
ਮਰਦਾ ਂਲਈ  ਔਰਤਾ ਂਲਈ

ਿਸਟਜ਼ ਬਾਥ

ਕੈਥੀਟਰ � ਹ�ਡਲ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂ� ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਕੈਥੀਟਰ ਡਰੇਨੇਜ ਿਸਸਟਮ � ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਟਊਬ ਜਾ ਂਵਾਲਵ � ਹਵਾ ਲਈ ਖੁੱਲ�ਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਨਾਲ ਕੈਥੀਟਰ � ਉਸ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਦ� ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ
� ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਟਟੂੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੈਥੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਖੱਚ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਪਾਈਪ � ਪੱਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਟੇਪ ਨਾਲ ਬੰਨ�� । 

ਡਰੇਨੇਜ ਬੈਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਸ਼ � ਨਹ� ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਿਪਸ਼ਾਬ ਕੈਥੀਟਰ ਇੱਕ ਿਨਰਜੀਵ (ਕੀਟਾਣੂ ਰਿਹਤ) ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਿਨਕਾਸ ਲਈ ਿਪਸ਼ਾਬ
ਦੀ ਥੈਲੀ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਕੈਥੀਟਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕੈਥੀਟਰ � ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾ� ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਚ
ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥਾ ਂਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨਸ � ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੈਥੀਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
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ਿਸਟਜ਼ ਬਾਥ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਬੇਿਸਨ ਜਾ ਂਵੱਡੇ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਿਸਨ ਜਾ ਂਵੱਡਾ ਕਟੋਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਬੇਿਸਨ ਜਾ ਂਵੱਡੇ ਕਟੋਰੇ � 3 ਤ� 4 ਇਚੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਮਕ ਜਾ ਂਦਵਾਈ ਪਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1/2 ਚੱਮਚ ਲੂਣ ਤ� 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮ�ਗਨੇਟ ਦੇ 2-3 ਿ�ਸਟਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ � ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾ ਂਕਰੋ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਿਪਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੋਵ� ਪਾਣੀ ਦੇ
ਹੇਠਾ ਂਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
10 ਤ� 20 ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਬੈਠ� ।
ਕਟੋਰੇ ਤ� ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ �ਠ� । ਤੁਸ� ਹਲਕਾ ਿਸਰ ਜਾ ਂਚੱਕਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰੇਿਲੰਗ � ਫੜੋ ਜਾ ਂਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਮ�ਬਰ ਤ� ਮਦਦ ਮੰਗੋ।
ਆਪਣੇ ਗੁਦਾ ਿਹੱਸਾ, ਪੈਰੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਂ� ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁੱਕੋ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ � ਰਗੜੋ ਨਾ.
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ. ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਲਮ ਜਾ ਂਕਰੀਮ ਲਗਾਓ।
ਿਸਟਜ਼ ਬਾਥ ਕਟੋਰੇ � ਹਰੇਕ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਿਦਨ ਿਵੱਚ 2 ਤ� 3 ਵਾਰ ਿਸਟਜ਼ ਬਾਥ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਜਾ ਂਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ � ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਥੀਟਰ � ਕਦ� ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਂਨਵ� ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੈਥੀਟਰ ਹਰ 3-4 ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਿਸਟਜ਼ ਬਾਥ ਕੈਥੀਟਰ � ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ � ਿਪਸ਼ਾਬ ਇਫੈੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੰਿਮਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਦਰਦ ਜਾਂ
ਿਡਸਚਾਰਜ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਿਪਸ਼ਾਬ, ਗੰਧਲਾ ਿਪਸ਼ਾਬ, ਿਪਸ਼ਾਬ ਿਵੱਚ ਬਦਬੂ, ਜਾ ਂਬੁਖਾਰ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ।

Foley Catheter

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਥੈਲੇ � ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੌਥ � ਛੂਹਣ ਨਾ ਿਦਓ।
ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਰੀਜ਼ � ਕਮੋਡ ਕੁਰਸੀ/ਬ�ਡਪੈਨ/ਟਾਇਲਟ 'ਤੇ ਿਬਠਾਓ ਜਾਂ
ਅੰਡਰਪੈਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।
ਉਸ ਜਗ�ਾ � ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਿਜੱਥੇ ਕੈਥੀਟਰ ਸਰੀਰ � ਛੱਡਦਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਲੀ � ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਮੜੀ � ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚੋ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੋਜ, ਲਾਲੀ, ਜਾ ਂਿਨਕਾਸ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਖੂਨ ਜਾ ਂਪਸ।
ਕੈਥੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ � ਹਲਕੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੋਵੋ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਮੜੀ � �ਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸਤਹਾ ਂ� ਧੋਵੋ।
ਕੈਥੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ � ਭੀ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 
ਮਰੀਜ਼ � ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਿਥਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।
ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ � ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤ� ਹੇਠਾ ਂਬੰਨ�� । 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੇ ਥੈਲੇ � ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੌਥ � ਛੂਹਣ ਨਾ ਿਦਓ
ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾ ਂਮਰੀਜ਼ � ਕਮੋਡ ਕੁਰਸੀ/ਬ�ਡਪੈਨ/ਟਾਇਲਟ 'ਤੇ ਿਬਠਾਓ
ਜਾ ਂਅੰਡਰਪੈਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।
ਸਦੀਵੀ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਡੋਲ� ਿਦਓ।
ਸਾਬਣ ਦੇ ਘੋਲ � ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਕੈਥੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ� ਬਾਹਰ� ਲਗਾਓ।
ਕੈਥੀਟਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਿਹੱਸੇ � ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾ ਂਧੋਵੋ।
ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਕੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ।
ਮਰੀਜ਼ � ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਿਥਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।
ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਥੈਲੀ � ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤ� ਹੇਠਾ ਂਬੰਨ�� । 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।


