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 حراریت دباؤ کا اطالق
، انف�کشن زدە گلینڈز � اخراج کا باعث بن  ، سوجن کم کر سکتا �� ی ال سکتا �� ف حرارت کا اطالق خون � گردش منی ت�ی

۔  سکتا �� اور درد منی راحت فراہم کر سکتا ��
 

 نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔ یزیمواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے انگراس مضمون کا 
 

 اطالق
 ۔ � � بعد � د�کھ بھال � ل�ی �ن � چ�ی ف  کال�ی
 ۔  فراہم کر�ف � ل�ی

گ
�ن � باعث پ�دا شدە �ب چییف اور سوزش منی آسود� ف ی ال�ف اور کال�ی �ن � شفا�ایب منی بہ�ت ف  کال�ی

 
 I ط��قہ 

 استعمال کر�ت ہو�ئ حراریت دباؤ کا اطالق ک��ں۔ ابال ہوا انڈا 
 ہاتھوں کو دھوئنی  .1
۔ اب� ہو�ئ انڈے �خول کو ہڻا�ف �   .2 � � اندر لپیڻنی ٹ اب� ہو�ئ انڈے کو چہر� پر استعمال ہو�ف وا� صاف ک�پ

ورت نہنی �� تا�ہ اس انڈے کو دو�ارە استعمال ک�ا جا س�۔  کویئ �ف
۔ (درجہ حرارت کو کا�ف ز�ادە اب� ہو�ئ انڈے � درجہ حرارت   .3 کو اپیف بانہہ � اندرویف ِح� � مدد � جانچنی

)۔ ف نہنی ہونا چاہ�ی کیونکہ یہ جلد کو خراب کر سکتا ��  ت�ی
 منڻوں تک حراریت دباؤ فراہم ک��ں۔ 10-15متاثرە آنکھ کو بند کر لنی اور  .4
 استعمال ک��ں۔ا�ر اس ط��قہ � بعد تج��ز � گیئ ہو تو، آنکھ � دوا  .5
 

 II ط��قہ 
� کا استعمال کر�ت ہو�ئ حراریت دباؤ کا اطالق ک��ں۔ ٹ  گرم شدە چہر� � ک�پ

آپ اس ط��قہ کار � استعمال پر غور کر سک�ت ہنی ا�ر آپ کو اب� انڈوں � ذڑ�� حراریت دباؤ فراہم کر�ف منی *
 مشکالت معلوم ہو ر� ہوں۔

۔ .1  ہاتھوں کو دھوئنی
� کو نرم ک��ں اور اضا�ف پایف کو نچوڑ دیں۔  صاف شدە چہر� � .2 ٹ  ک�پ
ف نہنی ہونا  .3 ۔ (درجہ حرارت کو کا�ف ز�ادە ت�ی � � � درجہ حرارت کو اپیف بانہہ � اندرویف ِح� � مدد � جانچنی ٹ چہر� � ک�پ

)۔  چاہ�ی کیونکہ یہ جلد کو خراب کر سکتا ��
 دباؤ فراہم ک��ں۔ منڻوں تک حراریت  10-15متاثرە آنکھ کو بند کر لنی اور  .4
۔ .5 ا ڻھنڈا پڑ جا�ئ تو درج باال مراحل کو دہرائنی ٹ   ا�ر چہر� کا ک�پ
 ا�ر اس ط��قہ � بعد تج��ز � گیئ ہو تو، آنکھ � دوا استعمال ک��ں۔ .6
 

 تب��
  � � �ن � چ�ی ف ۔  24کال�ی  گھنڻوں � بعد حراریت دباؤ کا اطالق ک�ا جانا چاہ�ی
 ۔ 1-2مرتبہ اور  3-4 حراریت دباؤ کا دن منی کم از کم  ہفتوں � ل�ی اطالق کرنا چاہ�ی یہاں تک کہ عالمات ختم ہو جائنی

 
 

 کوئئ   ںی ۔ ا�ر آپ � ذہن مںی ہ �ی مقصد اور �ف رج�ع � ل عل� معلومات عمو� ہی
  ) لمولو�� تھ�اوف  (گروپ   لیٹ �ش�سپ شنلز �پروف کل�ڈ�م سواالت ہوں تو، براە مہ��ائن 
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