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ਮਰੀਜ ਾਂ ਲਈ ਹਿਦ ਇਤ ਾਂ 

24 ਘੰਟ ੇਦ  ਿੋਲਟਰ ਮਨੀਟਰ ਟੈਸਹਟੰਗ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ 24 ਘੰਟ ੇਦੇ ਇੱਕ ਹੋਲਟਰ ਮਨੀਟਰ ਟੈਿਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਸਰਕਾਰਡਰ ਨ ੰ  24 ਘੰਸਟਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਸਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

 

ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। LifeLabs ਦੇ ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੈਂਟ ਡੈਿਕ ਨਾਲ 1-855-412-4495 ‘ਤੇ ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ।  
 

ਜ ਾਂਚ ਕਰਵ ਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਹਤਆਰੀ: 

1. ਆਪ੍ਣੀ ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪ੍ਸਹਲਾਂ ਸਾਵਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਹਾਓ।  ਆਪ੍ਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲੋਸਨ ਜਾਂ ਟੈਲਕਮ ਨਾ ਲਗਾਓ। 

2. ਆਰਾਮਦਾਇਕ 2-ਪ੍ੀਿ ਵਾਲੇ ਕਪ੍ੜੇ ਪ੍ਸਹਨੋ 

• ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਬ੍ਰਾ ਪ੍ਸਹਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬ੍ਰਾ ਪ੍ਸਹਨੋ ਸਕਉਸਂਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟੈਿਟ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਸਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਿ ਨ ੰ  

ਪ੍ਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਸਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਸਜਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰਨ ਸਕ ਿੇਂਿਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਸੇਵ 

ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

3. ਆਪ੍ਣੀ ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ LifeLabs ਦੀ ਰੇਸਕਿਸਜ਼ਸਨ (ਪ੍ਰਚੀ) ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਸਲਆਓ। 

4. ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦਾ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਿਕਰਾਇਬ੍ਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿ ਚੀ ਸਲਆਓ। 

5. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ੇਿਮੇਕਰ ਲੱਸਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਿੈਸਟੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ੇਿਮੇਕਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪ੍ੀ ਸਲਆਓ  

6. ਆਪ੍ਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ੀਿ (ਘੜੀ ਜਾਂ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਫੋਨ) ਸਲਆਓ। 

 

ਹਵਧੀ: 

ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੀ ਹੁੱਕ-ਅਪ੍ ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ 30 ਤੋਂ 45 ਸਮੰਟ ਦਾ ਿਮਾਂ ਸਦਓ।  ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਡਿਪ੍ੋਿੇਬ੍ਲ ਿਸਕਨ ਿੈਂਿਰ 

ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਤਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂਇੱਕ ਛੋਟ ੇਮਨੀਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਜਿ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਲ ਦੀ ਗਤੀਸਵਧੀ ਸਰਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ 

ਰਹੇਗੀ।  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੱਕਅਪ੍ ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਦਨ, ਸਡਿਕੁਨੇਕਟ ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਵੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ੇਘੰਟ ੇਦਾ ਿਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।  
 

 

ਿੋਲਟਰ ਮਨੀਟਰ ਪਹਿਨਣ : 

1. ਇੱਕ ਗਤੀਸਵਧੀ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਜਿ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਵਾਪ੍ਿ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

2. ਸਜੱਥੇ ਿੈਂਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੱੇ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਜਲੀ ਅਤ ੇਕਈ ਵਾਰ ਚਮੜੀ  

ਦੇ ਸਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

3. ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੀ ਿ ਚੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਆਮ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ: 

ਇਿ ਨ  ਕਰ:ੋ 

• ਸ ਵਰ ਲੈਣ , ਨਿ ਉਣ , ਤੈਰਨ  ਜ ਾਂ ਮਨੀਟਰ ਨ ੰ  ਹਗਿੱਲ  ਕਰਨ  

• ਇਲੈਕਸਟਰਕ ਬ੍ਲੈਂ ਸਕਟ ਜਾਂ ਆਰਕ ਵੇਲਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

• ਵਾਟਰਬ੍ੈਡ 'ਤੇ ਿੋਣਾ, ਜਾਂ ਚੁੰਬ੍ਕ ਵਾਲੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਜਾਂ ਗੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

• ਸਰਕਾਰਡਰ, ਿੈਂਿਰ, ਟੇਪ੍ ਜਾਂ ਕੇਬ੍ਲ ਨ ੰ  ਛੇੜਨਾ (ਐਡਜਿਟ ਕਰਨਾ) 

 

 

ਨੋਟ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਿਮੇਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਤਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬ੍ਹਤੁ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਸਕ ਮਨੀਟਰ ਨ ੰ  ਉਿੀ LifeLabs ਮਰੀਜ਼ ਿੇਵਾ 

ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਉਿਦੇ ਐਕਸਟਵ ਹੋਣ ਤੋਂ 23 ਘੰਸਟਆਂ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਵਾਪ੍ਿ ਦੇ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਿੀ ਂਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਿ ਲਗਾਈ ਜਾ 

ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀ ਂਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਿ ਲਾਗ  ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। 


