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⊲ ਡਾਇਲੇਸਿਿ ਯਸੂਿਟ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਮਡੋਾਇਲੇਸਿਿ ਕਥੇੈਟਰ ਸਿਚ ਕਈੋ ਿਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਟਾਂਿੀਂ ਘਟਣਾ ਹੰੁਦੀ 
ਹ।ੈ ਇਿ ਸਕਤਾਬਚ ੇਸਿਚ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆ ਹੈ ਸਕ ਜੇ ਕਈੋ ਿਮੱਸਿਆ ਹੋਿ ੇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਮੈਿੰੂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਕੱਟ ਸਿਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਮੈਿੰੂ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਕੱਟ ਸਿਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• ਿਾਜ਼ ਪੈਡ (Gauze pads)
• ਪੱਟੀ (Dressing)
• ਟੇਪ (Tape)
• ਦਿਤਾਿੇ (Gloves)
• ਕਲੈਂਪ (Clamp)

ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੈਥੇਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੈਥੇਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
(ਸਜਿੇਂ, ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੈਥੇਟਰ ਿਾਲੀ ਜਿ੍ਾ 
ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ)

1. ਜੋ ਿੀ ਿੇੜੇ ਹੋਿੇ ਉਿ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਿੋ।

2. ਕੈਥੇਟਰ ਿੰੂ ਕਲੈਂਪ ਚਮੜੀ ਦੇ ਿੇੜੇ ਸਜੰਿਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਿਕਦਾ
ਹੈ ਲਿਾਉ (ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ)।

3. ਜੇ ਕੈਥੇਟਰ ਤੋਂ ਖ਼ੂਿ ਿਿ ਸਰਹਾ ਹੈ:

• ਕਲੈਂਪ ਲਿਾਉ; ਅਤੇ
• ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਧੋਣ ਦੀ ਿਾੜੀ ਿੰੂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਿ

ਸਿਕਲਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਿੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ (ਹੇਠਲੀ ਫੋਟੋ
ਦੇਖੋ) ਕੋਈ ਿਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਿਰਤੋ (ਸਜਿੇਂ ਿਾਜ਼, ਿਾਫ਼
ਕੱਪੜਾ, ਤੌਲੀਆ) (ਹੇਠਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇਖੋ)।

4.4. ਇੱਕ ਦਮ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਿਭਾਿ ਸਿਚ ਜਾਓ।ਇੱਕ ਦਮ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਿਭਾਿ ਸਿਚ ਜਾਓ।

 ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਿੇੜੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚੀਜ਼ ਸਜਿੇਂ 
ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਿਹੀਂ ਿਰਤਣੀ।

ਹੀਮਡੋਾਇਲੇਸਿਿ ਕਥੇੈਟਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਿਚ ਕੀਹ ਕਰਿਾ ਹੈਹੀਮਡੋਾਇਲੇਸਿਿ ਕਥੇੈਟਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਿਚ ਕੀਹ ਕਰਿਾ ਹੈ
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ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੈਥੇਟਰ ਸਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੈਥੇਟਰ ਸਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

1. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੇਟਰ ਥੋੜ੍ਾ ਬਾਹਰ ਸਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਿ 
ਿੰੂ ਿਾਪਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਿਾ ਕਰIੋ
 • ਜੋ ਿੀ ਿੇੜੇ ਹੋਿੇ ਉਿ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਿੋ। 
 • ਉਿੇ ਜਿ੍ਾ ਟੇਪ ਲਿਾ ਸਦਓ।
  •• ਇੱਕ ਦਮ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਿਭਾਿ ਸਿਚ ਜਾਓ।ਇੱਕ ਦਮ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਿਭਾਿ ਸਿਚ ਜਾਓ।

2. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਥੇਟਰ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਸਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਿ 
ਿੰੂ ਿਾਪਿ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਿਾ ਕਰIੋ
 • ਜੋ ਿੀ ਿੇੜੇ ਹੋਿੇ ਉਿ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਿੋ।
 • ਜੇ ਖ਼ੂਿ ਿਿ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਧੋਣ ਦੀ 

ਿਾੜੀ ਿੰੂ ਅਤੇ ਖ਼ੂਿ ਸਿਕਲਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਿੰੂ ਦਬਾਉਣ 
ਲਈ ਕੋਈ ਿਾਫ਼ ਚੀਜ਼ ਿਰਤੋ (ਸਜਿੇਂ ਿਾਜ਼, ਿਾਫ਼ 
ਕੱਪੜਾ, ਤੌਲੀਆ)।

 • ਜੇ ਖ਼ੂਿ ਿਹੀਂ ਿਿਦਾ ਤਾਂ ਕੈਥੇਟਰ ਸਿਕਲਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 
ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਿਾ ਸਦਓ।

 • ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਸਿਭਾਿ ਸਿਚ ਜਾਓ।

ਜੇ ਮੈਂ ਿਮਝਾਂ ਸਕ ਮੇਰਾ ਕੈਥੇਟਰ ਦੂਸਿਤ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਿਮਝਾਂ ਸਕ ਮੇਰਾ ਕੈਥੇਟਰ ਦੂਸਿਤ ਹੈ 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

1. ਆਪਣੀ ਡਾਇਲੇਸਿਿ ਯੂਸਿਟ ਿੰੂ ਫ਼ੋਿ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਇਹ 
ਮਸਹਿੂਿ ਕਰੋ:
 • ਕੈਥੇਟਰ ਦੇ ਿਾਲ ਲਾਲੀ, ਿਰਮਾਇਿ, ਜਾਂ ਦਰਦ
 • ਕੈਥੇਟਰ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਦ ਿਿੈਰਾ ਸਿਕਲਦਾ ਹੋਿੇ
 • ਕੈਥੇਟਰ ਜਾਂ ਧੋਣ ਦੁਆਲੇ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੋਸਜਿ ਜਾਂ ਖ਼ਾਰਿ
 • ਤੁਹਾਿੰੂ ਬੁਖ਼ਾਰ ਸਜਹਾ ਲਿਦਾ ਹੈ (ਤਾਪਮਾਿ 380C 

ਜਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ, ਠੰਢ ਲਿਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ), ਅਤੇ 
ਉੱਪਰ ਸਲਸਖਆਂ ਸਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ 

2. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲੇਸਿਿ ਯੂਸਿਟ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਸਿਭਾਿ ਸਿਚ ਜਾਓ।


