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ਕਾਰਡੀਐਕ ਟਲੈੀਮੈਟਰੀ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹ ੈ 
Welcome to the Cardiac Telemetry Unit 

ਕਾਰਡੀਐਕ ਟਲੈੀਮਟੇਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀ ਹੈ?  

What is cardiac telemetry monitoring? 

ਇਹ ਅਿਜਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ 

ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ 

ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹ।ੈ  

ਇਹ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ How does it work? 

ਨਰਸ ਵੱਲ�  ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ �ਪਰ ਿਚਪਕਣ ਵਾਲੇ 5 ਸ�ਸਰ 

ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ (ਇਨ� � ਸ�ਸਰ� ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ੋਡ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ।) ਇਹ ਸ�ਸਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਪੈਕ ਦੀਆਂ 5 ਤਾਰ� ਨਾਲ 

ਜੁੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਟੈਲੀਪੈਕ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।) 

ਸ�ਸਰ ਅਤੇ ਤਾਰ� ਤੁਹਾਡੇ ਧੜਕਦੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਜਲਈ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। 

ਟੈਲੀਪੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨਰਿਸੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੀਟਰ ਨੰੂ 

ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਟੈਲੀਪੈਕ ਪਿਹਿਨਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਉਦ� ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਵੱਲ� ਮਨੀਟਰ ਨੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਲੈਅ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ 

ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟੈਲੀਪੈਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਿਕਵ� ਪਿਹਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 

ਬੈਟਰੀਆਂ ਿਕਵ� ਬਦਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਰਸ ਵੱਲ�  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।   

ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦ� ਤਕ ਹ?ੈ How long do you need it? 

ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਦਨ� ਲਈ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 

ਪ�ਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਦ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸ� 

ਇਸ ਨੰੂ ਕਦ� ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤਕ ਹੈ। 

ਟੈਲੀਪੈਕ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸ ਵੱਲ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਟੈਲੀਪੈਕ ਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਨਾ ਕਰ ੋਹੈ ਜ� ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਹਟਾਓ।  

 

ਤਹੁਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ� ਹ?ੈ Why do you need it? 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ� ਿਦਲ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ 

ਪ�ੋਸੀਜਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ  ਜ� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲ ਦੀ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ 

ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ ਜ� ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ:  

- ਿਦਲ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ� ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ  

- ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਫ਼ੇਫ਼ਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ 

- ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਿਵੱਚ ਬੇਨ� ਮੀ 

- ਿਦਲ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜ� ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ 

- ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਜ� ਧੜਕਣ ਦੀ 

ਲੈਅ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

 

ਮਦਦ ਕਦ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹ ੈWhen to get help 

ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਤਰੰੁਤ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜੇ: 

• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜ� ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਬਾਓ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ (ਜੀਅ ਮਤਲਾਉਣਾ।) 

• ਤੁਸ� ਪਸੀਨ�  ਨਾਲ ਿਭੱਜ ਜ�ਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੱਕਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਚੜ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਮਿਹਸੂਸ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

• ਤੁਸ� ਆਮ ਬੇਆਰਾਮੀ ਜ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ ਸਵਾਲ ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ?  

Have questions or concerns? 

ਇਸ ਿਨਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� 

ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਪੰਨ�  'ਤੇ ਲੱਭੋ। 

Punjabi 



 

ਕਾਰਡੀਐਕ ਟਲੈੀਮਟੈਰੀ ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹ ੈ- ਜਾਰੀ  
Welcome to the Cardiac Telemetry Unit – continued  
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ਆਮ ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ Frequently Asked Questions 

ਕੀ ਹੋਰਨਾ ਮਰੀਜ਼� ਵੱਲ� ਵਰਤ ੇਹੋਏ ਟਲੈੀਪੈਕ ਨੰੂ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕ ੇਮ� ਿਬਮਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

Can I get sick from using a telepack used by other 

patients? 

ਜਦ� ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਉਦ� ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਟੈਲੀਪੈਕ ਅਤੇ ਤਾਰ� ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾ ਮਰੀਜ਼� ਨਾਲ ਇਨ� � ਨੰੂ 

ਸ�ਝਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ।  

ਜਦ� ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਟੈਲੀਪੈਕ ਅਤੇ ਤਾਰ� ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਉਦ� ਉਨ� � ਟੈਲੀਪੈਕ 

ਅਤੇ ਤਾਰ� ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਅਗਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ 

ਸੁਥਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਪੈਕ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

ਕੀ ਮ� ਯਿੂਨਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ�? Can I leave the unit? 

ਨਹ�। ਜੇ ਤੁਸ� ਕਾਰਡੀਐਕ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਯੂਿਨਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� 

ਨਰਿਸੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਏ ਮਨੀਟਰ ਿਵੱਚ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਲੈਅ 

ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਨਹ� ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ 

ਆ�ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਰਸ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ� ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ 

ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਦ� ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਟੈਸਟ� ਜ� ਪ�ੋਸੀਜਰ� ਵਾਸਤੇ ਯੂਿਨਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ�ਦੀ 

ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੂਿਨਟ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਰਸ ਵੱਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਪੈਕ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਯੂਿਨਟ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤ� ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ 

ਤ� ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਪੈਕ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।  

ਕੀ ਮੇਰ ੇਿਨ�ਜੀ ਇਲੈਕਟ�ਿੌਨਕ ਉਪਕਰਣ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮਰੇਾ ਸ�ੈਲ 

ਫ਼ਨੋ, ਮੇਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ? 
Can my personal electronic devices, such as my cell phone, 

affect my monitoring? 

ਇਹ ਕਈ ਗੱਲ� ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਉਨ� � ਦੇ ਿਨ�ਜੀ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਲੈੀਪਕੈ ਨੰੂ ਪਿਹਨਣ ਦਰੌਾਨ ਮ� ਿਕਹੜ ੇਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ/ 

ਸਕਦੀ ਹ�? What activities can I do while wearing my 

telepack? 
ਇਹ ਕਈ ਗੱਲ� ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 

ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।   

ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਿਬਸਤਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤਕ ਯੂਿਨਟ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਰਨ-ਿਫਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਮੇਰ ੇਇਲੈਕਟਰਡੋ �ਤਰ ਜਾਣ ਤ� ਕੀ ਮ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਿਚਪਕਾ 

ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? ਜੇ ਮੇਰੀਆ ਂਤਾਰ� ਦ ੇਜੜੋ �ਖੜ ਜਾਣ ਤ� ਕੀ ਮ� ਉਨ� � 

ਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ ਜੜੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? Can I reapply my electrodes if 

they peel off? Can I reattach my wires if they disconnect? 

ਨਹ�। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਰੋਡ �ਖੜ ਜਾਣ ਜ� ਤਾਰ� ਦੇ ਜੋੜ �ਤਰ ਜਾਣ ਤ� ਨਰਸ 

ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਰੋਡ ਅਤੇ ਤਾਰ� ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਮਨੀਟਰ �ਤੇ ਆ�ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਇਨ� � ਨੰੂ ਿਕੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸਟੀਕ ਹੋਵੇ। 

ਕੀ ਮ� ਆਪਣਾ ਟਲੈੀਪਕੈ ਪਿਹਨਣ ਦਰੌਾਨ ਨਹਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ�? 

Can I shower while wearing my telepack? 

ਨਹ�, ਤੁਸ� ਟੈਲੀਪੈਕ ਨੰੂ ਿਗੱਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮ� 

ਬਾਰੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਨਰਸ 

ਵੱਲ� ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਪੈਕ ਹਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਤਹੁਾਡੀ 

ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਨਹਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਪੈਕ ਨੰੂ 

ਦੁਬਾਰਾ ਜੜੋਨ ਲਈ ਤਰੰੁਤ ਨਰਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਮੇਰ ੇਇਲੈਕਟਰਡੋ� ਦ ੇਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ  ਲਾਲ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਅਤ ੇ

ਉਸ �ਪਰ ਖਾਿਰਸ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹ?ੈ The skin around 

my electrodes is red and itchy. Is this normal? 

ਨਹ�। ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਇਲੈਕਟਰੋਲੋਡ� ਨੰੂ ਦੂਜ ੇਇਲੈਕਟਰਾਡ� ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਜ ੋਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਿਬਹਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 


