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तातो कम्�सेनको �योग  
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 
तातोको �योगले र� संचारण बढाउन, सूजन कम गनर्, स�ंिमत �ंिथह�को कायर् �ोत्सािहत गनर् र दखुाइ कम गनर् 
स�कन्छ।  
 
�योग  
● चािलिजओनको चीराको लागी हरेचाह पिछ। 
● चािलिजओनको उपचारलाई बढावा �दन र असुिवधा र चािलिजओनबाट उत्प� सूजन राहत �ा� गनर्। 
 
त�रका I 
एक उमािलएको अण्डा उपयोग गरेर तातो कम्�ेस लागू गनुर्होस्। 
1. हात धनु े

2. सफा कपडा उमालेको अण्डामा  लपेट्नुहोस्। उबलाएको अण्डाको खोल हटाउन आवश्यकता छैन र अण्डा 
पुन: �योग गनर् स�कन्छ। 

3. पाखुराको िभ�ी िभि� भागमा उबलाएको अण्डाको तापमान परीक्षण गनुर्होस। (ताप�म धेरै तातो �नु�दँनै 
�कन�क यसले छालालाई जलाउन सक्छ)। 

4. �भािवत आँखा बन्द गनुर्होस ्र १०-१५ िमनेट को लागी तातो कम्�ेस लागू गनुर्होस्। 
5. य�द ���या पिछ िनदशे ग�रएको छ भने आँखाको औषिध लागू गनुर्होस्। 

 
 
त�रका II 
तातो कपडाको उपयोग गरेर तातो कम्�ेस लागू गनुर्होस्। 
* य�द तपाइँलै  उबलाएको अण्डा�ारा तातो कम्�ेस लागू गनर् गा�ो अनुभब गनुर्भयो भन ेतपाइँले यो 
िविधको उपयोग गनर् स�ु�न्छ। 
1. हात धनु े

2. सफा कपडा तातो पानीमा िभजाउने र अित�र� पानी बािहर िनचोन�। 
3. पाखुराको िभ�ी भागसंग कपडाको तापमान परीक्षण गनुर्स। (ताप�म धेरै तातो �न�ुदँनै 
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�कन�क यसले छालालाई जलाउन सक्छ)। 
4. �भािवत आँखा बन्द गनुर्होस ्र १०-१५ िमनेटको लागी तातो कपडा लगाउनुहोस्। 
5. य�द कपडा िचसो �दँ ैगएमा मािथका चरणह� दोहोयार्उनहुोस्।  
6. य�द ���या पिछ िनदशे ग�रएको छ भने आँखाको औषिध लागू गनुर्होस्। 

 
 
�टप्पणी  
● तातो कम्�ेसन  चािलिजओनको चीरा २४ घण्टा पिछ  लागू ग�रनु पछर्। 
● तातो कम्�ेसन  एक �दनमा कम्तीमा 3-4 पटक ग�र  1-2 ह�ाको लागी वा लक्षणह� कम नभएसम्म लागू 

गनुर् पछर्। 
 
 

 
यो जानकारी सामान्य िशक्षा उ�ेश्य र सन्दभर्को लागी मा� हो। 

य�द तपाइँसगँ कुन ै�� छ भन े, कृपया िच�कत्सा पशेेवरह�सगं सल्लाह िलनहुोस ् 
िवशषेज्ञ सल्लाहकार समहू (न�े िवज्ञान) 

पिहलो �कािशत 2019  
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