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ਗਰਮ ਦਾਬ ਦੀ ਵਰਤ� 
 
ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 
 
 ਗਰਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਖੂਨ ਦ ੇਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਸੋਜ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਸੰਕਰਿਮਤ ਗਰ੍ੰਿਥਆਂ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈI 
 
ਵਰਤ� 
 ਅੱਖ ਦੀ ਗਰ੍ੰਥੀ ਦੇ ਚੀਰ ੇਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦI 
 ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਰੇ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਅੇਰਾਮੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੰੂ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈI 
 

 
ਤਰੀਕਾ  I 
 
ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਿਸਕਾਈ ਕਰੋI 
1. ਹੱਥ ਧੋਵੋ 
2. ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੋI ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਦੇ ਖੋਲ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ 

ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ 
3. ਕਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤ� ਅੰਡੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋI (ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹ� 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ)I 
4. ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਅੱਖ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ 10-15 ਿਮਨਟ ਲਈ ਗਰਮ ਦਾਬ ਨਾਲ ਿਸਕਾਈ ਕਰੋI 
5. ਪਰ੍ਿ�ਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਅੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਾਓ 
 
ਤਰੀਕਾ II 
 
ਸਾਫ਼ ਕਪੜੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਿਸਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋI 
*ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਬਲੇ ਅੰਿਡਆਂ ਨਾਲ ਿਸਕਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਵੇੋ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹIੋ 
1. ਹਥਾਂ ਨੰੂ ਧੋਵੋ 
2. ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਗੱਲਾ ਕਰ ੋਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਕੱਡ ਿਦਓ 
3. ਕਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤ� ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋI (ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹ� 
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ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ)I 
4. ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਅੱਖ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ 10-15 ਿਮਨਟ ਲਈ ਇਸ ਗਰਮ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਿਸਕਾਈ ਕਰੋI 
5. ਜੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓ 
6. ਪਰ੍ਿ�ਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾ ਂਅੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਾਓ 
 
 
ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ
 ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਰੇ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਿਸਕਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 
 ਗਰਮ ਿਸਕਾਈ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟ� ਘੱਟ 3-4 ਵਾਰ ਅਤੇ 1-2 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਲੱਛਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈI 
 

 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈI ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਵੇਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮੂਹ (ਨੇਤਰ ਿਵਿਗਆਨ) 

ਕੋਲ�  ਸਲਾਹ ਲਓ   
ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ 2019 
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