
ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਿਕਵ � ਠੀਕ ਰਖੀਏ

ਕੈਥੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤ ੇਇਕ ਬੈਲੂਨ ਹਦੁੰਾ ਹ ੈਜ ੋਇਸ ਨੂੰ ਜਗ�ਾ' ਤ ੇਰੱਖਣ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ ੈ... ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ 
ਜ ੇਅਿਜਹਾ ਹਦੁੰਾ ਹ.ੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ. ਆਪਣ ੇਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਤ ੇਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਓ.

ਜ ੇਉਹ ਦਰਦ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ 
ਂਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਨਾ� ਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਬੈਗ

ਿਵਚ ਿਪਸ਼ਾਬ, ਜਿਮਆ ਖੂਨ ਜਾਂ ਦਾਣ ੇਦੇ ਟਕੁਿੜਆਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਅਸਾਧਾਰਣ ਬਦਬੂ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹ,ੋ ਫਾਲੋ ਅਪ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਜਦ� ਉਹ ਸ� ਰਹ ੇਹਨ, ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਿਟਊਿਬੰਗ ਉਨਾ� ਂ ਦੀ
ਇਕੱ ਲੱਤ ਦੇ ਉਪੱਰ ਹ,ੈ ਨਾ ਿਕ ਹਠੇਾਂ.

ਿਪਸ਼ਾਬ ਡਰੇਨਜੇ ਬੈਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨਾ� ਂ ਦੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਠੇਾਂ
ਲਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਾਓ - 
ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਸ਼ 'ਤ ੇਨਾ ਰੱਖੋ.

ਬੈਗ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੇਲ 'ਤ ੇਨਾ ਲਟਕਾਓ! ਜ ੇਰੇਲ ਨੂੰ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹ ੈਤਾਂ ਬੈਗ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਿਹਲੱਦਾ ਹ.ੈ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੰਗਤ ਅਤ ੇਗਲਤ ਮਿਹਕ ਲਈ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ - 
ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲਈ ਕੈਥੀਟਰ ਸਾਈਟ ਦਾ
ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ - ਆਪਣ ੇਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਬੈਗ ਜਾਂ ਿਟਊਬਾਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹਣੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ  
ਖਾਲੀ ਬੈਗ ਜਾਂ
ਖਾਲੀ ਿਟਊਬਾਂ.

ਂਜ ੇਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਂਕਰੋ ਿਕ ਿਟਊਿਬੰਗ ਨੂੰ ਮੋਿੜਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈਤਾਂ ਿਕ ਿਪਸ਼ਾਬ ਸੁਤਤੰਰ ਰਪੂ
ਿਵਚੱ ਵਗੱ ਸਕੇ ।

ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ  
ਪੂਰਾ ਭਰੇਆ ਿਪਸ਼ਾਬ ਬੈਗ.
ਬੈਗ ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ੋ - ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਾ ਭਰਨ

ਂਿਦਓ ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ
ਕੈਥੀਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹ!ੈ
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