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ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਡਰੇਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
Drain Care after Breast Surgery 

ਮੈਨ ੰ  ਡਰੇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਲਾ (ਕਿੱਛ) ਦੀ ਿਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਿੱਕ 
ਜਾਂ ਵਿੱ ਧ ਨਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਡਰੇਨ ਪ੍ੁਰਾਣ ੇਖ ਨ 
ਅਤੇ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਿੱਠਾ 
ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਡਰੇਨ ਸਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਭ ਰਾ, ਜਾਂ ਪ੍ੀਲਾ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਚਮਚ ਜਾਂ (30 ਸਮ.ਲੀ.) ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਲਗਭਗ ਇਿੱਕ 
ਕਿੱ ਪ੍ (250 ਸਮ.ਲੀ.) ਤਿੱ ਕ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਕਈ 
ਵਾਰ ਤਰਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਜਰੀ ਦੀ ਸਕਿਮ 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਨਾਲੀ ਿਦੋਂ ਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 
ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਦਨਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਸਿਆ ਂਸਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਦੀ 
ਮਾਤਰਾ 2 ਚਮਚ ਤੋਂ ਘਿੱ ਿ  (30 ਸਮ.ਲੀ. ਤੋਂ ਘਿੱ ਿ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲੀ 
(ਡਰੇਨ) ਕਿੱਢੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 
ਇਿੱਕ ਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਨਰਿ ਨਾਲੀ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਦਾ ਹੈ। 
ਮੈਂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਿਰਾਂ? 
ਬਲਬ ਨ ੰ  ਕਮਰ ਦ ੇਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਕਰੋ। 
ਬਲਬ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਿੱ ਪ੍ਸਿਆ ਂ'ਤੇ ਸਪੰ੍ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਊਬ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਚਮਿੀ ਨ ੰ  ਸਖਿੱ ਚ ਨਾ ਪ੍ਵੇ। 
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਬਾਈਡਂਰ ਪ੍ਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਚਮਿੀ ਦੀ 
ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਚਮਿੀ ਅਤੇ ਨਾਲੀ ਦ ੇਸਵਚਕਾਰ ਪ੍ਿੱਿੀ 
ਲਗਾਓ। 
ਹਰ ਦੋ ਘੰਸਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸਕ ਕੀ 
ਇਿਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ। 
ਹਰ ਸਦਨ ਘਿੱਿ-ੋਘਿੱਿ 2 ਵਾਰ ਡਰੇਨ ਨ ੰ  ਖਾਲੀ ਕਰ।ੋ 
ਜੇਕਰ ਬਲਬ ਅਿੱਧਾ ਭਸਰਆ ਹਇੋਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿਨ ੰ  ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ 
ਕਰੋ। 

ਮੈਂ ਬਲਬ ਨ ੰ  ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਿਰਾਂ??

1. ਆਪ੍ਣ ੇਹਿੱਥ ਧੋਵੋ।

2. ਉੱਪ੍ਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਬਲਬ
ਨ ੰ  ਫਿੋ।

3. ਪ੍ਲਿੱ ਗ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੋ।

4. ਬਲਬ ਨ ੰ  ਮੋਿੋ ਅਤੇ ਇਿ ਨ ੰ  ਸਨਚਿੋ ਸਦਓ। ਇਿੱਕ ਕੰਿੇਨਰ ਸਵਿੱਚ
ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਨ ੰ  ਕਿੱ ਢ।ੋ

5. ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 
ਬਲਿੱ ਬ ਨ ੰ  ਫੇਰ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰੋਂ
ਜੁਿੀਆ ਂਸਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਫਿੋ।

6. ਬਿੱਲਬ ਨ ੰ  ਦਬਾਓ ਅਤੇ
ਉਿੇ ਿਮੇਂ ਪ੍ਲਿੱ ਗ ਮੋਰੀ
ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਪ੍ਿ  ਪ੍ਾਓ।

7. ਬਿੱਲਬ ਨ ੰ  ਛਿੱ ਡ ਸਦਓ।
ਬਲਬ ਸਿਿੱ ਧਾ ਰਸਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8. ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਮਾਪੋ੍ ਅਤੇ
ਇਿਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰਡ 'ਤ ੇਦਰਜ ਕਰ।ੋ ਆਪ੍ਣੇ
ਿਰਜਨ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਲੇੇ ਇਿਨ ੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆਓ।

ਸਿਊਬ ਸਵਿੱਚ ਸਚਿੱ ਿੇ ਸਿਿ  ਦੇ ਿੁਕਿੇ ਜਾਂ ਛੋਿੇ ਖ ਨ ਦ ੇਥਿੱ ਕ ੇਦੇਖਣਾ ਆਮ 
ਗਿੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਰਨੇ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
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ਮੈਨ ੰ  ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਰੇਨ ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰ 
ਰਹੀ ?
ਜੇ ਤੁਿੀਂ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿੇ ਨ ੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਰੇਨ 
ਿਾਇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
• ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਨਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।
• ਜਦ ਸਿਊਬ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿੱ ਛ ਸਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਉੱਥੇ ਤਰਲ ਪ੍ਦਾਰਥ ਸਰਿਦਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿੱ ਛ ਿੁਿੱ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸਨ ੰ  ਠੀਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?
1. ਇਿੱਕ ਹਿੱਥ ਨਾਲ, ਨਾਲੀ ਨ ੰ  ਫਿੋ ਸਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਰੀਰ

ਸਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ (ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕਿੱ ਛ)।
2. ਦ ਜੇ ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ, ਆਪ੍ਣੇ ਅੰਗ ਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ

ਸਿਊਬ ਨ ੰ  ਸਨਚੋਿੋ ਜਾਂ ਦਬਾਓ।
3. ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨ ੰ  ਬਲਬ ਵਿੱਲ ਸਲਜਾਓ।
4. ਇਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਿਦੋਂ ਫੋਨ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪ੍ਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ:
• ਜੇ ਸਿਊਬ ਨ ੰ  ਕਈ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ

ਕੋਈ ਸਨਕਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।

• ਬਿੱਲਬ ਿਮਤਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
• ਤਰਲ ਬਹੁਤ ਗਾਿੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ।
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