اے، جیویں کہ طبی مشاورت وچ 
شرکت کرن تے چائے پین، تاں تسی پورڻیبل آکسیجن سلنڈر دا استعمال کرسگدے 
او۔ بہر جانڑ توں پہالں، تہانوں بہر رہن دے وقت دا اندازه لگانڑا چاہیدے، چیک 

یجن سلنڈر وچ چنگی بھلی آکسیجن موجود اے کے نی، کر لو کہ آیا پورڻیبل آکس
 تے سفر دی منصوبہ بندی چنگی طرح کرو۔

آکسیجن سلنڈر دے 
 استعمال دا وقت

 (گھنڻہ:منٹ)
لیڻر/منٹ)آکسیجن بہاؤ دی شرح (  

آکسیجن 
سلنڈر 
 ماڈل

کیپسڻی، 
 5 4 3 2 1.5 1 0.5 لیڻر

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 

 نوٹ
دے پیمانے تے) دی طرف اشاره  4/4یا  2000اگر پریشر انڈیکیڻر سبز عالقے (

دا مطلب اے کہ آکسیجن سلنڈر پرا اے۔ اگر پریشر انڈیکیڻر سرخ کردی تاں اس 
عالقے دی طرف اشاره کردی تاں آکسیجن سلنڈر نوں چھیتی توں چھیتی بدلن لئی 
 سپالئر نال رابطہ کرو۔

اگر آکسیجن دا اک وڈا سلنڈر استعمال کرنا اے تاں سپالئر توں اک خاص ڻرالی 
جن سلنڈر دی لوڑ اے تاں براه کرم خریدی جاسگدی اے۔ اگر کسے اضافی آکسی

 سپالئر نال مشوره کرو۔ 
توں زیاده آکسیجن  2فائر سروسز آرڈیننس دے مطابق، اک رہائشی یونٹ وچ 

 سلنڈر نی رکھے جاسگدے۔
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 آکسیجن سلنڈر استعمال کریندے ویلے نوٹ کرن لئی نکات

لہذا  ۔چونکہ سب توں اتے لگے سوئچ دے والواں نوں نقصان پہچن سکھا اے۱
سٹ تے الڻن توں بچن لئی آکسیجن سلنڈراں نوں مستحکم تے سدھی تھاں تے 

 رکھو۔
۔نال لے جانڑ دی حفاظت نوں یقینی بنان لئی اے تجویز کیتا جاندا اے کہ ۲

۔  آکسیجن سلنڈر نوں کسے بیگ وچ یا کسے ڻوکری وچ سٹ کے لے جاوٴ

 
وٴ کہ تہاڈے ہتھ چکنائی ۔آکسیجن سلنڈر نوں پھڑن ویلے، اس گل نوں یقینی بنڑا۳

 توں پاک نے۔
۔آکسیجن سلنڈر نوں کدی وی زمین تے گھسیڻو یا رول نہ کرو۔ مزید اے کہ ۴

۔  آکسیجن سلنڈر نوں اڻھان ویلے صرف اتے آلے سوئچ یا فلو میڻر تے ہتھ نہ پاوٴ
۔آکسیجن سلنڈر نوں صاف کرن لئی کدی وی چلنائی آلے کلینر، صفائی سپرے ۵

چیزاں استعمال نہ کرو۔یا کوئی روغنی   
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۔آکسیجن سلنڈراں دا باقاعدگی نال معائنہ کرن بہو ضروری اے۔ اگر سلنڈر تے ۶
کوئی خم، دراڑ، ہالوٴ یا رساوٴ موجود اے مہربانی کر کے چھیتی توں چھیتی 

 متبادل لئی سپالئر نال رابطہ کرو۔
لیفائیڈ ۔آکسیجن صارفین الزمی طور تے سپالئر دے ذریعہ فراہم کرده کوا۷

آکسیجن سلنڈر استعمال کرن۔ محفوظ استعمال لئی آکسیجن سلنڈراں تے سپالئر 
دے طرفوں کوالیفائڈ تے جانچ شده دا لیبل چسپا ہونڑا چاہیدے۔ آکسیجن صارفین 

 نوں آکسیجن سلنڈروں تے لگے لیبل نوں نقصان نی پہنچانڑا چاہیدا۔

 
 

 صفائی
اری صابن آلے پانی نال صاف کر ۔ڈسٹ فلڻر نوں ہفتے وچ کم توں کم اک و۱

کے تولیے نال خشک کرو، دھالئی توں بعد، ڻھنڈی تھاں تے ہوا وچ خشک کرو 
تے واپس آکسیجن کنسنڻریڻر وچ پا دیو(نوٹ: آکسیجن کنسنڻریڻر دے کجھ ماڈل 

 وچ ڈسٹ فلڻر نی ہوندا)۔
۔نک آلی ڻیوب دے آکسیجن سرے نوں صابن دے پانی نال روزانہ صاف کرو، ۲

ڻھنڈے ابلے ہوئے پانی نال صاف کرو۔فر   
۔۳ ۔ہفتے وچ کم توں کم اک واری نک آلی ڻیوب نوں جراثیم ُکش بنڑاوٴ  
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 جراثیماں توں پاک کرن لئی طریقہ کار
۔سب توں پہالں، صاف برتن وچ جراثیم کش دوائی دا پتال جیا محلول تیار کرو۔ ۱

تا جاسگد اے۔بلیچ نوں جراثیم ُکش محلول دے طور تے منتخب کی 1:49  
، نوٹ کرو ۲ ۔جراثیم ُکش محلول وچ آکسیجن دی نک آلی نالی دا بہرال حصہ ڈباوٴ

 کہ آکسیجن دی دنالی دا بہرال حصہ اتے دی اُور اے۔
منٹ تک پتلے محلول وچ ڈوبائی رکھو۔ 30توں 10۔ ۳  
۔صفائی توں بعد ڻھنڈے ابلے اوئے پانی نال دھو کے ہوا وچ خشک کرو۔۴  

 

 
زرور دے استعمال لئی ہدایاتآکسیجن کن  

اگر مریض نوں چنگے بھلے ویلے لئی بیرونی سرگرمیوں وچ مشغول ہون دی 
لوڑ اے، تاں منتخب کرده آکسیجن سلنڈر دی گنجائش آکسیجن دی کافی وقت لئی 
فراہمی وچ ناکام ہوجاندی اے۔ اس لئی مریض دے استعمال لئی موزوں آکسیجن 

ں منتخب کرن لئی معالج دے نال مشوره کیتا کنزرور دا اندازه کرن تے اینو
واری ودھا  3-2جاسگدا اے۔ آکسیجن کنزرور آکسیجن دی فراہمی دا عرصہ 

 سگدا اے۔

 

 
 الیکڻرانک آکسیجن کنزرور

. آکسیجن کنزرور نوں آکسیجن سلنڈر نال جوڑو تے فر آکسیجن ڻیوب نال۔1  
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۔ (اگر لوڑ ہوے . آکسیجن سلنڈر تے لگے سوئچ نوں گھڑی دی سمت وچ گھم2 اوٴ
 تاں کی دا استعمال ہوسگدا اے)

 

 
. چیک کرو کہ آیا حجم دی صالحیت کافی اے۔3  
. "آکسیجن کنزرویشن" موڈ تے ایڈجسٹ کرو۔4  
. بہاؤ نوں ایڈجسٹ کرو۔5  
، فر 6 . استعمال توں بعد، سوئچ نوں کسن لئی اینوں گھڑی دی سمت وچ گھماوٴ

ن نوں چھوڑ دیو۔موڈ "ڈائریکٹ فلو" وچ بدل کے آکسیج  
. اس ویلے تئی انتظار کرو جدوں تک کہ فلو میڻر دا پریشر انڈیکیڻر صفر تے 7

 واپس نہ آ جاوے فر تسی "آکسیجن کنزرویونگ" موڈ تے واپس جا سگدے او۔
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 نیومیڻک آکسیجن کنزرور

. آکسیجن کنزرور نوں آکسیجن سلنڈر نال جوڑو، تے فر آکسیجن ڻیوب نال۔1  

 
۔ (اگر لوڑ ہوے . آکسیجن 2 سلنڈر تے لگے سوئچ نوں گھڑی دی سمت وچ گھماوٴ
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 تاں کی دا استعمال ہوسگدا اے)

 
. چیک کرو کہ آیا صالحیت کافی اے۔3  

 
. بہاؤ نوں ایڈجسٹ کرو۔4  

 
، فر 5 . استعمال توں بعد، سوئچ نوں کسن لئی اینوں گھڑی دی سمت وچ گھماوٴ

وچ بدل کے آکسیجن کنزرور نوں چال دیو (جاری اے)۔موڈ "ڈائریکٹ فلو"   
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" تے 0. جدوں فلو میڻر تے پریشر انڈیکیڻر صفر تے آئے اس ویلے بہاؤ نوں "6

 ایڈجسٹ کرو۔

 

 
 آکسیجن کنزرور استعمال کرن لئی نوٹ

 

 
. جس ویلے الیکڻرانک آکسیجن کنزرور استعمال وچ ہوے، آکسیجن سانس نال 1

گرین الئٹ چلدی روے گی۔ اگر گرین الئٹ بند اے تاں اندر کھچن دے دوران 
 سانس لین تے توجہ دیو تے آکسیجن ڻیوب نوں چیک کرو۔

. اگر اے پتہ چلے کہ آکسیجن کنزرور صحیح حالت وچ آکسیجن فراہم کرن وچ 2
ناکام اے تاں آکسیجن کنزرور نوں آکسیجن دی مسلسل سپالئی لئی ڈائریکٹ 
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جسٹ کیتا جاسگدا اے۔آکسیجن ریلیز فنکشن تے ایڈ  
. الیکڻرانک آکسیجن کنزرور دا استعمال کریندے اوئے، اگر بیڻری دی روشنی 3

 جاری ہوے تاں بیڻری نوں بدلن دی لوڑ اے۔

 
(دوجی ضروریات لئی، مہربانی کر کے معائنے دا بندوبست کرن لئی سپالئر نال 

 رابطہ کرو۔)
از وکھرا ہوندا اے۔ براه کرم * آکسیجن کنزرور دے وکھرے ماڈلز سا کم دا اند

 اپنڑے پیشہ ور معالج یا متعلقہ طبی عملے نال مشوره کرو۔
 

 آکسیجن تھراپی دا دوجا سامان
 آکسیجن کنزرونگ ناسل کینوال

۔آکسیجن کنزرونگ ناسل کینوال دی نرم جھلی نوں گیال نی ہونڑ چاہیدا۔ اگر اے ۱
 گیلی ہوجاوے تاں، ایوں اک نوی نال بدلو۔

جن کنزرونگ کینوال نوں مہینے وچ اک واری ضرور بدلو۔۔آکسی۲  
۔آکسیجن کنزرونگ کینوال اک ہی ویلے الیکڻرانک/نیومیڻک آکسیجن کنزرور ۳

 دے نال استعمال نی ہوسگدا۔

 

 
 پورٹ ایبل آکسیجن کنسنڻریڻر

۔اک چھوڻا تے کمپیکٹ پورڻیبل آکسیجن کنسنڻریڻر بیڻریاں دے نال استعمال ۱
پورٹ ایبل آکسیجن کنسنڻریڻر مریضاں نوں کئی گھنڻے تک ہونڑا چاہیدے۔ 
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 بیرونی سرگرمیاں تے مختصر دورے کرن لئی سہولت فراہم کریندا اے۔
۔پورڻیبل آکسیجن کنسنڻریڻر دے وکھرے ماڈلز دے افعال وی وکھرے نے، تے ۲

تئیں ایڈجست ہو سگدا اے۔ 6توں  1انا وچوں کجھ دا بہاؤ   
منٹ توں  50ہاؤ دے مطابق وکھرا ہوندا اے۔ (تقریبا ۔استعمال دا وقت وکھرے ب۳

گھنڻے تئیں) 10  
۔مہربانی کر کے اپنڑے پیشہ ور معالج یا متعلقہ طبی عملے نال تشخیص لئی ۴

 مشوره کرو یا عرضی بھیجو۔

 

 

 
 حفاظتی ہدایات

 عام حفاظت لئی رہنمائی
کنسنڻریڻر  ۔چونکہ آکسیجن خد اک اگ دی مدد کرن آلی گیس اے لہذا ، آکسیجن۱

تے پورڻیبل آکسیجن سلنڈراں نوں اگ جالنڑ دی جا، چکنائی، حرارت دے ذرائع 
فٹ توں کم نہ ہوے۔ 6توں دور رکھو تے کم توں کم دوری   

جس ویلے کمرے وچ آکسیجن تھراپی دا سامان چلن ڈیا ہوے تاں سگریٹ نوشی 
 نہ کرو، اے نہ ہوے کہ اس نالوں اگ لگ جاوے۔

ریٹ نوشی چھوڑن توں انکار کردے نے، اسی انا لئی ۔او مریض جہڑے سگ۲
 آکسیجن تھراپی تجویز نی کردے۔

۔اک ای ویلے، تمباکو نوشی آکسیجن تھراپی دی تاثیر نوں بہو حد تئی کم کردی ۳
اے، لہذا مریضاں نوں چھیتی توں چھیتی سگریٹ نوشی ترک کردینڑی چاہیدی 
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 اے۔

 

 
 

وآکسیجن ڻیوب استعمال کرن ویلے توجہ دی  
۔عام طور تے زیاده توں زیاده شارٹ ڻیوب استعمال کرن دی کوشش کرو، اگر ۱

فٹ توں زیاده نی ہونڑی  40لوڑ ہوے تاں بیج دا استعمال کرو، لیکن کل لمبائی 
 چاہیدی۔

 
۔آکسیجن ڻیوب نوں ڻرپنگ توں بچان لئی مناسب طریقے نال رکھو۔۲  
کسیجن ڻیوب نوں وٹ دینڑ توں ۔آکسیجن دی مسلسل فراہمی نوں یقینی بنان لئی آ۳

 گریز کرو۔

 
۔حفظان صحت نوں یقینی بنانڑ لئی جنا آکسیجن ڻیوباں دا استعمال نہ ہوے انا ۴

 نوں صاف پالسڻک دے تھیلے وچ سٹ کے رکھو۔
ماه تئی آکسیجن ڻیوب نوں باقاعدگی دے نال بدلن دی  3-2۔عام طور تے تقریبا ۵

 سفارش کیتی جاندی اے۔
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یجن ڻیوب سخت ہوجاندی اے یا داغ لگے یا بند ہو جاوے تاں ۔جس ویلے آکس۶
 اینوں چھیتی چھیتی تبدیل کرو۔

 

 
گڈی تے سوار ہونڑ تے باہر آن جان لئی پورڻیبل آکسیجن سلنڈر 

 استعمال کرن لئی حفاظتی اقدامات
۔ہانگ کانگ وچ کمپریسڈ آکسیجن دا شمار خطرناک سامان وچ ہوندا اے جینوں ۱

)  دے تحت کنڻرول کیتا جندا اے۔ اس ویلے 295یننس (باب ڈینجرس گڈزآرڈ
کالس   IIوڈے پبلک ڻرانسپورٹ اداریاں وچ کمپریسڈ آکسیجن سلنڈر(یعنی

خطرناک سامان)  دی آمدورفت تے کجھ پابندیاں نے۔ لہذا جس ویلے استعمال 
کننده عوامی نقل و حمل دے ذرائع تے پورڻیبل میڈیکل آکسیجن سلنڈر لے تے 

تاں انا نوں متعلقہ قواعد و ضوابط دا پابندی کیتا جاندا اے۔ جاندن  
۔آکسیجن صارفین کو حقیقی ضروریات کے مطابق متعلقہ آرڈیننس اور حفاظتی ۲

 قواعد کی پابندیوں پر توجہ دینی چاہئے۔
۔جس ویلے پورڻیبل آکسیجن سلنڈر چل ریا ہوے، صارف تے ڈرائیور دوہاں ۳

لئی مناسب احتیاطی تدابیر اپنانڑی چاہیدی اے  نوں ہنگامی صورتحال توں بچن
 چاہے او پبلک ڻرانسپورٹ استعمال کرن یا نجی کاروں تے سوار ہونڑ۔

۔اگر مریض نوں چنگے بھلے عرصے لئی بہر جانڑ دی لوڑ ہوے، جیویں کے ۴
بیرون ملک سفر کرن ہوے یا ہوائی جہاز تے جانڑا ہوے، تاں اینوں پہلے پیشہ 

مشوره کرنڑا چاہیدا اے، متعلقہ انتظامات کرن لئی پہلے ای ور طبی عملے نال 
 آکسیجن سپالئر تے ایئرالئن نال رابطہ کرنڑا چاہیدے۔

 
 اگ لگن دی صورت وچ ہنگامی اقدامات

۔اگ لگن دی صورت وچ چھیتی نال جائے وقوع توں فرار ہونڑ دی کوشش ۱
 کرو۔

ائیور نوں آکھو کہ او ۔اگر ڈرائیور کسے ڻرانسپورٹ گڈی تے سوار ہوے تاں ڈر۲
 گڈی نوں روکو تے فوری طور تے انجنڑ نوں بند کرو۔

۔موقع دی تھاں توں فرار ہونڑ دیاں عالمتاں یا جائے وقوعہ توں نقل مکانی وچ ۳
مدد کرن آلے اہلکاراں دی ہدایت تے عمل کرو یا تسی جس ڻرانسپورٹ گڈی تے 

 جا رے او اینوں فوری طور تے چھوڑ دیو۔
ہوے تاں پورٹ ایبل آکسیجن سلنڈر نوں خطره دے تھاں توں ہڻانڑ  ۔اگر ممکن۴

 دی کوشش کرو۔
۔اگرکوئی پورڻیبل آکسیجن سلنڈر خطرے دی تھاں تے جائے وقوعہ تے ره گیا ۵

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


 

HOME OXYGEN THERAPY_PAKISTANI PUNJABI.DOC 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 

 

اے تاں پولیس، فائر فائڻر سروس تے انخال دے عمل وچ مدد کرنڑ کآلے جائے 
 وقوعہ تے موجود اہلکاراں نوں اس دے بارے مطلع کرو۔

 
 بجلی/مشین دی ناکامی دی صورت وچ ہنگامی اقدامات

۔سکون وچ رہو، ہل چل کم کرو تے زیاده آرام کرو۔۱  
گھنڻے  24۔مشین دی خرابی دی صورت وچ براه کرم سپالئی بند کرن آلیاں نال ۲

 ایمرجنسی ہاٹ الئن تے رابطہ کرو تاکہ مرمت یا بدلن دا بندوبست کیتا جاسگے۔
صورت وچ، مہربانی کر تے بجلی دی ناکامی دی مدت  ۔بجلی دی ناکامی دی۳

 بارے متعلقہ فریق توں پچھ گچھ کرن لئی رابطہ کرو۔
۔بیک اپ لئی ہمیشہ پورڻیبل آکسیجن سلنڈر تیار رکھو۔۴  
 E&A۔سنگین دمے یا ہائپوکسیا دی صورت وچ، مریض نوں فوری طور تے ۵

یو دندی   مدد   
 

 خالصہ
یضاں وچ ہائپوکسیا دے مسئلے نوں حل ہوم آکسیجن تھراپی نہ صرف مر

کرسگدی اے، بلکہ دمے نوں وی کم کردے اے جس ویلے او روزمره دی 
زندگی تے بہرلیاں سرگرمیاں نال نمڻدے نے۔ اگر آکسیجن تھراپی دا صحیح طور 
تے استعمال کیتا جاوے تاں مریض معمول دی سرگرمیاں برقرار رکھ سگدا اے، 

فعال طور تے زندگی بسر کر سگدا اے، انج انا دے اندا اعتماد ودھدے، تے او 
 معیار زندگی وچ بہتری آندی اے تے انا دی زندگی ودھ سگدی اے۔

 
پچھ گچھ لئی، مہربانی کر تے متعلقہ طبی عملے یا فر پیشہ ور معالج نال رابطہ 

 کرن لئی کال کرو۔
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