د رسپیمات د تنفسی وسیلې د کار اخیستلو چارښودنې

PASHTU

ورځنی کار اخیستل

تاسو کوالی شئ چې ددې تنفسی وسیلې څخه صرف په ورځ کې یو ځل کار واخلئ.
هر ځل چې کارول کېږی صرف دوه دمه یا کشه واخستل شی.

 .۱تاوول
•سرپوښ بند وساتئ
•روښانه برخه هغه خوا ته چې د غشی په مرسته نښه شوي ده تاو کړئ
ترڅو چې یو تړک واورئ (نیمه دایره تاو)

 .۲خالص کول
•سرپوښ په بشپړه توګه خالص کړئ

 .۳کېمنډل
•په کراره او بشپړه ډول سا وباسئ او بیا خپلې شونډې په هغه برخې کې
چې د خولې لپاره دی ونښلوئ
•په کراره او ژور ډول د خولې له الرې سا واخلئ او د اندازې د آزادیدلو
تنۍ کېمنډئ .په کراره سا ویستلو ته ادامه ورکړئ

هشک هود

ېک ځرو هپ
لځ وی

•د تاوول ،خالص کول او کېمنډلو عمل د جمله دوه کشه یا دمه لپاره تکرار
کړئ

کله الزمه ده چې تاسو شاجور (کارترج) یا د تنفسی وسیله تبدیل کړئ

د اندازې د ښودلو په برخې ښودل کېږی چې په شاجور (کارترج) کې څو کشه یا دمه نور پاتی دی.

 ۶۰کشه یا دمه پاتی دی.

د  ۱۰کشه یا دمه څخه لږ پاتی
دی .یو نوی شاجور (کارترج)
السته راوړئ.

شاجور (کارترج) تش شوی .د دې لپاره چې روښانه
برخه وباسئ دا برخه تاو کړئ .شاجور (کارترج) د
تنفسی  ...څخه کش کړئ .نوی شاجور په کښې ځای
په ځای کړئ.

کله چې تاسو شپږ شاجوره په تنفسی وسیلې کې وکاروئ ،بیا الزمه ده چې رسپیمات نوی تنفسی وسیله السته راوړئ.

لمړنی چمتو کول
۱

۲

روښانه برخه لیرې کړئ

شاجور (کارترج) ننباسئ

”تړک“

•سرپوښ بند وساتئ
•امنیتی تنۍ ټينګه کړئ او په عین حال کې د خپل بل الس سره
روښانه برخه کش کړئ

•شاجور (کارترج) په تنفسی .وسیلې کې ننباسئ
•تنفسی وسیله په یو مثبوت ځای کې کیږدئ او بیا الندې
خواته فشار ورکړئ ترڅو د ځاي په ځای کیدلو د کړپ
غږ واورئ

۴

۳

په شاجور (کارترج) باندی یادداشت ولیکئ

•د ټکمار کولو برخه چې په تنفسی وسیلې پوری لګیدلی ټیکمار کړئ ترڅو د
شاجورونو د شمېر اندازه تاسو ته مالوم وی
•روښانه برخه ته فشار ورکړئ ترڅو د ځاي په ځای کیدلو د تړک غږ واورئ

۵

تاوول

•سر پوښ بند وساتئ
•روښانه برخه هغه خوا ته چې د غشی په
مرسته نښه شوي ده تاو کړئ ترڅو چې
یو تړک واورئ (نیمه دایره تاو)

۶
x3

خالص کول

•سرپوښ په بشپړه توګه خالص کړئ

 ۶ – ۴پړاو

کېمنډل

•تنفسی وسیلې سر مخ په ځمکه ونیسئ
•د اندازې د آزدیدلو تنۍ کېمنډئ
•سر پوښ بند کړئ
• ۶ – ۴پړاونه تر هغه پوری تکرار کړئ ترڅو چې لړه ولیدل شی
•ستاسو تنفسی وسیله اوس د کار اخیستلو لپاره چکتو ده او په منځ کې  ۶۰کشه
یا دمه ( ۳۰دوزه یا اندازه) شتون لری.

د زدکړې د ویدیو لپاره لطفا ً  www.medisininstruksjoner.noته مراجعه وکړئ

