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o ਕੈਸਟ ਪੈਕੇਜ 
o 12 ਫੱੁਟ ਡ�ੇਨ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈ�ਟ (ਸਪਾਈਕ)  
o ਤੌਲੀਆ 
o ਸੌਲੀਊਸ਼ਨ ਬੈਗ 
o 12 ਫੁੱ ਟ ਪੇਸ਼�ਟ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 
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o ਹੱਥ� ਲਈ ਜੈ�ਲ  
o 4×4 ਗੌਜ਼ (ਪੱਟੀ) 
o ਲਾਲ ਕਲ�ਪ  
o ਮਾਸਕ 
o ਿਮਨੀਕੈਪ 

 
 

• ਹੱਥ ਧੋਵੋ 
• ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ 

ਕੁਝ ਔਪਟੀਕੈਪ� 
ਆਪਣੇ ਬੈ�ਡ ਦੇ 
ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖੋ  



ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ 

• ਸਾਇਕਲਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। 
 

 

• ਸਾਇਕਲਰ �ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਆਵੇਗਾ: "PRESS 
GO TO START” (ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ GO ਦਬਾਓ) 

 

    (ਅਜੇ “GO” ਨਾ ਦਬਾਓ)। 
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ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ 

• ਹੱਥ ਧੋਵੋ।  
• ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਬੈਗ� ਨੰੂ ਖੋਲ�ੋ  ਅਤੇ ਸੁਖਾਓ। 
• ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਬੈਗ ਚ�ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਗ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਖੋ। 
• 5 ਿਲਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੀਟਰ �ਪਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕੇ ਬੈਗ ਨਾਲ ਰੱਖੋ (ਸਭ ਤ� 

ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਗ ਨੰੂ ਹੀਟਰ �ਪਰ ਰੱਖੋ)। 
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• ਕੈਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਖੋਲ�ੋ । 
• ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ       ਵਾਲਾ ਬਟਣ ਦਬਾਓ।  
• ਸਾਈਕਲਰ �ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਆਵੇਗਾ: “LOAD THE SET” (ਸੈ�ਟ ਲੋਡ ਕਰੋ) 

 

 

4 ਸੈ�ਟ ਨੂੰ  ਿਤਆਰ (ਲੋਡ) ਕਰੋ 

Baxter -  Info to go 
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    ਕੈਸਟ ਲੋਡ ਕਰਨੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1) ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ�ੋ । 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2) ਕੈਸਟ ਲੋਡ ਕਰੋ। 

 
 
 
 
 
 

 
 
 3) ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ 

ਕਰੋ। 
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ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 
ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ 

• ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ �ਪਰ ਲਮਕਾਓ। 
 

• ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ �ਪਰ ਬਣੀ ਥ� ਿਵੱਚ ਲਗਾਓ। 
 

• ਿਫਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ 
ਕੁੰ ਡਾ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਨੰੂ ਿਖੱਚੋ।  
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ਸੈਲਫ਼ ਟੈਸਿਟੰਗ 

•       ਵਾਲਾ ਬਟਣ ਦਬਾਓ। 
 

• ਸਾਇਕਲਰ �ਪਰ ਹੁਣ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ: “SELF TESTING” 
(ਸੈਲਫ਼ ਟੈਸਿਟੰਗ)।  

• ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਇਕਲਰ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। 
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• ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਹਲੀ ਨਾਲੀ ਡ�ੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ।  
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 ਡ�ੇਨ ਲਾਈਨ ਜੋੜਨੀ 

 
 
 
 
 

1) ਨਲ਼ੀ ਦੇ Y ਆਕਾਰ 
ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿਚੱਟੇ 
ਕਲ�ਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।  

 
 
 
 
 

2) ਿਫਰ, 12 ਫੁੱ ਟ ਡ�ੇਨ 
ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸੈ�ਟ 
ਕੈਸਟ ਡ�ੇਨ ਲਾਈਨ 
ਨਾਲ ਜੋੜੋ (2 ਤ� ਵੱਧ 
ਸੈ�ਟ ਨਹ� ਜੋੜਨ� )।   

 
 
 
 
 

3) ਨੀਲਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ। 
ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਸੈ�ਟ ਦਾ 
ਿਸਰਾ ਟੌਇਲੈਟ, ਨਾਲੀ 
ਜ� ਿਕਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ 
ਜੋੜੋ (ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ 
ਡੁਬਾਏ ਿਬਨ�) 
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• ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।  
 

• ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ� ।  

  
• ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ�ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।  
 
• ਜਦ� ਮਸ਼ੀਨ ਸੈਲਫ਼ ਟੈਸਿਟੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ  

ਉਦ� ਸਾਇਕਲਰ �ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਆਵੇਗਾ   
    “OPEN CLAMPS” (ਕਲ�ਪ ਖੋਲ�ੋ) 

ਤ� ਿਕ “CONNECT BAGS” 
    (ਬੈਗ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ) 
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ਬੈਗ� ਨੂੰ  ਜੋੜਨ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨੀ 

Baxter -  Info to go 



• ਲਾਲ ਕਲ�ਪ ਵਾਲੀ ਨਲ਼ੀ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਹੀਟਰ �ਪਰ ਡਾਈਐਲਾਿਸਸ 
ਬੈਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। 
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ਬੈਗ ਜੋੜਨ�   

 
 
 
 
 

1) ਹੀਟਰ ਲਾਈਨ ਤ� 
ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ। 

 
 
 
 

 
2) ਿਫਰ, ਬੈਗ ਿਵੱਚ� ਿਖੱਚ ਕੇ 
ਕੱਿਢਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ 
ਹਟਾਓ।   
3) ਹੀਟਰ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਬੈਗ 
ਕਨ� ਕਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।  
(ਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਟਾਣ-ੂਮੁਕਤ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)  

 
 
 
 
 

4) ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀਲ 
ਤੋੜੋ। 
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• ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਬੈਗ ਨਾਲ ਿਚੱਟਾ 
ਕਲ�ਪ ਲਗਾਓ।  

• ਨੀਲੀ ਸੀਲ ਤੋੜੋ। 
• ਜੇ ਨਲ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤ� ਦੂਜਾ ਿਚੱਟਾ ਕਲ�ਪ ਬੰਦ 

ਕਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਨਲ਼ੀ ਨੰੂ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ �ਪਰ ਲੱਗੀ ਰਿਹਣ ਿਦਓ। 
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• ਨੀਲੇ ਕਲ�ਪ ਵਾਲੀ ਨਲ਼ੀ ਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਗ 
ਨਾਲ ਜੋੜੋ (ਅਕਸਰ 7.5%) 

• ਜੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤ� 12 ਫੁੱ ਟ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼�ਟ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕੈਸਟ 
�ਪਰ ਲੱਗੀ ਪੇਸ਼�ਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ (ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ �ਪਰ ਬਚੀ 
ਹੋਈ ਲੰਮੀ ਨਾਲੀ) 

• ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨਲ਼ੀ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਲ਼ ਤ� ਨਹ� ਪਏ ਜ� ਕੋਈ ਸੀਲ ਤ� ਨਹ� ਟੱੁਟੀ!  
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ਪ�ਾਈਿਮੰਗ 

•        ਵਾਲਾ ਬਟਣ ਦਬਾਓ।  
 

• ਸਾਈਕਲਰ �ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਆਵੇਗਾ: “PRIMING”(ਪ�ਾਈਿਮੰਗ) 
 

• ਪ�ਾਈਿਮੰਗ (ਨਲ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ)। 
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• ਜਦ� ਪ�ਾਈਿਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਦ� ਸਾਇਕਲਰ �ਪਰਲਾ ਸੰਕੇਤ “CONNECT 
YOURSELF” (ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਨ� �ਕਟ ਕਰੋ) ਤ� ਬਦਲ ਕੇ 
“CHECK PATIENT LINE” (ਪੇਸ਼�ਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

• ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਬੈਗ� ਿਵੱਚ ਹੈਪਾਿਰਨ ਪਾਓ। 

• ਸਾਇਕਲਰ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ ਜ�  
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਨ� �ਕਟ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੁਝ  
ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ੋ
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ਹੈਪਾਿਰਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 
 ਹਰ 5 ਿਲਟਰ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ 

4 ਿਮ.ਿਲ.  
 ਹਰ 2.5 ਿਲਟਰ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ 

2 ਿਮ.ਿਲ.  
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• ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ� । 

 
 

• ਹੱਥ� ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। 
 

• 4x4 ਗੌਜ਼ (ਪੱਟੀ) ਖੋਲ�ੋ ।  
 

• ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਕਲ�ਪ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। 
(ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਟਾਇਟੈਨੀਅਮ ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਿਵਚਲਾ ਕਨ� ਕਸ਼ਨ 
ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕਿਸਆ ਹੋਵੇ।) 
 
 
 
• ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ�ਲ ਨਾਲ ਹੱਥ� ਨੂੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।  
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ਸਾਇਕਲਰ ਨਾਲ ਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ 



 
 
 
 
 
 

 3) ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਪੇਸ਼�ਟ 
ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਕਨ� �ਕਟ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੌਜ਼ (ਪੱਟੀ) 
ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ। 

 
 
 
 
 

 

 2) ਿਫਰ, ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ 
ਿਵੱਚ� ਿਮਨੀਕੈਪ ਕੱਢੋ। 

  

      ਸਾਇਕਲਰ ਨਾਲ ਕਨ� ਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ 

 
 
 
 
 

 

1) ਪੈਸ਼�ਟ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ� 
ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੱਿਢਆ 
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢੱਕਣ 
ਕੱਢੋ (ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰ 
ਿਵੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਲੰਮੀ 
ਨਲ਼ੀ)। 
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ਸਾਇਕਲਰ ਨਾਲ ਕਨ� �ਕਟ ਕਰਨਾ 
• ਕਨ� �ਕਟ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣਾ ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਖੋਲ�ੋ ।  

 

• .      ਬਟਣ ਦਬਾਓ। 
 

• ਸਾਇਕਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਟੱਢ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

 ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਅੰਤ  
• ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਾਇਕਲਰ �ਪਰ ਿਲਿਖਆ  

ਹੋਵੇਗਾ: “END OF THERAPY”  
(ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਅੰਤ) 
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2) ਪੇਸ਼�ਟ ਲਾਈਨ ਨੰੂ 
ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਤ� 
ਹਟਾਓ। 

      
ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜ।ੋ 

         ਸਾਇਕਲਰ ਨੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ 

1) ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ। 

      ਿਮਨੀਕੈਪ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 4x4 
ਗੌਜ਼ (ਪੱਟੀ) ਨੰੂ ਖੋਲ�ੋ ।   

 

 ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ�  ਅਤੇ ਹੱਥ 
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈ�ਲ 
ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਹੱਥ� ਨੂੰ  
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।        

 3) ਟ��ਸਫ਼ਰ ਸੈ�ਟ �ਪਰ 
ਨਵ� ਿਮਨੀਕੈਪ ਲਗਾਓ। 
 
ਗੌਜ਼(ਪੱਟੀ) ਨਾਲ ਸੁਖਾਓ। 
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ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ�   
• ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਨਕਲੇ ਨੰਬਰ 

ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। 
 

• ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਰ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਬਟਣ ਦਬਾਓ। 
 

• ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਾਓ।  
 

• ਹੇਠਲੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਲੌਗ-ਸ਼ੀਟ �ਪਰ ਦਰਜ ਕਰੋ: 
  

(ਆਈ-ਡ�ੇਨ)   
(ਕੁੱ ਲ ਯੂ.ਐ�ਫ਼.) 
ਔਸਤ ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ  
ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਜ�   
ਨੁਕਸਾਿਨਆ ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ  
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ਕਲ�ਪ ਬੰਦ ਕਰਨ�   

• ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ       ਬਟਣ ਦਬਾਓ।  
 

• ਸਾਇਕਲਰ �ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਆਵੇਗਾ “CLOSE ALL CLAMPS” 
(ਸਾਰੇ ਕਲ�ਪ ਬੰਦ ਕਰੋ)।  
 

• ਸਾਰੀਆਂ ਨਲ਼ੀਆਂ �ਪਰ ਲੱਗੇ ਕਲ�ਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। 
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• .     ਬਟਣ ਦਬਾਓ। 
 

• ਸਾਇਕਲਰ �ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਆਵੇਗਾ: “DISCONNECT YOURSELF” 
(ਜੋੜ ਖੋਲ�ੋ)। 
 

• ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ�ੋ । 

• ਕੈਸਟ, ਲਾਈਨ� ਅਤੇ ਬੈਗ ਸੱੁਟੋ। 

23 ਜੋੜ ਖੋਲ�ਣਾ 

Baxter -  Info to go 



• .    ਬਟਣ ਨੰੂ ਦਬਾਓ। 

• ਸਾਇਕਲਰ �ਪਰ ਿਲਿਖਆ ਆਵੇਗਾ: “TURN ME OFF” (ਬੰਦ ਕਰ)ੋ।  
 

• ਸਾਇਕਲਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।  
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਟੱਢ ਿਵੱਚ ਪੀੜ ਹੈ ਤ� ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਸਚ�ਜ ਕਰੋ।  
 

ਜੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਗੰਧਲਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਪੀ.ਡੀ. ਯੂਿਨਟ ਨੂੰ  ਜ� ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 
ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ! 
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         ਇਨ� � ਅੰਕ� ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?  

 
ਆਈ-ਡ�ੇਨ ਵੌਿਲਊਮ: ਿਮ.ਿਲ. 
(I-DRAIN VOL) 

 
ਈਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡ�ੇਨ (ਆਈ-ਡ�ੇਨ)  
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਮ� ਪੈਰੀਟਨੀਅਨ ਛੇਦ ਿਵੱਚ� ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਘੋਲ ਦੀ ਿਮਕਦਾਰ। 

 
ਕੁੱ ਲ ਯੂ.ਐ�ਫ਼: ਿਮ.ਿਲ.  
(TOTAL UF) 

 
ਕੁੱ ਲ ਅਲਟ�ਾਿਫਲਟਰੇਸ਼ਨ (ਕੁੱ ਲ ਯੂ.ਐ�ਫ਼.)  
ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ� ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ� ਕੱਿਢਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱੁਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ।  

 
ਔਸਤ ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ: ਘੰਟੇ:ਿਮੰਟ  
(AVG DWELL TIME) 

 
ਔਸਤ ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ 
ਹਰ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦਾ ਪੈਰੀਟਨੀਅਲ ਛੇਦ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮ�।  

 
ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ: 
ਘੰਟੇ:ਿਮੰਟ  
(ADDED DWELL TIME) 

 
ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 
ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਨੰੂ ਿਨਪੰੁਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਕਾਰਣ ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਘੋਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ 
ਰਿਹ ਸਕਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮ� 

 
ਨੁਕਸਾਿਨਆ  ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ: ਘੰਟੇ:ਿਮੰਟ 
(LOST DWELL TIME)  

 
ਨੁਕਸਾਿਨਆ  ਡਵੈ�ਲ ਟਾਈਮ  
ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਦੇ ਘੋਲ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਜ� ਭਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਦੇ ਰਿਹ ਸਕਣ ਦਾ ਖੰੁਿਝਆ 
ਸਮ�।   
ਜ ੇਤੁਸ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਗੰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ: 
a) ਿਫਬਿਰਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਿਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਟਿਵੰਨ ਬੈਗ ਬਦਲੋ। 
           ਜ ੇਿਫਬਿਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤ� ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਦੇ ਹਰ 1 ਿਲਟਰ ਵਾਸਤੇ 1 ਿਮ.ਿਲ. ਹੈਪਾਿਰਨ ਪਾ ਿਦਓ।   
b)    ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਜ਼ ਤ� ਨਹ� ਹੈ। 
 

ਜ ੇਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� ਗੰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਰੀਟਨੀਅਲ ਡਾਇਐਲਾਿਸਸ ਆਊਟਪੇਸ਼�ਟ 
ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

 ਸਰੋਤ: ਬੈਕਸਟਰ ਹੋਮ ਚੁਆਇਸ ਐਡਂ ਹੋਮ ਚੁਆਇਸ ਪ� ੋਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਿਸਸਟਮ (2009) 
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