
ট্যান ট্ক সেনগ হােপাতাল, সেঙ্গাপুর ২০২০। েমস্ত অসিকার েংরসিত. েমস্ত তথ্য সম ২০২০ সহোবে েঠিক।

এই দস্তাবেবের সকানও অংশই পুনরুত্পাদন করা,অনুসলসপ করা, সেপরীতভাবে সমবন চলার,অসভবোািেত, সেতরণ,

োসণিেযকভাবে সশাষণ, প্রদসশ িত ো সকানও ডাট্াবেে, পুনরুদ্ধার সেবেবম েিিত ো সপ্ররণ, ট্যান ট্ক সেনগ

হােপাতাবলর পূে িঅনুমসত ছাডা সো সকানও আকাবর করা োাবে না। এই নসথ্বত প্রাপ্ত েমস্ত তথ্য এেং উপাদানগুসল

সকেল তবথ্যর উবেবশয এেং এঠট্ আপনার সনবের সচসকত্েক ো অনযানয সচসকত্েক সপশাদারবদর দ্বারা প্রদত্ত
সকানও পরামবশ ির সেকল্প সহোবে নয়।

আপসন এই তথ্যগুসল সক সকাবনা 
উপকাবর খুুঁবে সপবয়বছন?

আপসন এই োা পবডবছন সে েম্পবকি

আপনার সকানও মতামত থ্াকবল দয়া
কবর আমাবদর এই ইবমল ঠিকানায়

ইবমল করুন।

ক্লিক্লিক B2B (ক্লি ২ ক্লি)

ঠট্ঠট্এেএইচ সমসডবকল সেন্টার, স্তর B2 (সে ২)

সোাগাবোাগ:

৬৩৫৭৭০০০ (সকন্দ্রীয় হট্লাইন)

অনলাইন তথ্য সদখবত আপনার স্মাট্িব ান 

সদবয় সকউআর সকাডঠট্ স্ক্যান করুন অথ্ো এই 

সলবে 

তথ্যগুসলর

এন্ডোক্রিন্িোলক্রি ক্লিভোগ

ভোযোল/ক্লিক্লি ইিসুক্ললি ইিন্িকিন্ির ক্লিশ্রণ
ইিন্িকিি এিং সংরক্ষণ এর প্রস্তুক্লির িিয ক্লিন্দেিোিল 



ধোপ ১: প্রস্তুি হওযো

ক) আপনার হাত িুবয় ভাল কবর শুসকবয় সনন।

খ) আপনার েরঞ্জামগুবলা একিিত করুন।

ইনেুসলন সোতবলর উপর সময়াদ সশষ হওয়ার তাসরখ

সদবখ সনন।

সোতলঠট্ সখালার ৪ েপ্তাহ পবর ো উদপাদনকাসরর

সনবদিশনা অনুোায়ী স বল সদন।

গ) োখন নতুন সোতল খুলবেন, তখন সখালার তাসরখঠট্

সলবখ রাখুন।

ঘ) োেবপনশনঠট্ ভাল ভাবে সমশাবনার েনয আপনার

দুই হাবতর তালুর মাবে সঘালাবট্ ইনেুসলন সোতলঠট্

িবর অন্তত ১০ োর ঘুসরবয়/সরাল কবর সনন।

ইনেুসলন সোতলঠট্ োকাবেন না।

গ) এলবকাহল সোয়াে (swab) েযােহার কবর রাোবরর

সছসপঠট্ পসরষ্কার করুন।

ক) সেসরবঞ্জর মবিয োতাে ভরার েনয প্লাঞ্জারঠট্

ট্ানুন।। সট্বন সনয়া োতাবের পসরমাণ সনি িাসরত

ইনেুসলবনর পসরমাবণর েমান হওয়া উসচত।

খ) সোতলঠট্ খাডা কবর সরবখ প্লাঞ্জারঠট্ পুবরাপুসর

নীবচ সিবল সোতবলর সভতর োতাে প্রবেশ করান।

ক) িাপ ২খ সথ্বক সেসরঞ্জ সের না কবর সোতল এেং

সেসরঞ্জ উবটা কবর কাত করান এেং আপনার সচাখ

েরাের সনবয় আেুন।

পসরস্ক্ার/স্বচ্ছ ইনেুসলন প্রবয়ােনীয় পসরমাবণ সট্বন

তুলুন এেং সেসরঞ্জ সের কবর স লুন।

খ) কাবলা রাোবরর সরংবয়র উপর সথ্বক পডুন(তীর সচহ্ন

সদখুন)। োতাবের েুদেুদ আবছ সক না তা সচক

করুন। োসদ থ্াবক তাহবল সেসরঞ্জঠট্বতআলবতাভাবে

সট্াকা সদন োাবত েুদেুদগুবলা উপবর চবল োায়।

েুদেুদগুবলা সের কবর স লার েনয প্লাঞ্জারঠট্বত

হালকাভাবে চাপ সদন।

ধোপ ৩ক: পক্লরস্কোর/স্বচ্ছ ইিসুক্ললি টেন্ি িুলুি (ACTRAPIDR)

ধোপ ২খ: পক্লরস্কোর/স্বচ্ছ ইিসুক্ললন্ির টভির িোিোস প্রন্িি করোি

(ACTRAPIDR)

পসরস্ক্ার/স্বচ্ছ ইনেুসলন েযেহার কবর িাপ ২ক পুনরােসৃত্ত করুন ।

সোতলঠট্বত োতাে ভরার পর সেসরঞ্জঠট্ সের করবেন না।

ধোপ ২ক: ট োলো ইিসুক্ললিটের টভির িোিোস ভন্র ক্লদি

(INSULATARDR)



ধোপ ৩খ: ট োলোন্ে ইিসুক্ললি টেন্ি িুলুি (INSULATARDR)

ধোপ ৪: ইিসুক্ললন্ির ইিন্িকিি টকোথোয ক্লদন্ি হন্ি

ক) আংসশক ভরা সেসরঞ্জঠট্ সঘালাবট্ ইনেুসলবনর

সোতবল প্রবেশ করান।

প্লাঞ্জারঠট্বত চাপ সদবেন না।

খ) সোতল এেং সেসরঞ্জ উবটা কবর কাত করান এেং

আপনার সচাখ েরাের সনবয় আেুন।

পুবরা সডাে* ততসর করবত প্রবয়ােনীয় পসরমাবণ

সঘালাবট্ ইনেুসলন সট্বন তুলুন এেং সেসরঞ্জ সের কবর

স লুন।

গ) কাবলা রাোবরর সরংবয়র উপর সথ্বক পডুন। োতাবের

েুদেুদ আবছ সক না তা সচক করুন। োসদ থ্াবক

তাহবল সেসরঞ্জঠট্বতআলবতাভাবে সট্াকা সদন োাবত

েুদেুদগুসল উপবর চবল োায়। েুদেুদগুসল সের কবর

স লার েনয প্লাঞ্জারঠট্বত হালকাভাবে চাপ সদন।

পুন্রো ট োি ট োি ট োি

ইনেুসলবনর ইনবেকশন সদয়ার েেবচবয় প্রচসলত োয়গা হবচ্ছ সপট্।

নাভী সথ্বক কমপবি ২আঙুবলর দরূবে (প্রায় ২.৫ সথ্বক ৫ সেসন্টসমট্ার) 

ইনবেকশন সদন।

প্রসতঠট্ ইবঞ্জকশন পূে িেতী োয়গা সথ্বক ২আঙু্গবলর েযেিাবন হওয়া উসচত

(প্রায় ২ সথ্বক ৩ সেসন্টসমট্ার)।

একই োয়গায় োরোর ইনেুসলবনর

ইনবেকশন সদবেন না।

ধোপ ৫: ইিসুক্ললন্ির ইিন্িকিি ক্লকভোন্ি ক্লদন্ি হন্ি

ক) এলবকাহল সোয়াে (swab) েযােহার কবর ইনবেকশন

সদয়ার োয়গাঠট্ পসরষ্কার কবর সনন।

খ) এক ভাে চামডা সচমঠট্ সদবয় িরুন।

অনয হাবত সেসরঞ্জঠট্ সপিিবলর মবতা িবর রাখুন।

৯০ সডসি সকানাকুসন ভাবে চামারার সভতর েুুঁচ ঢুসকবয়

সদন। প্লাঞ্জারঠট্ সভতবরর সদবক পুবরাপুসর পুশ করুন।

একই েমবয় সেসরঞ্জ এেং চামডা সছবড সদন।

গ) একঠট্আঙুল সদবয় ৫ সেবকবের েনয ইনবেকশবনর

োয়গায় হালকা চাপ প্রবয়াগ করুন।

ইনবেকশবনর োয়গাঠট্ ঘষবেন না।

ধোপ ৬: ক্লিষ্পক্লি এিং সংরক্ষণ

ক) েযেহৃত সেসরঞ্জগুসল একঠট্ ঢাকনাওয়ালা শক্ত

প্লাসেবকর পাবি স বল সদন।

সেসরঞ্জগুবলা পুনরায় েযেহার করবেন না ো

ঢাকনা পুনরায় লাগাবেন না।

খ) েূবো ির আবলা সথ্বক দবূর একঠট্ িাণ্ডা, শুকবনা

োয়গায় সখালা ইনেুসলন রাখুন।

না সখালা ইনেুসলন সিবে রাখবত হবে।


