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• ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਤੌਲੀਆ

• 4x4 ਗੌਜ਼ (ਪੱਟੀ)

• ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ

• ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ

• 2 ਲਾਲ ਕਲ�ਪ

• 2 ਛੋਟੀ ਟੋਪੀਆਂ (ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਖ)ੋ

• ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈ�ਲ

• ਮਾਸਕ

ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਸਤ�ਾ �ਪਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ 
 

ਮਾਸਕ

ਿਮੰਨੀ ਕੈਪ

ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ 

ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਤੌਲੀਆ

ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ

ਕਲ�ਪ

ਹੱਥ� ਲਈ 
ਜੈ�ਲ

4x4 ਦੀ ਗੌਜ਼ 
(ਪੱਟੀ)



ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ 

1. ਸੋਿਜਸ਼ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲ�ਦੇ ਰਹੋ। ਕੀ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਸਾਹ
ਚੜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਕੀ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

2. Twin Bag (ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੁਣੋ।

3. Twin Bag ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਖੋ।

4. ਬੈਗ ਨੰੂ ਮਾਈਕ�ੋਵੇਵ ਅੰਦਰ 2-3 ਿਮੰਟ� ਲਈ ਗਰਮ ਕਰੋ।

5. ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।



• ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ ਦਾ ਕਵਰ ਖੋਲ�ੋ ।

• ਬੈਗ� ਨੰੂ ਕੱਢੋ ਅਤ ੇਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਖਾਓ।

• ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਬੈਗ ਚ�ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

• ਬੈਗ ਨੰੂ ਡੰਡੀ �ਪਰ ਟੰਗੋ।

• ਿਟਊਬ� ਨੰੂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੋ।



• 4x4 ਵਾਲੀ ਗੌਜ਼ (ਪੱਟੀ) ਨੰੂ ਖੋਲ�ੋ।
• ਤੌਲੀਆ ਗੋਦੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।

• ਆਪਣਾ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਕੱਢੋ।

• ਦੇਖੋ ਿਕ ਕਲ�ਪ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।

• ਚੈ�ਕ ਕਰੋ ਿਕ ਟਾਇਟੈਨੀਅਮ ਦਾ ਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।

• ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ� ।

4x4 ਗੌਜ਼



ਟਿਵੰ ਨ ਬੈਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ 

1.ਹੱਥ� ਨੰੂ ਜੈ�ਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

2.ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ ਅਤੇ ਟ��ਸਫ਼ਰ
ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੋ।

3. ਿਖੱਚ ਕੇ ਿਰੰਗ ਨੰੂ ਹਟਾਓ।

4.ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਿਵੱਚ� ਿਮਨੀਕੈਪ
ਕੱਢੋ।

5.ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ ਨੰੂ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ
ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

6. ਗੌਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਖਾਓ।



ਖੋਲ�ੋ

ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ

•ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਖੋਲ�ੋ ।

•ਇਸ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਿਮੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ।



• ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

• ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਲੀ �ਪਰ ਲਾਲ
ਕਲ�ਪ ਲਗਾਓ।

ਬੰਦ ਕਰੋ

ਰੱਖੋ

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ



• ਹਰੀ ਸੀਲ ਤੋੜੋ।
• ਡ�ੇਨ ਲਾਈਨ �ਪਰ ਲਾਲ ਕਲ�ਪ ਨੰੂ 5 ਸਿਕੰਟ� ਲਈ ਖੋਲ�ੋ ਤ� ਿਕ ਹਵਾ
ਿਨਕਲ ਸਕੇ।
• ਡ�ੇਨ ਲਾਈਨ �ਪਰ ਲਾਲ ਕਲ�ਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤ� ਹੁਣ ਪਾਓ।

ਤੋੜੋ

ਡ�ੇਨ ਲਾਈਨ

ਹਵਾ ਕੱ ਢੋ



• ਭਰਨ ਲਈ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਖੋਲ�ੋ ।

• ਇਸ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਿਮੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਖੋਲ�ੋ

ਬੰਦ ਕਰੋ

ਭਰੋ



• ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

• ਦੂਜੇ ਲਾਲ ਕਲ�ਪ ਨੰੂ ਿਫੱਲ ਲਾਈਨ �ਪਰ ਲਗਾਓ।

• ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ� ।

ਬੰਦ ਕਰ ੋ ਕਲ�ਪ ਲਗਾਓ

ਭਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ



ਟਿਵੰਨ ਬੈ�ਗ ਹਟਾਉਣਾ 

5) ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ3) ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ ਨੰੂ
ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਿਵੱਚ�
ਕੱਢੋ।

4) ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਨੂੰ  
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਫੜੋ।

1) ਿਮਨੀਕੈਪ ਦਾ
ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ�ੋ ।

2) ਹੱਥ� ਨੂੰ  ਜੈ�ਲ ਨਾਲ
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

5.ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ ਨੂੰ  ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ 
ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

6) ਗੌਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਖਾਓ।

�ਪਰ ਨਵ� 
ਿਮਨੀਕੈਪ 
ਲਗਾਓ।



ਦੇਖੋ ਿਕ ਡ�ੇਨ ਬੈਗ ਿਵਚਲਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
• ਜੇ ਿਫਬਿਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ: ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਬੈਗ ਦੇ ਹਰ 1 ਿਲਟਰ ਲਈ 1 ਿਮ.ਿਲ.

ਹੈਪਾਿਰਨ ਪਾਓ
• ਜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਗੰਧਲਾ ਹੋਵੇ – ਬੈਗ ਨੂੰ  ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ. ਯੂਿਨਟ ਜ�

ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ �ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰ!ੋ
• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮ� ’ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇਖੋ।
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