ਇਨ ਹੋਮ ਟੈਬਲੇ ਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ?
 ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ ਬਣੋ l
 ਘਰ ਬੈਿਠਆਂਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰੋ l

Punjabi

ਫ਼ੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ

 ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਸਮ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਸਹੁਲਤ ਮੁਤਾਿਬਕ ਬਣਾਓ l

ਟੈਲੀਮੋਨੀਟਿਰੰ ਗ ਇਕਿਵਪਮ!ਟ

 ਆਪਣੇ ਲ̆ਛਣ- ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਿਸ̆ਖਣਾ l

Fraser Health
Telemonitoring Equipment

 ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼
ਕਰਨਾ l
 ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਿਜਓਣ ਦੀ ਪਿਵਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਦੇਣਾ l

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ‘BreatheWELL at
Home’ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ:
Please enter contact information here:

ਜੇ ਤੁਸ ਚੰ ਗੀ ਤਰ2- ਅੰ ਗੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਜ- ਸਮਝ ਨਹ ਸਕਦੇ, ਤ- ਸਾਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਹੋਰ ਵੱ ਲ ਫ਼ੋਨ ਕਰਵਾ ਲਓ l
ਇੰ ਟੇਲ-ਜੀ ਈ ਕੇਅਰ ਇਨ5ਵੇਸ਼ਨਜ਼™ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂਗਈਆਂਹਨ l

www.fraserhealth.ca
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪੋਵਾਇਡਰ ਵਲ ਿਦੱ ਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹ ਹੈ l
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‘BreatheWELL at Home’ Program

ਟੈਲੀਮੋਨੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ?

ਬਲੱਡ ਪੈਸ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰ

ਟੈਲੀਮੋਨੀਟਰ ਟੈਬਲੇ ਟ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਯੰ ਤਰ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਘਰ ਬੈਿਠਆਂਹੀ
ਿਸਹਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ l

ਇਹ ਯੰ ਤਰ ਿਕਸ ਤਰ$% ਦਾ ਿਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ?
ਟੈਲੀਮੋਨੀਟਰ ਯੰ ਤਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇ̆ਕ
ਤਖ਼ਤੀ (ਟੈਬਲੇ ਟ) ਅਤੇ ਿਕੱ ਟ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ̆ਚ ਇ̆ਕ ਬਲੱਡ ਪੈਸ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰ
ਅਤੇ ਇ̆ਕ ਆ̆ਕਸੀਜਨ ਮੋਨੀਟਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ l

ਟੈਲੀਮੋਨੀਟਰ ਟੈਬਲੇ ਟ

ਬਲੱਡ ਪੈਸ਼ਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪੈਸ਼ਰ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ-ਦੀ ਹੈ l

ਆ̆ਕਸੀਜਨ ਮੋਨੀਟਰ

ਆ̆ਕਸੀਜਨ ਮੋਨੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ੂਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ
ਟੈਲੀਮੋਨੀਟਰ ਟੈਬਲੇ ਟ ਇਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਟਚ ਸਕੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ
ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵੱ ਡੇ- ਵੱ ਡੇ ਬੱ ਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ l

Fraser Health Telemonitoring Equipment

ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ l

