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ਮੌਡਿਊਲ 6 -  ਸੁਰੱਡਿਆ ਜੰਤਰ
Module 6 – Safety Devices

ਐਨੂਰੀਡਸਸ ਅਲਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
What is an enuresis alarm and how is it used? 

ਐਨੂਰੀਸਿਿ ਅਲਾਰਮ ਨਮੀ ਦਾ ਿੂਚਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਿਟੂਲਾ, ਗ੍ਾਿਟ ਜਾਂ ਕੈਥੇਟਰ ਸਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿੰਮਦਾ ਹੋਿੇ।

ਪ੍ਰਡਕਡਰਆ Procedure

1. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਕਿੇ ਸਗੱਲੀ ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ 
ਦੇ ਿਿੈਬ ਨਾਲ ਐਨੂਰੀਸਿਿ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਰਮ ਿੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਿੱਜਦਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ 
ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

2.  ਅਲਾਰਮ ਦੇ ਸੋਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਰ ਨੰੂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਸਡਿਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।

3. ਇੱਕ ਿਾਰ ਪ੍ੋਬ ਿੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰ ਨੰੂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।

4. ਪ੍ੋਬ ਨੰੂ 2x2 ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਸਦਓ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਨੰੂ ਟੇਪ ਕਰੋ।

5.  ਆਪਣੀ ਸਿਿਾਟੁਲਾ ਿੂਈ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਟੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਨਿ ਦੀ ਿੂਈ 
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਐਨੂਰੀਸਿਿ ਅਲਾਰਮ ਪ੍ੋਬ ਨੰੂ ਟੇਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਿੂਈ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਸਡੱਗਣ ਦੀ ਿੂਰਤ ਸਿੱਚ, ਪੋ੍ਬ ਨੰੂ ਿੂਈ ਦੀ ਸਟਊਸਬੰਗ 'ਤੇ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ।

6.  ਟੇਪ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਲਾਰਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ।

7.  ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਕੈਥੇਟਰ ਨਾਲ ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿ ਿਾਪਿੀ ਖੂਨ-
ਨਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਐਨੂਰੀਸਿਿ ਅਲਾਰਮ ਪ੍ੋਬ ਨੰੂ ਟੇਪ ਨਾਲ ਸਚਪਕਾਓ ਸਜੱਥੇ ਖੂਨ-ਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੈਥੇਟਰ ਅਤੇ ਟੈਗੋ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਸਾਮਾਨ:
• ਐਨੂਰੀਸਿਿ ਅਲਾਰਮ
• ਦੋ 2 x 2 ਪੱਟੀਆਂ
• ਬਰਨੈਟ ਡ੍ੈਸਿੰਗ 
• ਟੇਪ



ਹੋਮ ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਵਰਕਬੁੱਕ  •  BCRenalAgency.ca                                                                     October 2017

 

43

ਪਾਣੀ ਡਿਟੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
What is a water detector and how is it used? 

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਡਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਡਾਇਐਸਲਸਿਿ ਮਸੀਨ ਅਤੇ ਮਸੀਨ 
ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਿਾਿ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਡਟੈਕਟਰ ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ 
ਖੂਨ ਦੇ ਸਰਿਾਿ ਦਾ ਿੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਡਟੈਕਟਰ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। 

ਪਾਣੀ ਸਡਟੈਕਟਰ ਇਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਟਲ ਪ੍ੋਬਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਬਲਕੁਲ ਫ਼ਲੈਟ 
ਰਸਹਣ। ਪਾਣੀ ਸਡਟੈਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰ ਹ ਉੱਪਰ ਿੱਲ ਨੰੂ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਓ। ਜਦ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਮੈਟਲ ਪ੍ੋਬਾਂ 
ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਸਿੱਚ ਆਿੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਬਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਅਲਾਰਮ ਿੱਜਣ ਲੱਗੇਗਾ। 

ਯਾਦ ਰੱਿਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ:

ਘਰਾਂ ਸਿਚਲੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਿਮੋਕ ਸਡਟੈਕਟਰਾਂ ਿਾਂਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ 
ਸਡਟੈਕਟਰ ਸਿਚਲੀ ਬੈਟਰੀ ਨੰੂ ਿੀ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਨੋਟਸ- ਸੁਰੱਿਡਆ ਯੰਤਰ 
Notes- Safety Devices

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


