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ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ - ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਗਾਈਡ    
Your INFUSOR™ – A Guide for Patients 

ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?  
What is an INFUSOR™ and how does it work? 

 
• ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੰਪ ਹੈ ਜੋ ਦਵਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਿਟਕ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

• ਇਸ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੋਤਲ/ਕੇਸ ਿਵਚ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

• ਪ�ਵਾਹ ਪ�ਤੀਬੰਧਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦਵਾਈ ਿਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ 
ਨਾਲ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਨਰਸ ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। 

• ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ--- ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗਾ। 

• ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਰਸ, ਪਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜ� ਤੁਸ� ਆਪ ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਹਟਾਉਗ।ੇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ਬੋਤਲ/ਕੇਸ  
 
 
 

ਗੁਬਾਰਾ  
 
 
 

ਪ�ਵਾਹ ਪ�ਤੀਬੰਧਕ 

 

 

        

 ਜੋੜਨ ਸਮ� ਗ਼ੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ�� ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ                         ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗ਼ੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ�� ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ 

 
 

 

ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: 
   ਿਦਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:_______________ 

     ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: _____________________ 

 
          



Last Revised: 2017 I Punjabi 2/3 

 

 

 

ieni&aUzr nwl rihxw: Living With Your Infusor: 
 

ਵਾਤਾਵਰਨ  

• ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਬਗੈ ਿਵਚ ਰੱਖੋ 

• ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ 
• ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧੀ ਧੱੁਪ ਨਾ ਪੈਣ ਿਦਓ 

ਨਹਾਉਣਾ 
• ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਕੱੁਝ ਿਗੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਬਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਨਾ ਰੱਖੋ 

• ਨਹਾਉਣ ਸਮ� ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਪਲਾਸਿਟਕ ਬੈਗ ਿਵਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤ� ਿਕ ਪਾਣੀ ਤ� ਬਚਾਅ ਰਹੇ 

ਸੌਣਾ 

• ਸੌਣ ਸਮ� ਇਸ ਨੰੂ ਬਹੁਤ �ਚਾ ਜ� ਨੀਵ� ਨਾ ਰੱਖੋ (ਿਜਵ� ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਜ� ਨਾਈਟ ਸਟ�ਡ ਤੇ) 

• ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਿਲਟਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਹਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

ਵਰਜਸ਼ ਕਰਨ ਸਮ� 

• ਵਰਜਸ਼ ਕਰਨ ਸਮ� ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਸੱੁਕਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ 

ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਤ� ਬਚਾਓ  

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੱਚੇ ਜ� ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ 

ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਇਸ ਨੰੂ ਚਬਾਅ ਨਾ ਜਾਣ 

ਸਫ਼ਰ ਸਮ�  

• ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਕੈਿਬਨ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ 

ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜੇ:  

•  ਗ਼ੁਬਾਰਾ----ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ 

• ਿਪਛਲੇ 8 ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਗ਼ੁਬਾਰਾ ਛੋਟਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ 
• ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ, ਕੈਰੀ ਬੈਗ, ਿਟਊਬ� ਜ� ਪੱਟੀਆਂ ਿਸੱਲ�ੀਆਂ, ਿਗੱਲੀਆਂ ਜ� ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 

• ਿਟਊਬ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨ ਹੈ, ਕੈਥੇਟਰ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਜ� ਸੋਜਸ਼ ਹੈ 
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ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: 
   ਿਦਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:_______________ 
   ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: _____________________ 

 

 

ਆਪਣੇ ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਚੈ�ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ: How to Check your Infusor: 
 

ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਦਵਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਗ਼ੁਬਾਰਾ ਛੋਟਾ ਹੰੁਦਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗੀ ਿਕ ਿਕਵ� ਚੈ�ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 

ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਇੱਕ ਵਾਰ) ਿਕ ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹ�। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ: 
 

• ਦਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲ�ਪ ਖੱੁਲ�ਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਟਊਬ ਨੰੂ ਿਕਤੇ ਵਲ ਜ� ਵੱਟ ਤ� ਨਹ� ਪਏ 

• ਪ�ਵਾਹ ਪ�ਤੀਬੰਧਕ ਠੀਕ ਤਰ�� ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 

• ਡਰੈ�ਿਸੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 

*ਿਕਤੇ ਵੀ ਲਾਲੀ, ਸੋਜਸ਼ ਜ� ਿਗੱਲਾਪਣ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਈਨ ਿਵਚ ਿਕਤੇ ਖ਼ੂਨ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਿਟਊਬ� ਨੰੂ ਕਲ�ਪ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

 
 
 

ਜੇ ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਲੀਕ ਕਰੇ ਜ� ਫੱਟ ਜਾਏ: If the Infusor Leaks or Bursts: 
• ਇੱਕ ਦਮ ਕਲ�ਪ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਓ 

• ਇਨਿਫ਼ਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਿਜ਼ਪ ਵਾਲੇ ਿਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਿਵਚ ਪਾ ਿਦਓ ਤ� ਿਕ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਾ ਿਖੱਲਰੇ 

• ਜੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਜਗ�ਾ ਨੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਾਫ਼ 
ਕਰ ਿਦਓ। 

 
ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਲਈ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਿਵਸੇ਼ਸੱ਼ਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। 
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