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দাবীতয্াগঃএই তথয্প�িট েকবল িশ�ামলূক উে�েশয্ ৈতির করা হেয়েছ। ইংেরিজ েথেক সিঠক অনবুাদ করার জনয্ সবর্াত্মক েচ�া চালােনা হেলও 

ভাষার অনবুাদ একিট খুবই জিটল কাজ, আর তাই পৃথক পৃথক অনবুােদ ভুল থাকেতই পাের। আপনার স�ােনর জনয্ এই তথয্িট উপেযাগী িকনা তা 

যাচাই এর জনয্ অন�ুহ কের আপনার ডা�ার িকংবা অনয্ানয্ েপশাদার �া�য্কম�েদর সােথ পরামশর্ করন। 

CPAP/বাই-েলেভল পিরচযর্া এবং সর�াম র�নােব�ন 
CPAP/Bi-level care and maintenance of equipment 
 

CPAP/বাই-েলেভল মা� 
CPAP/Bi-level Mask  

কুশন এবং ে�ইম 

আপনার বা�ার মা� পির�ার করা এবং এর র�নােব�ন আপনারই 
দািয়�।  আপনার বা�ার CPAP মা� সাধারণত ১২-২৪ মাস িটকেব, 
তেব যিদ সিঠকভােব এর র�নােব�ন করা হয় তাহেল হয়েতা এিট 
কেয়কবছর চলেব।  মা� বদলােনা আপনার দািয়�।  আপনার ি�প 
িটম আপনােক এিট েযসব েদাকােন িকনেত পাওয়া যায় েসগেলার 
িব�ািরত জানােত পারেব।  

হােত েধায়ার িনেদর্শাবলী অনসুরণ কের িকংবা একিট পির�ার েভজা 
কাপড় (িকংবা েবিব ওয়াইপ) িদেয় মেুছ �িতিদন মাে�র কুশন এবং 
ে�মিট পির�ার করেত হেব।  হােত িকংবা িডশওয়াশাের েধায়ার 
িনেদর্শাবলী অনসুরণ কের মাে�র সব অংশ স�ােহ অ�ত একবার 
পির�ার করেত হেব।   

হােত েধায়ার িনেদর্ শাবলীঃ 

1. মাে�র ে�ম েথেক কুশনিট আলাদা করন (কীভােব এিট করেত 
হেব তা আপনােক েদখােনা হেব)।  

2. বাসনেকাসন মাজার হালকা িডটারেজ� িদেয় গরম পািনেত কুশন 
এবং ে�মিট হােত ধুেয় রাখুন।   

অন�ুহ কের মেন রাখেবনঃ এমন েকােনা িকছু বয্বহার করেবন না 
যা মা�িটর �িত করেত পাের েযমন ি�চ, অয্ালেকাহল, ে�ািরন িনভর্ র 

�বণ, কি�শনার, মেয়�ারাইজার এবং গৃহ�ািলর শি�শালী 
পির�ারক পদাথর্।     
3. সরাসির সূেযর্র আেলা েথেক দেূর বাতােস মাে�র �িতিট অংশ 

শকান এবং েসগেলােক লাগােনার আেগ েকাথাও েভে� েগেছ 
িকনা তা েদেখ িনন।   

অন�ুহ কের মেন রাখেবন: যিদ মাে�র েকােনা অংশ েভে� যায় 
তাহেল মা�িট বদলােত হেব। মা� বদলােনার দািয়� িশশর 

পিরবােরর। 

িডশওয়াশােরর িনেদর্ শাবলীঃ 

অন�ুহ কের মেন রাখেবন: সব মা�ই িডশওয়াশাের েধায়া 
িনরাপদ নয়। িডশওয়াশাের েধায়ার আেগ অন�ুহ কের 

বয্বহারকারীর ময্ানেুয়লিট পেড় িনন।   

1. ে�ম েথেক কুশনিট আলাদা করন (এিট কীভােব করেত হেব তা 
আপনােক েদখােনা হেব)  

2. (েহড িগয়ার ছাড়া) মাে�র সবগেলা অংশ  িডশওয়াশােরর 
উপেরর তােক রাখুন। কুশেনর সমতল পৃ� অবশয্ই িনেচ রাখেত 

হেব যােত কের নরম অংশিটর েকােনা �িত না হয়।   

3. মাে�র সবগেলা অংশেক বাতােস শেকােত িদন এবং েসগেলােক 
আবার লাগােনার আেগ েকাথাও েভে� েগেছ িকনা েদেখ িনন।  

অন�ুহ কের মেন রাখেবন: যিদ মাে�র েকােনা অংশ েভে� যায় 
তাহেল মা�িট বদলােত হেব। মা� বদলােনার দািয়� িশশর পিরবােরর। 
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েহডিগয়ার 
Headgear 

1. ে�ম েথেক েহডিগয়ারিট খুেল িনন।  
2. উ� সাবান জেল েহডিগয়ারিট হােত ধুেয় িনন।  
3. এরপর পির�ার পািনেত ভােলাভােব ধুেয় িনন।  অন�ুহ কের 

মেন রাখেবন: ি�চ বয্বহার করেবন না।  
4. েহডিগয়ারিটেক সরাসির সূেযর্র আেলা েথেক দেূর শেকােত িদন।  
5. শকােনার পর েহডিগয়ারিটেক আবার ে�েম লািগেয় িদন এবং 

বয্বহােরর আেগ অয্াডজা� কের িনন।  

অন�ুহ কের মেন রাখেবনঃ এমন েকােনা িকছু বয্বহার করেবন না 
যা েহডিগয়ারিটর �িত পাের েযমন ি�চ, অয্ালেকাহল, ে�ািরন িনভর্ র 
�বণ, কি�শনার, মেয়�ারাইজার এবং গৃহ�ািলর শি�শালী 
পির�ারক পদাথর্। 

িটউিবং 
Tubing 

িটউবিট স�ােহ একবার পির�ার করেত হেব।  

1. সািকর্ ট পাটর্ গেলােক আলাদা কের িনন (কীভােব করেত হেব তা 
আপনােক েদখােনা হেব)।  

2. িটউিবং এবং িটউিবং কােন�রগেলােক উ� সাবান জেল হাত 
িদেয় ধুেয় ভােলা কের পািন িদেয় পির�ার কের িনন।  

3. িটউিবংিটেক ঝুিলেয় সরাসির সূেযর্র আেলা েথেক দেূর শেকােত 
িদন। 

4. িটউিবং যখন শকােব তখন আবার লাগােনার আেগ েকাথাও িছ� 
িকংবা েফেট েগেছ িকনা েদেখ িনন।  

অন�ুহ কের মেন রাখেবনঃ িটউিবং যিদ �িত�� হয় তাহেল তা 
বদলােত হেব। িটউিবং বদলােনার দািয়� িশশর পিরবােরর।  

5. বয্াকেটিরয়া িফ�ারিট (যিদ বয্বহৃত হয়) পরী�া করন কারণ 
যিদ এিট কােলা রঙ ধারণ কের তাহেল �েতয্ক ৭-১০ িদন অ�র 
বা আেরা শী� বদলােত হেব। যিদ বয্বহৃত হয় তাহেল িফ�ার 

েকনার দািয়� পিরবােরর।  

CPAP/বাই-েলেভল েমিশন 
CPAP/Bi-level machine 
CPAP িকংবা বাই-েলেভল েমিশনেক একিট পির�ার েভজা কাপড় 
িদেয় মছুেত পােরন। েমিশনিটেত িফ�ার রেয়েছ েযগেলা বাতােসর 

পু�েরণ ুএবং ধূিলকণােক েছঁেক েফেল। ইনলাইন িফ�ারগেলােক 

িনয়িমত পরী�া এবং পির�ার করেত হেব। আপনার সা�ািহক 
র�ণােব�েণর অংশ িহেসেব মা� এবং িটউিবং পির�ার করার সময় 
এিট করেল সবেচেয় ভাল হয়।  

বার বার বয্বহারেযাগয্ েমিশন িফ�ার (েমিশেনর েপছেনর 
িদেক) েধায়ার িনেদর্ শাবলী   
1. যিদ েফাম িফ�ারিট ময়লা হেয় যায়, তাহেল �বাহমান পািনর 

নীেচ েরেখ িফ�ারিটেক িচেপ পির�ার কের িনন।   
2. উ� সাবান জেল িফ�ারিটেক ধুেয় সূেযর্র আেলা েথেক দেূর 

বাতােস শেকােত িদন। িফ�ারিট পুেরাপিুর শকােনার পর 

CPAP/বাই-েলেভল েমিশন আবার লািগেয় িদন।  
অন�ুহ কের মেন রাখেবন: এই িফ�ারগেলা �িত ৬ মাস অ�র 
বদলােত হেব। েয েদাকান েথেক আপিন য�গেলা ভাড়া িনেয়িছেলন 

অন�ুহ কের তােদর সােথ েযাগােযাগ করন।  
 
বয্াকেটিরয়াল িফ�ার  

ভাড়ায় েনওয়া সবগেলা েমিশেন আপনােক একিট বয্াকেটিরয়াল 
িফ�ার বয্বহার করেত হেব। এই িফ�ারগেলা েমিশন ও িটউিবং এর 

মাঝখােন যু� থােক।  এই িফ�ারগেলােক �িত ৭-১০ িদন অ�র 

বদলােত হেব। �াথিমকভােব আপনার েমিশেনর সােথ কতগেলা 

িফ�ার সরবরাহ করা হেব।  িফ�ারগেলা বদলােনার দািয়� আপনার 
এবং এগেলা েকাথা েথেক িকনেত হেব তা আপনার েপশাদার �া�য্কম� 
আপনােক বেল েদেবন।   

0েযাগােযাগ করন 
Contacts  

• ৈব�ািনক কমর্কতর্ া  (02) 9845 1851 

• ি�িনকয্াল নাসর্ ে�শািল�  (02) 9845 0230 

• ি�িনকয্াল নাসর্ কনসালেট� (02) 9845 2572 

• অয্াপলােয়� েস�ার (02) 9845 2563 

• বােয়ােমিডেকল ইি�িনয়ািরং িডপাটর্ েম� (02) 9845 2602 

 
 

2মেন রাখেবনঃ 
Remember: 
• িঠকভােব যত্ন েনওয়া হেল একিট মা� েবশ কেয়ক বছর 
বয্বহার করা যােব।  

• �িতিদন – মা�িট পির�ার িকংবা মেুছ রাখেত হেব।  

• �িত স�ােহ – মা� এবং িটউিবং পির�ার করেত হেব।  
• �িত ৬ মাস অ�র – বার বার বয্বহারেযাগয্ 
িফ�ারগেলা বদলােত হেব।  
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