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ਮੌਡਿਊਲ 7 - ਤੁਹਾਿਾ ਬਲੱਿ ਵਰਕ 
Module 7 – Your Blood Work

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਲਹਿਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 
ਲਿਫ਼ਾਲਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਇਿਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਿਾਰੇ ਿੈਂਪਿ ਘਰ ਲਵਖੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਟੈਿਟ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ ਿੈਬੌਰੋਟਰੀ ਲਵਖੇ ਿੈ ਕੇ ਜਾਉਗੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਲਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ ਲਵੱਚ ਲਕਵੇਂ ਘੁੰ ਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ 
ਦਾ ਿੈਂਪਿ ਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ ਿੈਬੌਰੋਟਰੀ ਲਵਖੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਿਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਰਾਤ 
ਭਰ ਿਲਰੱਜ ਲਵੱਚ ਲਕਵੇਂ ਿਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਿ ਮੌਲਡਊਿ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰੀ 
ਹੈਂਡਆਊਟ ਲਮਿੇਗਾ ਲਜਿ ਨੰੂ "ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬਲੱਿ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ" ਕਲਹੰਦੇ ਹਨ।

ਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਖੂਨ ਡਕਵੇਂ ਕੱਡਿਆ ਜਾਵੇ (ਡਿਿਟੁਲਾ 
ਜਾਂ ਗਾ੍ਫ਼ਟ) How to draw blood before starting dialysis 
(fistula or graft)

ਖੂਨ ਕੱਿਣ ਲਈ ਕਦਮ- ਡਿਿਟੁਲਾ ਅਤੇ ਗਾ੍ਫ਼ਟ  
Steps for drawing blood- fistula and graft 

1. ਲਿਿਟੁਿਾ ਅੰਦਰ ਿਈੂਆਂ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਉਿ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਖਾਈ 
ਗਈ ਿੀ। ਲਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਖੂਨ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਿਈੂਆਂ ਲਵੱਚ ਹੈਪੇਲਰਨ 
ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਿਿੱਸ਼ (ਿਲਰੰਜ ਲਵੱਚ ਆਏ ਖੂਨ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਜਹਾ ਵਾਪਿ ਿਰੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕ ੇਮੜੁ 
ਿਲਰੰਜ ਲਵੱਚ ਲਿਆਉਣਾ) ਨਾ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਈੂ ਕਿੈਂਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਿਾਮਾਨ:
1. ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਿਿੀਵ/ਅਡੈਪਟਰ - ਨੀਿਾ ਵਾਿਾ (ਿਲਿਪ ਲਟਪ ਲਕਿਮ)
2. ਬਿੱਡ ਲਟਊਬਾਂ (ਨਰਿ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਲਕਹੜੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ)
3. ਿੇਬਿ, ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ
 • ਪੀ.ਐਚ.ਐਨ. (ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ)
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ
 • ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਿਏ ਗਏ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
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2. ਿੂਈ ਦੇ ਲਿਰੇ 'ਤੇ ਿਲਰੰਜ ਨੰੂ ਹਟਾ ਲਦਓ।

3. ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਅਡੈਪਟਰ (ਨੀਿੇ) ਨੰੂ ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਿਿੀਵ ਨਾਿ ਜੋੜ ਲਦਉ। 

4. ਵੈਲਕਊਟੇਨਰ ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਿਿੀਵ ਨੰੂ ਉਿ ਲਿਿਟੁਿਾ ਿੂਈ ਨਾਿ ਜੋੜੋ ਲਜਿ ਤੋਂ ਤੁਿੀਂ ਖੂਨ 
ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

5. ਿੂਈ ਦੇ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਹਟਾ ਲਦਉ।

6. ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਿਿੀਵ/ਅਡੈਪਟਰ ਨਾਿ ਜੋੜੋ। ਖੂਨ 
ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੂਨ ਦੀ ਲਟਊਬ ਭਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ 
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਭਰ ਿੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਿਟੁਿਾ ਿੂਈ ਨੰੂ ਕਿੈਂਪ ਕਰੋ।

7. ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ 2-3 ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਿ ਅੱਗੇ ਲਪੱਛੇ ਵੱਿ ਲਹਿਾਓ।

8. ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਿਰ ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਹੁੱਕ ਅੱਪ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

9. ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ 30 ਲਮੰਟਾਂ ਤਕ ਲਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਦਓ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਟਊਬਾਂ ਲਵੱਚ ਖੂਨ 
ਦਾ ਗਤਿਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 

10. ਲਹਦਾਇਤ ਅਨੁਿਾਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ ਲਵੱਚ ਘੁਮਾਓ। ਨਰਿ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਲਕ 
ਲਕਹੜੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ ਨਾਿ ਜੋੜਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ 
ਦੀ ‘ਔਡ’ ਿੰਲਖਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿੰਤੁਿਨ ਲਟਊਬ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ 
ਿੈਕਸਨ ਲਵੱਚ ਿੋਟੋ ਦੇਖੋ।

11. ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਿਲਰੱਜ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਿੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿੈਬੌਰਟਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਰਿ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ 
ਿੈਂਪਿ ਿੈਬੌਰਟਰੀ ਕੋਿ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਲਕੰਨਾ ਿਮਾਂ ਹੈ।

3

ਵੈਡਕਉਟੇਨਰ ਅਿੈਪਟਰ ਵੈਡਕਉਟੇਨਰ ਿਲੀਵ 



ਹੋਮ ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਵਰਕਬੁੱਕ  •  BCRenalAgency.ca                                                                     October 2017

 

47

ਖੂਨ ਕੱਿਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਕੈਥੇਟਰ Steps for drawing blood- Catheter

1. ਆਰਟੀਰੀਅਿ ਕੈਥੇਟਰ ਿੂਮੇਨ ਦੇ ਲਿਰੇ ਨੰੂ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ। ਲਿਲਖਅਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ 
ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। 

2. ਕੈਥੇਟਰ ਟੈਗੋ ਕਨੈਕਟਰ ਕੈਪ ਨਾਿ 10 ਲਮਿੀਿੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਿੀ ਿਲਰੰਜ ਜੋੜੋ ਅਤੇ 
ਲਜਿ ਕੈਥੇਟਰ ਿਾਈਨ ਲਵੱਚੋਂ ਤੁਿੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਿੈਂਪਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਿ ਲਵੱਚੋਂ ਪੂਰਾ 10 
ਲਮਿੀਿੀਟਰ ਖੂਨ ਕੱਢੋ। 

3. ਖੂਨ ਨਾਿ ਭਰੀ ਿਲਰੰਜ ਨੰੂ ਹਟਾਓ (ਸ਼ਾਰਪਜ਼ ਕੂੜੇਦਾਨ ਲਵੱਚ ਿੁੱਟ ਲਦਓ) ਅਤੇ ਿਟੀਰਾਈਿ 
ਵੈਲਕਊਟੇਨਰ ਿਿੀਵ/ਅਡੈਪਟਰ ਨੰੂ ਕੈਥੇਟਰ ਟੈਗੋ ਕਨੈਕਟਰ ਕੈਪ ਨਾਿ ਜੋੜੋ।

4. ਕੈਥੇਟਰ ਿਾਈਨ ਦੇ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਹਟਾ ਲਦਉ। 

5. ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਿਿੀਵ/ਅਡੈਪਟਰ ਨਾਿ ਜੋੜੋ। ਖੂਨ 
ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਲਟਊਬ ਭਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ 
ਿਾਰੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਭਰ ਿੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਥੇਟਰ ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਕਿੈਂਪ ਕਰੋ। ਿਿੀਵ 
ਅਡੈਪਟਰ ਨੰੂ ਹਟਾ ਲਦਓ ਅਤੇ ਪਲਹਿਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਿੈਿਾਈਨ ਿਲਰੰਜ ਨੰੂ ਨਾਿ ਜੋੜੋ। ਿਾਈਨਾਂ ਨੰੂ 
ਿੈਿਾਈਨ ਨਾਿ ਿਿੱਸ਼ ਕਰੋ।

6. ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ 2-3 ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਿ ਅੱਗੇ ਲਪੱਛੇ ਵੱਿ ਲਹਿਾਓ। 

7. ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਿਰ ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਹੁੱਕ ਅੱਪ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 

ਿਾਮਾਨ:
1. ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਿਿੀਵ/ਅਡੈਪਟਰ - ਿੁਅਰ ਿੌਕ
2. ਬਿੱਡ ਲਟਊਬਾਂ (ਆਪਣੇ ਨਰਿ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਲਕਹੜੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ)
3. ਿੇਬਿ, ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

 • ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ
 • ਪੀ.ਐਚ.ਐਨ. (ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ)
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ
 • ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਿਏ ਗਏ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
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8. ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ 30 ਲਮੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਦਓ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਟਊਬਾਂ ਲਵੱਚ ਖੂਨ 
ਦਾ ਗਤਿਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 

9. ਲਹਦਾਇਤ ਅਨੁਿਾਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ ਲਵੱਚ ਘੁਮਾਓ। ਆਪਣੇ ਨਰਿ 
ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਲਕ ਲਕਹੜੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ ਨਾਿ ਜੋੜਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ 
ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਦੀ ‘ਔਡ’ ਿੰਲਖਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿੰਤੁਿਨ ਲਟਊਬ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ ਿੈਕਸਨ ਲਵੱਚ ਿੋਟੋ ਦੇਖੋ। 

10. ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਿਲਰੱਜ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਿੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿੈਬੌਰਟਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਰਿ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ 
ਿੈਂਪਿ ਿੈਬੌਰਟਰੀ ਕੋਿ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਲਕੰਨਾ ਿਮਾਂ ਹੈ। 

ਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਡਕਵੇਂ ਕੱਡਿਆ ਜਾਵ ੇ
How to draw blood after dialysis

ਖੂਨ ਕੱਿਣ ਲਈ ਕਦਮ Steps for drawing blood

1. ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੰੂ ਵਾਪਿ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 
ਪਲਹਿਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੰਪ ਦੀ ਗਤੀ ਨੰੂ 100 ਲਮਿੀ ਿੀਟਰ/ਲਮੰਟ ਤਕ ਧੀਮਾ ਕਰੋ। ਖੂਨ 
ਦੇ ਪੰਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।

2. ਵੈਲਕਊਟੇਨਰ ਅਡੈਪਟਰ ਨੰੂ ਵੈਲਕਊਟੇਨਰ ਿਿੀਵ ਨਾਿ ਜੋੜੋ।

ਿਾਮਾਨ:
1. ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਿਿੀਵ/ਅਡੈਪਟਰ – ਹਰੀ ਿੂਈ ਵਾਿੀ ਲਕਿਮ
2. ਬਿੱਡ ਲਟਊਬਾਂ (ਨਰਿ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਲਕਹੜੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਦੀ ਿੋੜ ਹੈ)
3. ਿੇਬਿ, ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:

•  ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ
 • ਪੀ.ਐਚ.ਐਨ. (ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ)
 • ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ



ਹੋਮ ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਈ ਵਰਕਬੁੱਕ  •  BCRenalAgency.ca                                                                     October 2017

 

49

3. ਆਰਟੀਰੀਅਿ ਬਿੱਡ ਿਾਈਨ ਉੱਪਰ ਆਰਟੀਰੀਅਿ ਪੋਰਟ ਨੰੂ ਅਿਕੋਹਿ ਿਵੈਬ ਨਾਿ ਿਾਫ਼ 
ਕਰੋ।

4. ਆਰਟੀਰੀਅਿ ਪੋਰਟ ਲਵੱਚ ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਿਿੀਵ ਦਾ ਿੂਈ ਵਾਿਾ ਲਿਰਾ ਚੁਭਾਓ। 

5. ਖੂਨ ਦੀ ਲਟਊਬ ਨੰੂ ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਲਟਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਕਉਟੇਨਰ ਅਡੈਪਟਰ ਨਾਿ ਜੋੜੋ। ਖੂਨ 
ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਟਊਬਾਂ ਲਵੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਿਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

6. ਖੂਨ ਦੀ ਲਟਊਬ ਨੰੂ ਹਟਾ ਲਦਓ ਅਤੇ ਲਟਊਬ ਨੰੂ 2-3 ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਿ ਅੱਗੇ-ਲਪੱਛੇ ਵੱਿ 
ਲਹਿਾਓ।

7. ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਲਰੰਜ਼ਬੈਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

8. ਖੂਨ ਦੀ ਲਟਊਬ ਨੰੂ 30 ਲਮੰਟਾਂ ਤਕ ਲਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਦਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਕ ਖੂਨ ਲਟਊਬ ਲਵੱਚ 
ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 

9. ਲਹਦਾਇਤ ਅਨੁਿਾਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ ਲਵੱਚ ਘੁਮਾਓ। ਜੇ ਲਟਊਬਾਂ ਦੀ 
ਿੰਲਖਆ ਅਿਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬੈਿੇਂਿ ਲਟਊਬ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ।

10. ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਿਲਰੱਜ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਿੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿੈਬੌਰਟਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਰਿ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ 
ਿੈਂਪਿ ਿੈਬੌਰਟਰੀ ਕੋਿ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਲਕੰਨਾ ਿਮਾਂ ਹੈ। 

ਿੈਂਟਰੀਡਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ ੈHow to use the centrifuge

ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਡਨਆਂ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾਉਣਾ Spinning your blood samples

1. ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਚਪਟੀ, ਪੱਧਰੀ ਿਤਹ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ 
ਿਕੇ ਲਕ ਿਕਸਨ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਿੰਪਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਾਵਰ ਆਊਟਿੈਟ ਲਵੱਚ ਪਿੱਗ ਿਗਾਓ।

ਿਾਮਾਨ:
 • ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ (ਪਹੁੰ ਚ ਲਵੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਕੋਈ ਿਹਾਇਕ ਨਹੀਂ 

ਹੈ)
 • ਖੂਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਿੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ
 • ਖੂਨ ਵਾਿੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਬੈਿੰਿ ਕਰਨ ਿਈ ਪਾਣੀ ਵਾਿੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ
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2. ‘ਓਪਨ(Open)’ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਢੱਕਣ ਖੁੱਿ੍ਹ ਿਕੇ। 

3. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਲਟਊਬ ਹੋਿਡਰ ਰੋਟਰ ਲਵਚਿੇ ਛੇ 
ਿੁਰਾਖਾਂ ਲਵੱਚ ਪਏ ਹੋਣ। 

4. ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾਓ ਲਕ ਹਰ ਲਟਊਬ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ 
ਇੱਕ ਲਟਊਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘੁੰ ਮਣ ਵੇਿੇ ਿੰਤੁਲਿਤ ਰਲਹਣ। 
ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿੰਤੁਿਨ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਪਾਣੀ ਨਾਿ 
ਭਰੀ ਲਟਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

5. ਢੱਕਣ ਉੱਪਰਿੀ ਕੁੰ ਡੀ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

6. ਿਟਾਰਟ (Start) ਦਬਾਓ।

7. ਜੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨ ਜਾਂ ਸੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 

ਿਟਾਪ(Emergency Stop) ਨੰੂ ਦਬਾ ਕੇ ਿੈਂਟਰੀਲਿਊਜ਼ 
ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲਿਰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਿੋਲਡੰਗ 
ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਲਕ ਇਹ ਿੰਤੁਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-
ਚਾਿੂ ਕਰੋ।

8. ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਰੋਟਰ ਘੁੰ ਮਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਲਦੰਦਾ।

9. ਓਪਨ(Open) ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਖੋਿ੍ਹੋ ।

10. ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਟਊਬਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਿਲਰੱਜ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਿੀਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿੈਬੌਰਟਰੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਾ ਿਕਦੇ। 

2

4
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ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬਲੱਿ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ (ਘਰੇਲੂ ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ)
Getting to know your kidney blood work (For patients on home hemodialysis)

BC Renal • BCRenalAgency.ca                                October 2017

ਨੋਟ: 
ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਿਤੇ ਲਿਿਾਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਿ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ ਿੱਭਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਿ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੈਿਟ
ਘਰੇਿੂ ਹੀਮੋਡਾਇਐਲਿਲਿਿ 
ਵਾਲਿਆਂ ਿਈ ਅਨੁਮਾਡਨਤ 

ਿਧਾਰਨ ਪੱਧਰ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਿੀ.ਬੀ.ਿੀ. ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਅਡਧਐਨ
ਹੀਮੋਗਿੋਲਬਨ (ਐਚ ਜੀ ਬੀ) 95-115 ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ  • ਖੂਨ ਦੇ ਿਾਿ ਿੈੱਿਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਆਕਿੀਜਨ ਿੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 • ਨੜੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂ ਮਸੀਨ ਲਵੱਚ ਗਤਲਿਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਈ ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਵਾਿੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਿਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਰੱਲਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਖੂਨ ਦੇ ਲਚੱਟੇ ਿੈੱਿਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ 
(ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.ਿੀ.)

4-10 ਗੀਗਾ/ਿੀਟਰ  • ਖੂਨ ਦੇ ਲਚੱਟੇ ਿੈੱਿਾਂ ਲਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਇਨਿੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋ 
ਿਕਦੀ ਹੈ 

ਪਿੇਟਿੈਟ ਲਗਣਤੀ 150-400 ਗੀਗਾ/ਿੀਟਰ  • ਇਹ ਲਨਰਧਾਲਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਿੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਿ ਬਣ ਰਹੇ 
ਹਨ।

ਆਇਰਨ ਿੈਚੂਰੇਸ਼ਨ (ਟੀ ਿੈਟ) 0.20 ਤੋਂ ਵੱਧ  • ਨਵੇਂ ਿਾਿ ਬਿੱਡ ਿੈੱਿ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਿ ਉਪਿਬਧ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ 
ਮਾਪਦਾ ਹੈ

 • ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਿੰਪੂਰਕਾਂ ਜਾਂ IV ਆਇਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ

ਫ਼ੈਲਰਲਟਨ 100-800 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ/
ਿੀਟਰ

 • ਿਟੋਰ ਕੀਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਕਿਮ

ਇਲੈਕਟ੍ੋਲਾਈਟ
ਿੋਡੀਅਮ (ਐਨ ਏ+) 135-145 ਲਮਿੀਮੋਿ/ਿੀਟਰ  • ਖਲਣਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ ਲਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਬਿੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਕੰਟਰੋਿ ਅਤੇ ਤਰਿ ਿੰਤੁਿਨ ਲਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
 • ਿੋਡੀਅਮ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਿਰੀਰ ਲਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ
 • ਿਡੋੀਅਮ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤਰਿ ਓਵਰਿੋਡ ਜਾਂ ਓਵਰਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿੰਕਤੇ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ 

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (ਕੇ+) 3.5-5.0 ਲਮਿੀਮੋਿ/ਿੀਟਰ  • ਲਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭਜੋਨਾਂ ਲਵੱਚ ਲਮਿਣ ਵਾਿਾ ਖਲਣਜ
 • ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰੁੱਲਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਰਾਕ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ 

ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਦੀ ਿੋੜ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ
 • ਉੱਚ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਿਪੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਲਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ 

ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਅਤੇ ਿੱਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮਲਹਿਿੂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਿਕਦਾ 
ਹੈ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਲਠਆਂ ਲਵੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਮਲਹਿਿੂ ਕਰੋ

 • ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਣ ਲਦਿ ਦੀ ਮਾਿਪੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਿਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਿ ਧੜਕ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਵੱਚ ਲਦਿ ਲਦਿ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁਕ ਿਕਦੀ ਹੈ 
(ਕਾਰਲਡਐਕ ਅਰੈਿਟ)

ਬਾਈਕਾਰਬਨੇਟ 
(ਐਚ ਿੀ ਓ  3)

22-35 ਲਮਿੀਮੋਿ/ਿੀਟਰ  • ਬਾਈਕਾਰਬਨੇਟ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਲਵੱਚ ਬਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ 
ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ

 • ਬਾਈਕਾਰਬਨੇਟ ਦੇ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਵਧੇਰੇ ਐਿਕਿਾਈਨ ਹੈ
 • ਇਿ ਨੰੂ ਲਨਯਲਮਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 

ਬਾਈਕਾਰਬਨੇਟ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਲਵਵਿਲਥਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ
continued...
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ਹੱਿੀਆਂ ਦੀ ਡਿਹਤ
ਕੈਿਸ਼ੀਅਮ (ਿੀ ਏ 2+) 2.10-2.55 ਲਮਿੀਮੋਿ/

ਿੀਟਰ
 • ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਲਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਕਿੇਟ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਲਵੱਚ ਲਮਿਣ ਵਾਿਾ ਖਲਣਜ
 • ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਲਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 • ਿਾਧਾਰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿੋੜ 

ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ
 • ਪੇਟ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਿੋਖਣ ਕਰਕੇ ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੈਿਸੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ 

ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਲਜਿ ਕਾਰਣ ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਿਸ਼ੀਅਮ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 
ਲਜਿ ਨਾਿ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚਟਕੀਿੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਿੌਿਿੇਟ (ਪੀ ਓ 4) 0.8-1.5 ਲਮਿੀਮੋਿ/ਿੀਟਰ  • ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਲਵੱਚ ਲਮਿਣ ਵਾਿਾ ਖਲਣਜ 
 • ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਲਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਰਾਕ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 

ਿੋੜ ਪੈ ਿਕਦੀ ਹੈ
 • ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਿੰਬੇ ਿਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਇਆਿਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਨੌਕਟਰਨਿ 

ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਵੱਚ 5 ਜਾਂ 6 ਵਾਰ ਡਾਇਿਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ), 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿਾਿਿੋਰਿ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਵਾਧੂ ਿੌਿਿੇਟ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਬਾਥ ਲਵੱਚ ਸਾਮਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵੇਗੀ 

ਇਨਟੈਕਟ ਪੈਰਾਥਾਇਰੌਇਡ 
ਹਾਰਮੋਨ (ਆਈ ਪੀ ਟੀ ਐਚ)

ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਈ
30-80 ਲਮਿੀਮੋਿ/ਿੀਟਰ 

 • ਹਾਰਮੋਨ ਜੋ ਕੈਿਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਿੌਿਿੋਰਿ ਨੰੂ ਿੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਆਈ ਪੀ ਟੀ ਐਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਲਵੱਚ ਉਿ ਵੇਿੇ ਛੱਲਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ 

ਲਵੱਚ ਕੈਿਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੌਿਿੋਰਿ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ 
ਹੋਵੇ। ਆਈ ਪੀ ਟੀ ਐਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਕੈਿਸ਼ੀਅਮ ਛੱਡਣ ਿਈ ਕਲਹੰਦਾ ਹੈ, 
ਲਜਿ ਕਾਰਣ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

 • ਆਪਣੀ ਰੀਨਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਿੌਿਿੇਟ ਬਾਈਡਂਰਾਂ ਅਤੇ ਲਵਟਾਮਨ ਡੀ 
ਿਪਿੀਮੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਿਾਰ ਿੈਣਾ ਅਤੇ ਉਲਚਤ ਡਾਇਐਲਿਲਿਿ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨਾ, ਇਹ ਿਾਰੇ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਿਸੀਅਮ, ਿੌਿਿੋਰਿ ਅਤੇ ਪੈਰਾਥਾਇਰੌਇਡ ਹਾਰਮੋਨ 
ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਿੰਤੁਿਨ ਲਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ 

ਹੋਰ ਬਲੱਿ ਟੈਿਟ

ਕਲਰਐਲਟਲਨਨ 45-110 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੋਿ/ਿੀਟਰ  • ਮਾਿਪੇਸੀਆਂ ਦੀ ਿਰਗਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਲਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ

ਯੂਰੀਆ 9 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੋਿ/ਿੀਟਰ  ਤੋਂ 
ਘੱਟ

 • ਿਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਲਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ

ਗਿੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਰੈਂਡਮ ਬਿੱਡ 
ਸ਼ੁਗਰ (ਨੌਨ ਫ਼ਾਿਲਟੰਗ)

3.8-7 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੋਿ/ਿੀਟਰ  • ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਲਵੱਚ ਸੂਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਿਤੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ ਲਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਡਾਇਲਬਟੀਜ਼ ਹੈ

ਹੀਮੋਗਿੋਲਬਨ ਏ1ਿੀ
(ਐਚ ਜੀ ਬੀ ਏ1ਿੀ)

7.0 ਤੋਂ ਘੱਟ  • ਲਪਛਿੇ ਲਤੰਨ ਮਹੀਲਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਲਵਚਿੀ ਸੂਗਰ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ 

ਐਿਲਬਉਲਮਨ 35-52 ਗ੍ਰਾਮ/ਿੀਟਰ  • ਇਹ ਲਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਕ ਤੁਿੀਂ ਲਕੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ 
ਰਹੇ ਹੋ 

ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 0.70-1.00 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੋਿ/
ਿੀਟਰ 

 • ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਲਨਊਰੋਿੌਜੀਕਿ ਿਮੱਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਦਿ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-
ਿਾਧਾਰਨ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਿਕਦੇ ਹਨ 

continued...
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ਡਲਡਪਿਜ਼

ਕੋਿੇਿਟ੍ਰੋਿ 

ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਿਰਾਈਡਜ਼

ਕੋਿੇਿਟ੍ਰੋਿ ਐਚ ਡੀ ਐਿ 
ਅਨੁਪਾਤ

ਐਿ ਡੀ ਐਿ ਕੋਿੇਿਟ੍ਰੋਿ

2.0 - <5.0 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੋਿ/
ਿੀਟਰ

0.45 - <1.7 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੋਿ/
ਿੀਟਰ

4.0 ਤੋਂ ਘੱਟ

1.5 - <2.0 ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੋਿ/
ਿੀਟਰ

 • ਕੋਿੇਿਟ੍ਰੋਿ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਿਰਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਲਦਿ ਦੀ ਲਬਮਾਰੀ 
ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਵਧਾ ਿਕਦੇ ਹਨ

ਡਲਵਰ ਿੰਕਸ਼ਨ ਟੈਿਟ

ਐਿਪਾਰਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਿਐਮੀਨੇਿ 
(ਏ ਐਿ ਟੀ)

35 ਯੂਲਨਟ/ਿੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ  • ਇਹ ਲਨਰਧਾਲਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਜਗਰ ਲਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਐਿਕਿਾਈਨ ਿੌਿਿੇਟ (ਐਿਕ 
ਿੌਿ)

42-116 ਯੂਲਨਟ/ਿੀਟਰ  • ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਬਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ (ਉੱਪਰ ਲਵਚਾਰੇ 
ਗਏ ਕੈਿਸੀਅਮ, ਿੌਿਿੋਰਿ ਅਤੇ ਪੈਰਾਥਾਇਰੌਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖੋ)

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿ ਿਕੀ੍ਡਨੰਗ

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿ ਬੀ ਐਿ ਏ ਜੀ, 
ਹੈਪਾਟਾਈਟਿ ਬੀ ਐਿ ਏ ਬੀ, 
ਐਟਂੀ ਐਚ ਬੀ ਿੀ ਅਤੇ ਐਚ 
ਿੀ ਵੀ

 • ਇਹ ਜਾਂਚ ਿਾਿ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿ ਬੀ ਅਤੇ ਿੀ ਵਾਇਰਿਾਂ ਵਾਿਤੇ ਟੈਿਟ 
ਕਰਨ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਲਕਿੇ ਿਾਗ ਗ੍ਰਿਤ ਲਵਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਿਰੀਰ 
ਦੇ ਤਰਿਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿੇ ਿੰਪਰਕ ਲਵੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵਾਇਰਿ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਟਾ੍ਂਿਪਲਾਂਟ ਬਲੱਿ ਵਰਕ

ਿਾਈਟੋਟੌਕਲਿਕ ਐਟਂੀਬੌਡੀਜ਼  • ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਿਪਿਾਂਟ ਦੀ ਿਰਗਰਮ ਉਡੀਕ ਿੂਚੀ ਲਵੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਵੱਚ ਪਲਹਿੇ 7 ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਪੱਧਰ 
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਬਲੱਿ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ (ਘਰੇਲੂ ਹੀਮੋਿਾਇਐਡਲਡਿਿ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ)
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ਨੋਟਿ - ਤੁਹਾਿਾ ਬਲੱਿ ਵਰਕ  
Notes- Your Blood Work

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


