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ਮੌਡੀਊਲ 5 – ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਕੈਥੇਟਰ 
Module 5 – Your Diaylsis Catheter

ਲਕਿੇ ਲਿਹਤਮੰਦ ਕੈਥੇਟਰ ਵਾਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤ ੇ
Important Tips for a Healthy Catheter

 •  ਿਫ਼ਾਈ ਨੰੂ ਲਿਆਨ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 
ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਹਰ 
ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ 
ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਓ।

 • ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਜਸਜਰਆਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ। 
ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਜਸਰੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਜਿਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਿੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਜਕਟਾਣੂ) ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਜਸਰੇ ਿਾਂ TEGO (ਟੈਗੋ) ਨੰੂ ਛੁਹੰਦੇ ਹਨ 
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਜਕਸੇ ਖੁੱਲ੍ੀ ਨਲੀ ਨੰੂ ਗ਼ਲਤੀ 
ਨਾਲ ਛੁਹ ਜਦੰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਥੇਟਰ 

TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਜਡੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਲੀ ਦੇ ਜਸਰੇ ਨੰੂ 
ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪੂੰ ਝੇ (ਜਡਸਇਨਫੈਕਟੇਂ ਵਾਈਪ) ਨਾਲ 1 ਜਿੰਟ ਤਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ TEGO ਟੋਪੀ 
ਲਗਾਓ। ਿੇ TEGO ਕਨੈਟਰ ਟੋਪੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

 • ਜਿਨ੍ਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਿਾਨ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਿਾਂਚ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 37.5oC ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਕਾਬੂ ਕੰਬਣੀ ਅਤੇ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਕਾਂਬਾ ਜਛਿੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ 
ਨਰਸ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਿਰਿੰਸੀ ਰੂਿ ਜਵਖੇ ਿਾਓ।

 • ਕੈਥੇਟਰ ਨਾਲ ਟੱਬ ਜਵੱਚ ਨਾ ਬੈਠੋ ਿਾਂ ਸਜਵਜਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾ ਿਾਓ।

 • "ਹੀਿੋਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਕੈਥੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ" ਬਾਰ ੇ 

www.bcrenalagency.ca ’ਤੇ ਪਿ੍ੋ। ਕਜਲੱਕ ਕਰੋ:  Health Info èManaging My 

Care è Vascular Access è Catheter
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1. ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਲਿਆਨ ਰੱਖੋ

 • ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਕਲੈਂਪ ਹਿੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲੈਂਪ ਉਦੋਂ ਹਿੇਸ਼ਾ ਬੰਦ 
ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਜਰੰਿ ਲਗਾਓ ਿਾਂ ਖੂਨ ਲਈ ਨਲੀ ਲਗਾਓ।

 • ਵਹਾਅ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਸਿੇਂ ਸਜਰੰਿਾਂ ਨੰੂ ਜਸੱਧਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜਕ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸਜਰੰਿ 
ਦੇ ਜਬਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਜਸਰੇ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ।

2. ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਬਦਲਣੀ

 •  ਹਫ਼ਤੇ ਜਵੱਚ                 ਜਦਨ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਬਦਲੋ (ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ)।

 •  ਕਈ ਲੋਕ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

 •  ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਿੇ ਉਹ ਜਗੱਲੀ ਹੋ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਬਦਲੋ।

 •  ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਬਦਲਣ ਸਿੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 •  ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਿਾਂ ਲਾਲੀ ਿਜਹਸੂਸ ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਕੋਈ ਜਰਸਾਵ 
ਹੰੁਦਾ ਜਦਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

3. ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਿੰਬੰਿੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਥੇਟਰ ਜਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਓ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਿਣੀਆਂ/
ਨਾਿਾਂ ਜਵੱਚ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਿ ਪੱਧਰ ਜਵੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਜਕ ਿਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਥੇਟਰ ਅੰਦਰ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਰਹਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜਫਬਜਰਨ ਸ਼ੀਥ (ਜਿੱਥੇ 
ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਸੂਈ ਧਿਣੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਦਾ 
ਿੰਿ੍ਾਂ ਹੋਣਾ) ਬਣ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀ ਬਦਲਣ 
ਦੀ ਲੋਿ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 • ਿੇ ਅਜਿਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ “CATHFLO” (ਕੈਥਫਲੋ) ਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਨਲੀ ਜਵੱਚ ਪਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਗਤਲੇ ਿਾਂ 
ਜਫਬਜਰਨ ਸ਼ੀਥ ਨੰੂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜਰਆ ਿਾ ਸਕ।ੇ 

4. ਆਪਣੇ ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਲਿਰਫ਼ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਲਈ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੇਟਰ 

ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲਕਿੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਿਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ।
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ਆਪਣੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀਆਂ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀਆਂ ਨੰੂ ਲਕਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ 
How to change your catheter TEGO connector caps

TEGO (ਟੈਗੋ) ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀ 

ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ:

 • TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ 
ਬਜਣਆ ਦੇਖੋ ਿਾਂ ਇਹ ਿਜਹਸੂਸ ਕਰੋ ਜਕ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ 
ਜਰਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨੈਕਟਰ ਛੇਤੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 • ਿ ੇTEGO ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਜਢੱਲੀ ਹੋ ਿਾਵੇ ਿਾਂ ਜਡੱਗ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਕਲੈਂਪ ਲੱਗੇ ਰਜਹਣ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਜਵੱਚ ਹਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਿਾਂ ਆਪਣੇ 
ਨੇਿਲੇ ਐਿਰਿੰਸੀ ਰੂਿ ਜਵਖੇ ਿਾਓ।
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ਲਹਦਾਇਤਾਂ Instructions

1. ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਜਿੰਟ ਤਕ ਧੋਵੋ।

2. ਕੈਥੇਟਰ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਉਤਾਰੋ।

3. ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਸਕ ਪਜਹਨੋ।

4. ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿੇ ਜਵਛਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਿਾਨ ਨੰੂ ਜਤਆਰ ਕਰੋ।

5. TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਿ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ੋ । TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਕੈਪ 
ਉੱਪਰ ਨੀਲੀ ਟੋਪੀ ਲੱਗੀ ਰਜਹਣ ਜਦਓ।

6. ਦੂਿਾ ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿਾ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕਰੋ ਿਾਂ 
ਕਲੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। 

ਿਾਮਾਨ:
• 2 ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿੇ 
 • ਜਕਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਾਈਪਸ (ਅਨੇਕਾਂ)

• TEGO (ਟੈਗੋ) ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀਆ ਂ

• 2 ਪੈਕੇਟ ਪੱਟੀਆਂ (4 ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ 4 ਪੈਕੇਟ) 
 • ਟੇਪ (1 ਇੰਚ) 

• 2 - 20 ਜਿ.ਜਲ. ਵਾਲੀਆਂ – ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਾਈਨ ਸਜਰੰਿਾਂ ਿਾਂ 4 - 
10 ਜਿ.ਜਲ. ਵਾਲੀਆਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਲਾਈਨ ਸਜਰੰਿਾਂ

 • ਹੈਪੇਜਰਨ ਦੀ 1 ਬੋਤਲ 1000 ਯੁਜਨਟ/ਜਿ.ਜਲ.
• 21 ਗੇਿ ਵਾਲੀ ਸੂਈ 
 • ਇੱਕ ਸਜਰੰਿ 10 ਜਿ.ਜਲ. ਵਾਲੀ 

• 2 ਪਲਾਸਜਟਕ ਕਲੈਂਪ 
 • ਛੋਟਾ ਗਾਰਬੇਿ ਬੈਗ 
 • ਿੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ 
 • ਜਚਹਰੇ ਲਈ ਿਾਸਕ
 • ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ 

 ਆਪਸ਼ਨਲ ਿਾਮਾਨ
 • ਬਲੱਡ ਜਡਟੈਕਟਰ (ਐਜਨਊਰੇਜਸਸ ਅਲਾਰਿ) ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਣਾ ਹੈ। 
 • ਦਸਤਾਨੇ
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7. ਜਡਸਇਨਫੈਕਜਟੰਗ ਵਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀ ਨੰੂ 30 
ਸਜਕੰਟਾਂ ਲਈ ਰਗਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ TEGO/ਕੈਥੇਟਰ ਆਪਸ ਜਵੱਚ ਜਿਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ 
ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਾਈਪ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕਰੋ।

8. 4 x 4 ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ ਰਜਹਤ 4 x 4 ਵਾਲੀ 
ਪੱਟੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ।

9. ਕੈਥੇਟਰ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਨੰੂ 1 ਜਿੰਟ ਤਕ ਹਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।

10. ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਜਕ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਕਲੈਂਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। TEGO ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨੈਕਟਰ ਧਿਣੀ 
ਜਵੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਹਟਾਓ। ਖੂੰ ਿੇ (ਥਰੈੱਡ) ਅਤੇ ਹੱਬ ਦੇ ਜਸਰੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰਗਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਉੱਥੇ ਿੰਿੀਆ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਖੂਨ) ਹਟਾਉਣ 
ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਜਕੰਟਾਂ ਤਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਵਾਈਪ ਨੰੂ ਸੁੱਟ ਜਦਓ। ਖੁੱ ਲ੍ੇ  
ਲਿਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹੋ। 

11. ਨਵੀਂ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਰੱਜਖਅਕ ਜਸਰਾ ਹਟਾਓ। TEGO ਕਨੈਕਟਰ 
ਟੋਪੀ ਦਾ ਲੱਗਣਯੋਗ (ਿੇਲ ਜਲਊਅਰ) ਜਹੱਸਾ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਜਵੱਚ ਲਗਾਓ। 
ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਕਲੈਂਪ ਨਾਲ ਲੱਜਗਆ ਰਜਹਣ ਜਦਓ ਅਤੇ ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਵੱਲ 
ਿਾਓ।

12. TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਨੰੂ ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਜਦਓ।  ਖੂੰ ਿੇ 
(ਥਰੈੱਡ) ਅਤੇ ਹੱਬ ਦੇ ਜਸਰੇ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰਗਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਜਕ ਉੱਥੇ ਿੰਿੀਆ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਖੂਨ) ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਜਕੰਟਾਂ ਤਕ 
ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਵਾਈਪ ਨੰੂ ਸੁੱਟ ਜਦਓ। ਖੁੱ ਲ੍ੇ  ਲਿਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਹੋ।

13. ਨਵੀਂ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀ ਤੋਂ ਨੀਲਾ ਰੱਜਖਅਕ ਜਸਰਾ ਹਟਾਓ। TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀ 
ਦਾ ਲੱਗਣਯੋਗ (ਿੇਲ ਜਲਊਅਰ) ਜਹੱਸਾ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਜਵੱਚ ਲਗਾਓ। ਦੋਵੇਂ 
ਕਲੈਂਪ ਬੰਦ ਰਜਹਣ ਜਦਓ। 

ਲਲਊਅਰ ਲੌਕ ਸਜਰੰਿ ਿਾਂ TEGO 
ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀ ਉੱਪਰ ਸਕਜਰਊ ਨਾਲ 
ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿੋ 
ਲੀਕ-ਰਜਹਤ ਸੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

TEGO ਕਨੈਕਟਰ 
ਟੋਪੀ ਦਾ 
ਲੱਗਣਯੋਗ ਲਿਰਾ

ਕੀ ਤੁਿੀਂ 

ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
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ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 
Starting dialysis using a catheter

ਕੈਥੇਟਰ ਖੋਲਣ੍ ਤੋਂ ਪਲਹਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਾ੍ਂ ਿੈੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਤਆਰ 
ਕਰ ਲਓ।

1. ਹੱਥ ਧੋਵੋ।

2. ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਾਿਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰੋ। 21 ਗੇਿ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਨਾਲ, 
10 ਜਿ.ਜਲ ਵਾਲੀ ਸਜਰੰਿ ਜਵੱਚ ਹੈਪੇਜਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿੁਢਲੀ ਖੁਰਾਕ ਭਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਅਲਕੋਹਲ ਸਵਾਬ (ਪੂੰ ਝਾ) ਰੱਖੋ।

3. ਕੈਥੇਟਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾਓ (ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਕਉਂਜਕ ਕੈਂਚੀ 
ਕੈਥੇਟਰ ਨੰੂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ)।

4. ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹਵਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਕਣ ਜਦਓ।

5. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਕਲੈਂਪ ਬੰਦ ਹਨ।

6. ਧਿਣੀ ਜਵੱਚ ਲੱਗਾ ਜਲਊਜਿਨ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਜਸਰਾ ਜਡਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਵਾਈਪ ਨਾਲ 
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹੱਬ ਦੇ ਖੂੰ ਿੇ (ਥਰੈੱਡ) ਅਤੇ ਜਸਰੇ 30 ਸਜਕੰਟਾਂ ਤਕ ਰਗਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਜਗਆ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਿਾਵੇ। ਵਾਈਪ ਨੰੂ ਸੁੱਟ ਜਦਓ।

7. ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਊਜਿਨ TEGO ਨਾਲ ਖਾਲੀ 10 ਜਿ.ਜਲ. ਸਜਰੰਿ ਲਗਾਓ।

8. ਧਿਣੀ ਵਾਲਾ ਜਲਊਜਿਨ ਕਲੈਂਪ ਖੋਲ੍ੋ  ਅਤੇ ਲੌਜਕੰਗ ਸੌਜਲਊਸ਼ਨ, ਖੂਨ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਗਤਲੇ ਕੱਢੋ 
(ਕੁੱਲ 5 ਜਿ.ਜਲ.)। ਕਲੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਜਰੰਿ ਸੁੱਟ ਜਦਓ।

9. ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਊਜਿਨ TEGO ਕਨੈਕਟਰ 
ਜਵੱਚ 10 ਜਿ.ਜਲ. ਵਾਲੀ ਸਜਰੰਿ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ 3-5 ਜਿ.ਜਲ. ਖੂਨ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜਕ 
ਜਲਊਜਿਨ ਜਵਚਲੇ ਵਹਾਓ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕੇ। ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਊਜਿਨ ਉੱਪਰ ਕਲੈਂਪ 
ਲਗਾਓ।

10. ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ TEGO ਜਲਊਜਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1-5 ਕਦਿ ਦੁਹਰਾਓ। ਇਸ ਸਿੇਂ 
ਡਾਇਐਜਲਜਸਸ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿਾਂਚ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦਾ ਖੂਨ ਕੱਜਢਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11. ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ ਜਲਊਜਿਨ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ 20 ਜਿ.ਜਲ. (ਿਾਂ 
10 ਜਿ.ਜਲ.) ਸੇਲਾਈਨ ਸਜਰੰਿ ਿੋਿੋ। ਸਜਰੰਿ ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਜਲਊਜਿਨ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਪਾਓ। ਿੇ 10 
ਜਿ.ਜਲ. ਵਾਲੀ ਸਜਰੰਿ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓ। ਜਲਊਜਿਨ ਨੰੂ ਕਲੈਂਪ 
ਕਰੋ। (ਕੁੱਲ: ਪ੍ਰਤੀ ਜਲਊਜਿਨ 20 ਜਿ.ਜਲ.)। 
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12. ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ TEGO ਜਲਊਜਿਨ ਕਨੈਕਟਰ ਲਈ ਕਦਿ 7 ਦੁਹਰਾਓ।

13. ਧਿਣੀ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ 20 ਜਿ.ਜਲ. ਵਾਲੀ ਸਜਰੰਿ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਪੇਜਰਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਜਰੰਿ ਲਗਾਓ। ਸਜਰੰਿ ਜਵੱਚੋਂ ਹੈਪੇਜਰਨ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਧੱਕੋ ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ 
ਸਜਰੰਿ ਦੇ ਪਲੰਿਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ-ਜਪੱਛੇ ਜਖੱਚੋ। ਨਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਲੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦਓ। 

ਖੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: 

14. ਿਮਣੀ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਦੇ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਜਰੰਿ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਜਦਓ। ਇਹ ਪੱਕਾ 
ਕਰੋ ਜਕ ਧਿਣੀ ਨਾਲ ਿੁਿੀ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਜਵੱਚ ਜਬਲਕੁਲ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਜਰਆਂ ਨੰੂ 
ਛੂਹੇ ਜਬਨਾਂ ਧਿਣੀ ਵਾਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਲੀ ਨੰੂ ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਿੋਿੋ। ਪੱਕਾ 
ਕਰੋ ਜਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

15. ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਜਰੰਿ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸੁੱਟ ਜਦਓ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਜਕ 
ਧਿਣੀ ਨਾਲ ਿੁਿੀ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਜਵੱਚ ਹਵਾ ਜਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਜਰਆਂ ਨੰੂ ਛੂਹੇ 
ਜਬਨਾਂ ਿਮਣੀ ਵਾਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਲੀ ਨੰੂ ਧਿਣੀ ਵਾਲੇ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਿੋਿੋ। ਪੱਕਾ 
ਕਰੋ ਜਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ
End of dialysis using a catheter

ਇਿਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਫਲਲੱਪ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇਖੋ। 

ਇਨ੍ਾਂ ਲਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਾਪਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱ ਕਾ 

ਹੋਵੇ।

1. ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

2. ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਿਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰੋ।
 a) ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਡੀਅਿ ਸਾਈਟਰੇਟ 4% ਸਜਰੰਿਾਂ ਜਤਆਰ ਕਰੋ। ਪਲੰਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਿਾਮਾਨ:

• 2 ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿੇ
 • ਜਕਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਾਈਪਸ (ਅਨੇਕਾਂ) 

• 2 ਪੈਕੇਟ ਪੱਟੀਆ ਂ(4 ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ 4 ਪੈਕੇਟ) 

• 2 - 20 ਜਿ.ਜਲ. ਵਾਲੀਆਂ – ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆ ਂ
ਸੈਲਾਈਨ ਸਜਰੰਿਾਂ

•  2 - 5 ਜਿ.ਜਲ. ਵਾਲੀਆਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ 
ਸੋਡੀਅਿ ਸਾਈਟਰੇਟ ਸਜਰੰਿਾਂ 
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ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਸੋਡੀਅਿ ਸਾਈਟਰੇਟ ਕੱਢ ਜਦਓ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰੇਕ ਸਜਰੰਿ ਜਵੱਚ 
______ ਜਿ.ਜਲ. ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

  b) ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਾਈਪ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲ੍ੋ ।

3. ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿਾ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਕਲੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ 
ਿਾਂ ਟੇਪ ਨਾਲ ਿੋਿੋ।

4. ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਜਦਓ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਿਾਂ ਖਿ੍ੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ 
(ਆਪਣੀ ਿਸ਼ੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਜਨੰਗ ਿੈਨੂਅਲ ਿਾਂ ਫਜਲੱਪ-ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ)।

5. ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

6. ਧਿਣੀ ਅਤੇ ਨਾਿ ਨਾਲ ਲੱਗੇ TEGO ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਾਈਪਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ 
ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰਗਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਕ ਉੱਥੇ ਿੰਿੀਆ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਖੂਨ) ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
30 ਸਜਕੰਟਾਂ ਤਕ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ। ਵਾਈਪ ਨੰੂ ਸੁੱਟ ਜਦਓ। ਨਲੀਆਂ ਨੰੂ 4 x 4- ਇੰਚ 
ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਨਲੀਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਿੰਟ ਤਕ ਸੁੱਕਣ ਜਦਓ। 

7. ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਕ ਕੈਥੇਟਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਕਲੈਂਪ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ।

8. ਧਿਣੀ ਦੀ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਨੰੂ ਜਧਆਨ ਨਾਲ ਧਿਣੀ ਦੇ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੋ।

9. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਿਾ ਜਸਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਜਬਨਾਂ TEGO ਕਨੈਕਟਰ ਟੋਪੀ 
ਵਾਲਾ ਜਸਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ; ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ 20 ਜਿ.ਜਲ. ਸੇਲਾਈਨ ਸਜਰੰਿ ਨਾਲ ਿੋਿੋ।

10. ਧਿਣੀ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਦਾ ਕਲੈਂਪ ਖੋਲ੍ੋ  ਅਤੇ 
ਸੇਲਾਈਨ ਭਰ ਜਦਓ।

11. ਖਾਲੀ ਸਜਰੰਿ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 
ਸੋਡੀਅਿ ਸਾਈਟਰੇਟ 4% ਸਜਰੰਿ ਲਗਾਓ। 
ਧਿਣੀ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਉੱਤੋਂ ਕਲੈਂਪ ਖੋਲ੍ੋ  ਅਤੇ 
ਸੋਡੀਅਿ ਸਾਈਟਰੇਟ 4% ਭਰ ਜਦਓ। ਧਿਣੀ 
ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਉੱਪਰ ਕਲੈਂਪ ਲਗਾਓ।

12. ਨਾਿ ਜਵੱਚ ਲੱਗੀ ਕੈਥੇਟਰ ਨਲੀ ਨਾਲ ਵੀ 
ਇਹੋ ਕਦਿ ਦੁਹਰਾਓ।

ਲਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ: 

ਿੇਰੀ ਕੈਥੇਟਰ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਜਵੱਚ ਹੈ 

A:                    

V:   ਸੋਡੀਅਿ 
ਸਾਈਟ੍ਰੇਟ 4%
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ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਦਲਣੀ
Changing your dialysis catheter dressing
     

1. ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਜਿੰਟ ਤਕ ਧੋਵੋ।

2.  ਆਪਣਾ ਸਾਿਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰੋ।

 a) ਆਪਣੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਾਈਪਸ ਿਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ੋ

 b) ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ੋ  ਅਤੇ ਕੱਪਿੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਪੱਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਸੀਲ ਨਾ ਖੋਲ੍ੋ ।

 c) ਦੂਿਾ ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿਾ ਆਪਣੀ ਕਿੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਓ (ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪਿੇ ਪਜਹਨੇ ਹੋਇਆਂ 
ਪੱਟੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ)।

 d) ਆਪਣਾ ਿਾਸਕ ਪਜਹਨੋ।

3.  ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਟੀ ਹਟਾਓ। ਚਿਿੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਿਾਇਜ਼ਾ ਲਓ। ਕੀ 
ਚਿਿੀ ਲਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਜਵੱਚੋਂ ਜਰਸਾਵ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ 
ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਸੂਜਚਤ ਕਰੋ।

4. ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

5. ਉਸ ਥਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਾਈਪਸ ਿਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਸੱਿੇ ਤੋਂ 
ਖੱਬੇ ਦੀ ਜਦਸ਼ਾ ਜਵੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਵਾਈਪ ਨੰੂ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਿ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓ।

6. ਹਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ। (30 ਸਜਕੰਟ-1 ਜਿੰਟ)

7.  ਨਵੀਂ ਪੱਟੀ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਕਵਰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਚਿਿੀ ਉੱਪਰ ਇੰਝ ਜਚਪਕਾਓ 
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਥੇਟਰ ਦਾ ਦੋ ਇੰਚ ਦਾ ਜਹੱਸਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਿਾਵ।ੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਿੱਧ ਵਾਲੇ 
ਜਹੱਸੇ ਨੰੂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 

ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਕੈਥੇਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ

ਿਾਮਾਨ:
• 2 ਸਾਫ਼ ਕੱਪਿ ੇ

 • ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਵਾਈਪਸ ਿਾਂ ਡੰਡੀਆਂ 
(ਅਨੇਕਾਂ)

• 1 ਟੇਪ (1 ਇੰਚ) 

• 2 ਪਲਾਸਜਟਕ ਕਲੈਂਪ 
 • ਛੋਟਾ ਗਾਰਬੇਿ ਬੈਗ 
 • ਜਚਹਰੇ ਲਈ ਿਾਸਕ 
 • ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ 
 • ਪੱਟੀ – ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਟੀ 

ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
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ਨੋਟਿ – ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਐਲਲਲਿਿ ਕੈਥੇਟਰ 
Notes- Your Dialysis Catheter

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


