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ਮੌਡਿਊਲ 4 - ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੂਈ ਡਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹ ੈ

Module 4 – How to Self-Needle

ਆਪਣੀ ਡਿਸਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗਾ੍ਫ਼ਟ ਡਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣਾ 
Self-needling your fistula or graft

ਆਪਣੀ ਫਿਸਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗ੍ਾਫ਼ਟ ਫਿੱਚ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ (ਕੈਫਿਉਲੇਟ ਕਰਿ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਲੱਗ ਤਕਿੀਕਾਂ ਹਿ: 
ਰੋਪ ਲੈਿਰ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ ਬਟਨਹੋਲ ਤਿਨੀਿ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣੀ ਫਸੱਖਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ, ਆਪਣੀ 
ਿਰਸ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਾੜੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ 
ਕਰੋ। 

ਰੋਪ ਲੈਿਰ ਤਿਨੀਿ (ਡਿਸਟੁਲਾ ਅਤੇ ਗਾ੍ਫ਼ਟ ਲਈ) 
ਰੋਪ ਲੈਡਰ ਤਕਿੀਕ ਫਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡਾਇਐਫਲਫਸਸ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਿਾਸਤੇ ਸੁਈ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਿੰੂ ਬਦਫਲਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਰੋਪ ਲੈਡਰ ਤਕਿੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਾਿਟ ਫਿੱਚ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਿੇਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਿਤੇ:

 • ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਇਿਿੈਕਸ਼ਿ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ 
ਉਸ ਅੰਗ ਿੰੂ ਧੋਿੋ ਫਜਸ ਉੱਪਰ ਡਾਇਐਫਲਫਸਸ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਿਾਸਤੇ ਫਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ 
ਿਾੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਿਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਿੇਲੇ ਸਹੀ ਤਕਿੀਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

 • ਆਪਣੇ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫਧਆਿ ਿਾਲ ਕਰੋ। ਫਜੰਿਾਂ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਅਫਜਹੇ 
ਸਥਾਿ ਚੁਣੋ ਫਜਿ੍ਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਫਬਲਕੁਲ ਫਸੱਧੀ ਹੋਿੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਕ ਸੂਈਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 
ਿਹੀਂ ਹਿ, ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਮੁਫੜਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਲੱਭਣ 
ਫਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ੇਫਿੰਗ ਿਰਸ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 • ਜੇ ਸੂਈ ਿਾੜ (ਫਿਸਟੁਲਾ/ਗ੍ਾਫ਼ਟ) ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਫਹੱਸੇ ਫਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀਲ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਫਹਲਾਂ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਿਾਰ ਆਪਣੀ ਫਿਸਟੁਲਾ/
ਗ੍ਾਿਟ ਿੰੂ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮਫਹਸੂਸ ਕਰੋ। ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਓ ਤਾਂ 
ਜੋ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਤਾ ਰਹੇ ਫਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਈ ਫਕਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ 
ਫਹੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਫਿਰਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਤੁਹਾਿੰੂ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਫਕ ਤੁਸੀਂ 
ਸੂਈ ਿਾਲ ਸਹੀ ਫਦਸ਼ਾ ਫਿੱਚ ਅੱਗੇ ਿੱਧ ਰਹੇ ਹੋ।

 • ਜੇ ਸੂਈ ਫਿਸਟੁਲਾ/ ਗ੍ਾਿਟ ਦੀ ਕੰਧ ਫਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦਰਦ ਮਫਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਸੂਈ ਿੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਫਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਫਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

 • ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਰਸ ਿੰੂ ਦੱਸੋ।

 •  ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਫਿੱਚ ਇਿਿੈਕਸ਼ਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ 
ਤੋਂ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮ ਫਿੱਚ ਜਾਓ।
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ਰੋਪ ਲੈਿਰ ਤਿਨੀਿ Rope Ladder Technique

1. ਇਿਿੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਫਚੰਿ੍ਹ ਾਂ (ਲਾਲੀ, ਸੋਜਸ਼, ਛੂਹਣ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਜਾਂ ਫਰਸਾਿ) ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

2. ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਫਿੱਚ ਡ੍੍ੱ ਲ (ਪਲਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿ) ਮਫਹਸੂਸ 
ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਰੂਟ (ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼) ਲਈ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਕ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ। 

3. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਿਾਲੀ ਬਾਂਹ ਿੰੂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਾਬਣ 
ਿਾਲ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਫਮੰਟ ਲਈ ਧੋਿੋ।

4. ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸਤਹ ਿੰੂ ਫਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਤੌਲੀਏ ’ਤੇ ਫਟਕਾਓ।

5. ਸੂਈਆਂ, ਸਫਰੰਜਾਂ, ਹੈਪੇਫਰਿ, ਅਤੇ ਟੇਪ ਿੰੂ ਫਤਆਰ ਕਰੋ।

ਸਾਮਾਨ:
 • ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ 
 • ਫਡਸਇਿਿੈਕਟੈਂਟ ਿਾਈਪਾਂ 
 • ਪੱਟੀ, 4x4 ਇੰਚ ਅਤੇ 2x2 ਇੰਚ 

• 21-ਗੇਜ ਸੂਈ ਅਤੇ ਹੈਪੇਫਰਿ ਲਈ 10 ਫਮ.ਲੀ. ਸਫਰੰਜ 
 • ਹੈਪੇਫਰਿ 1:1000 ਯੂਫਿਟ
 • ਟੇਪ (1 ਇੰਚ ਅਤੇ ½ ਇੰਚ) 

• 2 ਫਿਸਟੁਲਾ ਸੂਈਆਂ
 • ਟਰਿੀਕੁਏਟ
 • ਦਸਤਾਿੇ (ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਿੰੂ ਦਸਤਾਿੇ ਪਫਹਿਣ ਲਈ 

ਕਹੋ) 

• 2 (10 ਫਮ.ਲੀ. ਸਫਰੰਜਾਂ) 

ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਡਸਡਖਅਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਈਆਂ ਨੰੂ ਪਾ੍ਈਮ ਿਰਨ ਦੀ 
ਡਹਦਾਇਤ ਡਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ: 

• 2 ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਆਮ ਸੈਲਾਈਿ ਸਫਰੰਜਾਂ



ਹੋਮ ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਵਰਕਬੁੱਕ  •  BCRenalAgency.ca                                                                     October 2017

 

22

6. ਸੂਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਹਰ ਥਾਂ ਿੰੂ ਫਡਸਇਿਫ਼ੈਕਟੈਂਟ ਿਾਈਪ ਿਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ – ਉੱਪਰ ਤੋਂ 
ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਦੀ ਫਦਸ਼ਾ ਫਿੱਚ (ਿਾਫ਼ਲ ਮੋਸ਼ਿ)। ਹਿਾ ਿਾਲ ਸੁੱਕਣ ਫਦਓ। 

7. ਆਪਣੀ ਿਾੜ (ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ) ਸੂਈ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਟਰਨੀਿੇਟ (ਦਬਾਅ 
ਪਾਉਣ ਿਾਲੀ ਪੱਟੀ) ਲਗਾਓ।

8. ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਉਸ ਿੰੂ ਸਾਿ ਦਸਤਾਿੇ ਪਾਉਣ ਲਈ 
ਕਹੋ।

9. ਧਮਣੀ ਿਾਲੀ ਸੂਈ ਲਗਾਓ:

a) ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ  ਅਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਸੇ (ਬੈਿਲ) ਿੰੂ ਉੱਪਰ ਿੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਿੰੂ 
ਪਲਾਸਫਟਕ ਦੇ ਖੰਬਾਂ ਤੋਂ ਿੜ੍ਹੋ। 

b)  ਫਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਲਗਾਉਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਲਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਿੰੂ ਫਪੱਛੇ 
ਫਖੱਚੋ। 

c)  25 ਫਡਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਈ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਖੂਿ ਦੀ 
ਪਲਫਸੰਗ (ਖੂਿ ਿਾਪਸ ਆਉਂਦਾ) ਫਦਖਾਈ ਦੇਿੇ, ਤਾਂ ਕੋਣ ਿੰੂ ਚਪਟਾ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 
ਸੂਈ ਿੰੂ ਲਗਭਗ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਫਦਸ਼ਾ ਿੱਲ ਿਧਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੂਈ ਿੰੂ 
ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਫਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਫਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ 
ਕਰੋ। 

d) ਸਫਰੰਜ ਿੰੂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਖੱਚ ਕੇ ਖੂਿ ਦੇ ਪ੍ਿਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਫਰੰਜ ਫਸੱਧੀ 
ਸਫਥਤੀ ਫਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

e) ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਿੰੂ ਤਫਹ ਕਰ ਕੇ ਸੂਈ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ।  

f)  ਸੂਈ ਿੰੂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਟੇਪ ਕਰੋ। 

g)  ਸੂਈ ਿੰੂ ਕਲੈਂਪ ਕਰੋ। ਖੂਿ ਿਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਫਰੰਜ ਿੰੂ ਕੱਢੋ। ਟਰਿੀਕੇਟ ਿੰੂ ਫਢੱਲਾ ਕਰੋ। 

9c9a

ਬੈਵਲ
ਿੈਡਨਊਲਾ
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h) ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ 10 ਸੀ.ਸੀ. ਸਫਰੰਜ ਿਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਸੈਲਾਈਿ ਲਗਾਓ।

i) ਸੂਈ ਿੰੂੂ ਕਲੈਂਪ ਕਰੋ।

j)  ਟਰਿੀਕੇਟ ਿੰੂ ਕੱਸੋ।

10. ਿਾੜ (ਉੱਪਰ) ਿਾਲੀ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਪ 12, 2 ਤੋਂ i, ਦੁਹਰਾਓ।

11. ਟਰਿੀਕੇਟ ਉਤਾਰ ਫਦਓ।

12. ਖਾਲੀ ਸਫਰੰਜ ਿੰੂ ਹੈਪੇਡਰਨ ਿਾਲ ਭਰੀ ਸਫਰੰਜ ਿਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਹੈਪੇਫਰਿ ਖੁਰਾਕ ਫਦਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਿ ਿੰੂ ਸਫਰੰਜ ਫਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਹੈਪੇਫਰਿ 
ਿਾਲ ਫਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਿਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।  ਸਫਰੰਜ ਫਿੱਚ ਆਏ ਖੂਿ ਅਤੇ ਿਾਲ 
ਹੈਪੇਫਰਿ ਿੰੂ ਮੁੜ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਲੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸੱਫਖਅਕ ਿੱਲੋਂ 
ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। 

13. ਸਫਰੰਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਈਆਂ ਫਿੱਚ ਪ੍ਿਾਹ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

14. ਸੂਈਆਂ ਿੰੂ ਕਲੈਂਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੂਿ ਦੀਆਂ ਲਾਈਿਾਂ (ਮਸ਼ੀਿ) ਿਾਲ ਜੋੜੋ।

15. ਸੂਈ ਦੇ ਕਲੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੋ  ਅਤੇ ਡਾਇਐਫਲਫਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

9h 10
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ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਿਤੇ:

 • ਬਟਿਹੋਲ ਟਰੈਕ ਿੰੂ ਕੰਿ ਫਿੱਚ ਕਰਿਾਏ 
ਛੇਕ ਿਾਂਗ ਸਮਝੋ

 • ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਸ ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਬਟਿਹੋਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਫਧਆਿ ਿਾਲ 
ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

 • ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸੱਧੇ ਭਾਗ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

 • ਧਮਣੀ ਦੀ ਸੂਈ ਿੰੂ ਫਿਸਟੁਲਾ ਚੀਰ 
(ਅਿਾਸਟੋਮੋਫਸਸ) ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਇੰਚ 
ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

 • ਸੂਈੇਆਂ ਦੇ ਫਸਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।
 • ਹਰ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਿੰੂ ਸੂਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ 

ਮੋਰੀ, ਇੱਕੋ ਕੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਫਦਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਿੀਕੇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ - ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ 

ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਪਪੜੀ ਿੰੂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਫਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ 
ਸਾਈਟਾਂ ਿੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 • ਟਰੈਕ ਿੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਤੱਖੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਟਰੈਕ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 18 ਿਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

 • ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੰ ਢੀਆਂ ਬਟਿਹੋਲ (ਡੱਲ) 
ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸੂਈ ਲਗਾਓ। ਕਦੇ ਿੀ ਫਤੱਖੀਆਂ 
ਸੂਈਆਂ ਿਾ ਿਰਤੋ। 

 • ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਰਸ ਿੰੂ ਦੱਸੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਫਿੱਚ ਇਿਿੈਕਸ਼ਿ ਹੋਈ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰੂਮ ਫਿੱਚ ਜਾਓ।

ਬਟਨਹੋਲ ਤਿਨੀਿ (ਿੇਵਲ ਡਿਸਟੁਲਾ) 
Buttonhole Technique (fistula only)
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ਬਟਨਹੋਲ ਤਿਨੀਿ Buttonhole Technique

1. ਇਿਿੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਫਚੰਿ੍ਹ ਾਂ (ਲਾਲੀ, ਸੋਜਸ਼, ਛੁਹਣ ’ਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਫਰਸਾਿ) ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੀ 
ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

2. ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰ ਚ ਫਿੱਚ ਫਥ੍ੱਲ (ਪਲਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿ) ਮਫਹਸੂਸ 
ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਰੂਟ (ਸ਼ਾਂ-ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਿਾਜ਼) ਲਈ ਸੁਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਕ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ 
ਰਹੀ ਹੈ। 

3. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਿਾਲੀ ਬਾਂਹ ਿੰੂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਾਬਣ 
ਿਾਲ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਫਮੰਟ ਲਈ ਧੋਿੋ। 

4. ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸਤਹ ਿੰੂ ਫਤਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਿੰੂ ਆਪਣੇ 
ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਤੌਲੀਏ ’ਤੇ ਫਟਕਾਓ।

5. ਸੂਈਆਂ, ਸਫਰੰਜਾਂ, ਟੇਪ, ਪੱਟੀ, ਹੈਪੇਫਰਿ, ਅਤੇ ਫਕਸੇ ਿੀ ਅਫਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਿੰੂ ਫਤਆਰ ਕਰੋ ਫਜਸ 
ਦੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

ਸਾਮਾਨ:
 •  ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ 
 • ਫਡਸਇਿਿੈਕਟੈਂਟ ਿਾਈਪਾਂ (ਪੂੰ ਝੇ) 
 • ਪੱਟੀ, 4x4 ਇੰਚ ਅਤੇ 2x2 ਇੰਚ
 • 20-ਗੇਜ ਸੂਈ ਅਤੇ ਹੈਪੇਫਰਿ ਲਈ 
 • 10 ਫਮ.ਲੀ. ਸਫਰੰਜ 
 • ਹੈਪੇਫਰਿ 
 • ਟੇਪ (1 ਇੰਚ ਅਤੇ ½ ਇੰਚ) 
 •  2 ਖੂੰ ਢੀਆਂ ਬਟਿਹੋਲ ਫਿਸਟੁਲਾ ਸੂਈਆਂ
 • ਟਰਿੀਕੇਟ 
 •  2 ਲਾਲ ਖੂੰ ਢੀਆਂ ਫਿੱਲ ਸੂਈਆਂ 
 • ਦਸਤਾਿੇ (ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਿੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿ ਲਈ 

ਕਹੋ)
ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਡਸੱਡਖਅਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਈਆਂ ਨੰੂ ਪਾ੍ਈਮਰ ਿਰਨ 
ਦੀ ਡਹਦਾਇਤ ਡਦੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ: 
 • 2 ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਆਮ ਸੈਲਾਈਿ ਸਫਰੰਜਾਂ 
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6. ਹਰੇਕ ਸੂਈ ਿਾਲੀ ਸਾਈਟ ਿੰੂ ਫਡਸਇਿਫ਼ੈਕਟੈਂਟ ਿਾਈਪ ਿਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ – ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 
ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਿਾਲੀ ਫਦਸ਼ਾ ਫਿੱਚ (ਿਾਫ਼ਲ ਮੋਸ਼ਿ)। ਹਿਾ ਿਾਲ ਸੁੱਕਣ ਫਦਓ। 

7. ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਖਫਰੰਢ ਿੰੂ ਇੱਕ ਫਡਸਇਿਫ਼ੈਕਟੈਂਟ ਿਾਈਪ ਿਾਲ ਪੂੰ ਝੋ (ਹਰ ਖਫਰੰਢ ਲਈ 
1 ਿਾਈਪ)। 

8. ਹਰੇਕ ਖਫਰੰਢ ਿੰੂ ਇੱਕ ਫਡਸਇਿਫ਼ੈਕਟੈਂਟ ਿਾਈਪ ਿਾਲ ਆਰਾਮ ਿਾਲ ਉਤਾਰੋ, ਜਾਂ ਫਫ਼ਰ, ਜੇ 
ਖਫਰੰਢ ਆਸਾਿੀ ਿਾਲ ਿਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਖੁੰ ਢੀ ਫਫ਼ੱਲ ਸੂਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਪ੍ਤੀ 
ਖਫਰੰਢ 1 ਿਾਈਪ ਜਾਂ ਸੂਈ ਿਰਤੋ)।

9. ਹਰੇਕ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਿੰੂ ਇੱਕ ਫਡਸਇਿਫ਼ੈਕਟੈਂਟ ਸਿੈਬ (ਪ੍ਤੀ ਸਾਈਟ ਇੱਕ) ਿਾਲ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

10. ਆਪਣੀ ਿਾੜ (ਟੌਪ) ਸੂਈ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 4 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਟਰਿੀਕੇਟ ਲਗਾਓ। 

11. ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਿੰੂ ਸਾਿ ਦਸਤਾਿੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

12. ਧਮਣੀ ਿਾਲੀ ਸੂਈ ਲਗਾਓ:

 a) ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ  ਅਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਸੇ (ਬੈਿਲ) ਿੰੂ ਉੱਪਰ ਿੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਿੰੂ 
ਪਲਾਸਫਟਕ ਦੇ ਖੰਬਾਂ ਤੋਂ ਿੜ੍ਹੋ।

 b)  ਫਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਲਗਾਉਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਲਕਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚਮੜੀ ਿੰੂ 
ਫਪੱਛੇ ਫਖੱਚੋ।

 c)  25 ਫਡਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਈ ਲਗਾਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਿੰੂ ਖੂਿ ਦੀ 
ਪਲਫਸੰਗ (ਫ਼ਲੈਸ਼ਬੈਕ) ਫਦਖਾਈ ਦੇਿੇ, ਤਾਂ ਕੋਣ ਿੰੂ ਚਪਟਾ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਈ ਿੰੂ 
ਲਗਭਗ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਿਸਟੁਲਾ ਦੀ ਫਦਸ਼ਾ ਿੱਲ ਿਧਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸੂਈ ਿੰੂ ਅੱਗੇ 
ਿਧਾਉਣ ਫਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਫਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

12a 12c

ਬੈਵਲ
ਿੈਡਨਊਲਾ
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12h

 d) ਸਫਰੰਜ ਿੰੂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਖੱਚ ਕੇ ਖੂਿ ਦੇ ਪ੍ਿਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਰਸ 
ਤੁਹਾਿੰੂ ਫਦਖਾਉਣਗੇ ਫਕ ਅਫਜਹਾ ਫਕਿੇਂ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

 e) ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਿੰੂ ਤਫਹ ਕਰ ਕੇ ਸੂਈ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ।  

 f) ਸੂਈ ਿੰੂ ਸੁਰੱਫਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਟੇਪ ਕਰੋ। 

 g) ਸੂਈ ਿੰੂ ਕਲੈਂਪ ਕਰੋ। ਖੂਿ ਿਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਫਰੰਜ ਿੰੂ ਕੱਢੋ। ਟਰਿੀਕੇਟ ਿੰੂ ਫਢੱਲਾ ਕਰੋ।

 h) ਪਫਹਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ 10 ਸੀ.ਸੀ. ਸਫਰੰਜ ਅਟੈਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਲਾਈਿ ਲਗਾਓ।

 i) ਸੂਈ ਿੰੂ ਕਲੈਂਪ ਕਰੋ। 

 j) ਟਰਿੀਕੇਟ ਿੰੂ ਕੱਸੋ।

13. ਿਾੜ (ਉੱਪਰ) ਿਾਲੀ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਪ 12, a ਤੋਂ i, ਦੁਹਰਾਓ। 

14. ਟਰਿੀਕੇਟ ਉਤਾਰੋ। 

15. ਖਾਲੀ ਸਫਰੰਜ ਿੰੂ ਹੈਪੇਫਰਿ ਿਾਲ ਭਰੀ ਸਫਰੰਜ ਿਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਹੈਪੇਫਰਿ ਖੁਰਾਕ ਫਦਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੂਿ ਿੰੂ ਸਫਰੰਜ ਫਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿੰੂ ਹੈਪਾਫਰਿ 
ਿਾਲ ਫਮਲਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਿਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਫਰੰਜ ਫਿੱਚ ਆਏ ਖੂਿ ਅਤੇ ਿਾਲ 
ਹੈਪੇਫਰਿ ਿੰੂ ਮੁੜ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਲੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰ ਫਦਓ।

16. ਸਫਰੰਜ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਫਿੱਚ ਪ੍ਿਾਹ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

17. ਸੂਈਆਂ ਿੰੂ ਕਲੈਂਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੂਿ ਦੀਆਂ ਲਾਈਿਾਂ (ਮਸ਼ੀਿ) ਿਾਲ ਜੋੜੋ। 

18. ਸੂਈ ਦੇ ਕਲੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹੋ  ਅਤੇ ਡਾਇਐਫਲਫਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 

13
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ਸੂਈਆਂ ਨੰੂ ਿੱਢਣਾ- ਰੋਪ ਲੈਿਰ ਅਤੇ ਬਟਨਹੋਲ, ਦੋਵੇਂ ਤਿਨੀਿਾਂ 
ਲਈ Removing Needles- for both rope ladder and 
buttonhole technique

1. ਮਸ਼ੀਿ ਮੈਿੂਅਲ ਫਿੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਿ ਿਾਪਸ ਕਰੋ।

2.  ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ’ਤੇ ਖੂਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

3. ਐਟਂੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਿੀਟਾਈਜ਼ਰ ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿੰੂ ਧੋਿੋ।

4. ਸਪਲਾਈਜ਼ ਿੰੂ ਫਤਆਰ ਕਰੋ, ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੋ , ਟੇਪ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੈਂਡ-ਏਡਜ਼ ਫਤਆਰ ਕਰੋ।

5. ਦੋਿੇਂ ਸੂਈਆਂ ਿੰੂ ਕਲੈਂਪ ਕਰੋ। ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਜਾਂ ਪੈਡ ਰੱਖੋ।

6. ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਿ ਦਸਤਾਿੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

7. ਟੇਪ ਿੰੂ ਫਧਆਿ ਿਾਲ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਸੂਈ ਿੰੂ ਿੜੋ ਜਦ ਫਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਅਮਲਾ ਟੇਪ ਿੰੂ 
ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਫਬਿਾਂ ਸੂਈ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਰੱਖੋ।

8. ਆਪਣੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਿਾਲੇ ਹੱਥ ਿਾਲ ਸੂਈ ਫਟਊਫਬੰਗ ਿੰੂ ਿੜ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਿਾਲ ਪੰਚਰ 
ਿਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੂਈਆਂ ਿੰੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਢੋ। ਸੂਈ ਿੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸੇ 
ਕੋਣ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੋ ਕੋਣ ਟ੍ੈਕ ਦਾ ਹੈ।

9. ਸੂਈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਫਮੰਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿਰਮ ਦਬਾਅ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਈ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਿੰੂ ਿੜੋ। ਸੂਈ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਪਰ 

ਸਾਮਾਨ:
 • ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ
 • ਪੱਟੀ, 2-4 (2x2 ਇੰਚ ਅਤੇ 4x4 ਇੰਚ)
 • ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਫਬੱਿ (ਸ਼ਾਰਪਸ 

ਫਬਿ)
 • ਐਟਂੀਮਾਈਕ੍ੋਬੀਅਲ ਪੱਟੀ ਜਾਂ 2 ਸਟੀਰਾਈਲ ਸਿੈਬ ਫਟਪ 

ਐਪਲੀਕੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਫਮਊਫਪ੍ਫਸਿ ਕ੍ੀਮ (ਜੇ ਬਟਿਹੋਲ 
ਤਕਿੀਕ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋ) 

 • ਟੇਪ (1 ਇੰਚ ਅਤੇ ½ ਇੰਚ) 
 • ਦਸਤਾਿੇ (ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਿੰੂ ਿਰਤਣ ਲਈ ਕਹੋ)
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ਦਬਾਅ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ 10 ਫਮੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਸੂਈ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਚੋਂ ਖੂਿ ਫਿਕਲਣਾ ਬੰਦ 
ਿਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ 5 ਫਮੰਟਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਦਬਾਅ ਪਾਓ।   

10. ਬਟਨਹੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

ਜਦੋਂ ਖੂਿ ਫਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਿੇ:
 • ਐਟਂੀਮਾਈਕ੍ੋਬੀਅਲ ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਟੇਪ ਲਗਾਓ; ਜਾਂ 
 • ਸਟੀਰਾਈਲ ਸਿੈਬ ਫਟਪ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮਟਰ ਦੇ 

ਦਾਣੇ ਫਜੰਿੀ ਫਮਉਫਪਰੋਫਸਿ ਕ੍ੀਮ ਲਗਾਓ (1 ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਪ੍ਤੀ ਸਾਈਟ)
 • 4-6 ਘੰਫਟਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਿੰੂ ਹਟਾ ਫਦਓ। ਜੇਕਰ ਫਮਉਫਪਰੋਫਸਿ ਕ੍ੀਮ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 

ਿਾਧੂ ਕ੍ੀਮ ਿੰੂ ਪੂੰ ਝ ਫਦਓ।

11. ਰੋਪ ਲੈਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

ਜਦੋਂ ਖੂਿ ਫਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਿੇ: 
 • ਪੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਪ ਲਗਾਓ।
 • 4-6 ਘੰਫਟਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਹਟਾ ਫਦਓ। 

ਡਿਸੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਡਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਿਟਿਾਲੀਨ ਖੂਨ ਵਗਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ 

ਤੁਹਾਿਾ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੀ ਡਿਸਟੁਲਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਾਿਟ 

ਡਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਡਦੱਤੀਆਂ 

ਡਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਟ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡਆਉਟ) ਇਸ ਫਲੰਕ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ 
ਡਾਊਿਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: www.bcrenalagency.ca

ਕਫਲੱਕ: : Health Info èManaging My Care è Vascular 

Access è Fistulas & Grafts.

ਿੀ ਤੁਸੀਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
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ਡਿਸਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗਾ੍ਿਟ ਡਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ: ਿੀ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ?ਡਿਸਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗਾ੍ਿਟ ਡਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ: ਿੀ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ?
Bleeding Fistula or Graft: What To DoBleeding Fistula or Graft: What To Do

BC Renal • BCRenalAgency.ca                                             Updated October 2016

ਿਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਮਰੀਜ਼ ਿੰੂ ਫਸਫਖਅਤ ਕਰਿ ਦਾ ਿਸੀਲਾ  VASCULAR ACCESS PATIENT TEACHING TOOL

 • ਅਫਹਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਫਕ ਡਾਇਐਫਲਫਸਸ ਯੂਫਿਟ ਫਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਸਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗ੍ਾਿਟ ਫਿੱਚੋਂ ਖੂਿ ਿਗੇ। 
 • ਇਹ ਫਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਕ ਜੇਕਰ ਅਫਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਜੇਿਰ ਸੂਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਘਰ ਡਵੱਚ ਡਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?

 • ਪੱਟੀ ਦੇ ਪੈਡ 
 • ਟੇਪ 
 • ਦਸਤਾਿੇ 
 • ਟਰਿੀਕੇਟ (ਫਜਿੇਂ, ਬੈਲਟ, ਟਾਈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਕਫ਼- ਲੋੜ ਕੇਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਆਦਾ ਖੂਿ ਿਗਦਾ ਜਾਂ ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੋਿੇ)। 

ਇਨ� ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਡਿੱਟ ਡਵੱਚ ਰੱਖੋ।

ਇਸ ਫਕਤਾਬਚੇ ਫਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਫਸੱਫਖਆ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ 
ਿਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਿਸਥਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਿਾਲ ਫਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰੇ ਫਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਪ੍ਦਾਿ 
ਕੀਤਾ ਫਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਿੰੂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਫਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਆਰਾ 
ਫਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਿਹੀਂ ਮੰਫਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫਕਤਾਬਚੇ ਿੰੂ 
ਬੀਸੀ ਰੀਿਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਿਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
www.bcrenalagency.ca

ਫਿਸਟੁਲਾ/ਗਰਾਫ਼ਟਫਿਸਟੁਲਾ/ਗਰਾਫ਼ਟ  ਫਿੱਚਫਿੱਚ  ਸੂਈਆਂਸੂਈਆ ਂ ਲਈਲਈ  ਛੇਕਛੇਕ

ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਛੇਿ �ਪਰ ਦਬਾਅ ਡਿਵੇਂ  ਪਾਉਣਾ  ਹੈ

 ਪੱਟੀ
(2 (2 ਉਂਗਲਾਂਉਂਗਲਾਂ  ਿਰਤੋ)ਿਰਤੋ)

ਜੇ ਮੇਰੇ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਯੂਡਨਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟੁਲਾ ਜਾਂ ਗਾ੍ਿਟ 
ਡਵੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ� ਿੀ ਿਰਾਂ?

1. ਮਦਦ ਿਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ! ਆਪਣੇ ਪਫਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੋਸਤ/ਦੋਸਤਾਂ 
ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ(ਆਂ) ਿੰੂ ਦੱਸੋ।

2. ਸੰਕਟਕਾਲੀਿ ਫਕੱਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ, ਦਸਤਾਿੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੋ । ਜੇਕਰ 
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਿਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕਸੇ ਸੋਖਣ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਟਸ਼ੂਆਂ 
ਜਾਂ ਪੇਪਟ ਟਾਿਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

3. 10-15 ਫਮੰਟਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਿਾਲ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ 
ਹੇਠਾਂ ਝਾਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

4. ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਫਕ ਫਜਸ ਸੂਈ ਿਾਲੇ ਸੁਰਾਖ ਫਿੱਚੋਂ ਖੂਿ ਿਗ ਫਰਹਾ 
ਹੈ, ਉਸ ਿੰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਿਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਿਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ 
ਦਬਾਅ ਪਿੇ- ਫਜੱਥੇ ਸੂਈ ਚਮੜੀ ਫਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਜੱਥੇ ਇਹ 
ਫਿਸਟੁਲਾ/ਗ੍ਾਫ਼ਟ ਫਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

5. ਜੇਕਰ ਖੂਿ ਿਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਏਡ ਲਗਾਓ (ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਅਗਲੀ ਿੇਰੀ ਦੌਰਾਿ ਆਪਣੇ ਿਰਸ ਿੰੂ ਸੂਫਚਤ ਕਰੋ)।

6. ਜੇਕਰ 15 ਫਮੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਖੂਿ ਿਗਣਾ ਬੰਦ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ 911 ਕਾਲ ਕਰੋ।

7. ਆਪਣੀ ਫਿਸਟੁਲਾ/ਗ੍ਾਫ਼ਟ ਿਾਲੀ ਬਾਂਹ ਿੰੂ ਉੱਪਰ ਚੱਕੋ।

8. ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ਆਦਾ ਖੂਿ ਿਗ ਫਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੁੱਲ੍ਹ ਫਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿ ਿੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫਹੱਸੇ ’ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ 
ਟਰਿੀਕੇਟ (ਬੈਲਟ, ਟਾਈ, ਬੀਪੀ ਕਫ਼ ਆਫਦ) ਬੰਿ੍ਹ� ।
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ਨੋਟਸ- ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੂਈ ਡਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ 
Notes- How to Self-Needle

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


