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�ितषधे: यो जानकारीप� शैिक्षक �योजनका लािग मा� हो। अं�ेजीबाट सही अनुवाद गनर् हरेक �यास ग�रए पिन, भाषा अनवुादको काम एकदम ै
ज�टल हो र त्यसैल े�ि�गत अनवुादह�मा �ु�ट पाइन सक्छन्। तपाईकँो ब�ाको लािग यो जानकारी सही भएको िनि�त गनर्का लािग कृपया 
तपाईकँो डाक्टर वा अन्य स्वास्थ्य �वसायीह�सँग परामशर् िलनुहोस्। 

 

CPAP/ि�-तहको हरेचाह तथा उपकरणको ममर्त 
CPAP/Bi-level care and maintenance of equipment 
 
 

CPAP/ि�-तहको मास्क 
CPAP/Bi-level Mask  
क्युसन तथा �ेम 
तपाईकँो ब�ाको मास्कको सरसफाइ तथा ममर्त तपाईकँो 
िजम्मेवारी �न्। तपाईकँो ब�ाको CPAP मास्क सामान्यतया 12 
दिेख 24 मिहनाका लािग �टक्छ तर उपयु� तवरले हरेचाह गन� हो 
भने यसले थु�ै वषर् काम गनर् सक्छ। मास्कलाई बदल्ने तपाईकँो 
िजम्मेवारी हो। तपाईकँो िन�ा समूह (Sleep Team) सम्पकर् ले 
तपाईलँाई यस्को ख�रदको लािग खु�ा िव�� केन्�ह�को िवस्तृत 
िववरण �दान गनर् सक्छन्। 

मास्कको कुसन तथा �ेमलाई हातले धुने िनद�शन �योग गरेर वा 
िचसो सफा कपडाले पुछेर (वा ब�ाको वाइपले) हरेक �दन सफा 
ग�रनु पछर्। मास्कको हरेक भागलाई हातले धुने िनद�शनको पालना 
गरेर वा िडसवासरमा धुने िनद�शनको �योग गरेर कम्तीमा ह�ामा 
एक पटक सफा ग�रनुपछर्। 

 
हातल ेधुन ेिनद�शन:  
1. मास्को �ेमबाट क्युसनलाई अलग्याउनुहोस् (कसरी गन� भनेर 

तपाईलँाई दखेाइनेछ)। 

2. भाँडा माझ्ने िडटरजेन्ट तथा तातो पानीले क्युसनलाई हातले 
धुनुहोस्।  

कृपया याद गनुर्होस:् ब्लीच, अल्कोहोल, क्लो�रनमा आधा�रत 
पदाथर्ह�, किन्डसनर, मोस्चुराइजर तथा घरायसी सफाइका कडा 

पदाथर्ह� जसले मास्कलाई हािन गनर् सक्छन् ितनलाई �योग 
नगनुर्होस्। 

3. मास्कको हरेक भागलाई �त्यक्ष घामको �करणबाट सुख्खा �न 
�दनुहोस् र ितनलाई फे�र जडान गनुर्अिघ कतै क्षित भएको छ 
�क जाँच गनुर्होस्।   

कृपया याद गनुर्होस: य�द मास्कको कुनै भागमा क्षित भएको छ भने 
त्यसलाई बदल्नुपछर्। मास्कलाई प�रवतर्न गनर्का लािग प�रवारह� 
िजम्मेवार छन्। 

 
िडसवासर िनद�शन: 
कृपया याद गनुर्होस: सब ैमास्कह� िडसवासरले सफा गदार् सरुिक्षत 
�दँनैन ्िडसवासरमा सफा ग�रनुअिघ कृपया �योग िविध 
पढ्नुहोस्।  

1. मास्क �ेमबाट कुसनलाई अलग्याउनुहोस् (कसरी गन� भनेर 

तपाईलँाई दखेाइनेछ)।  

2. मास्कको सबै भागह�लाई (हडेिगयरबाहके) िडसवासरको 
मािथल्लो खण्डमा रा�ुहोस्। कुसनको समथर सतहलाई 
तलप�� पानुर्पछर् ता�क कुसनको नरम भागमा क्षित नपुगोस्। 

3. मास्को हरेक भागलाई हावा�ारा सुख्खा �न �दनुस् र पुनः 
जडान ग�रनुअिघ कुनै क्षित भएको छ �क जाँच गनुर्होस्।  

कृपया याद गनुर्होस: य�द मास्कको कुनै भागमा क्षित भएको छ भने 
त्यसलाई बदल्नुपछर्। मास्कलाई प�रवतर्न गनर्का लािग प�रवारह� 
िजम्मेवार छन्। 
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हडेिगयर 
Headgear 
1. �ेमबाट हडेिगयरलाई अलग्याउनुहोस्।  

2. तातोपानी र साबुन पानीले हडेिगयरलाई सफा गनुर्होस्।  

3. सफा पानीमा रा�ोसँग पखाल्नुहोस्। कृपया याद गनुर्होस: 
िब्लच गनुर्�दँनै 

4. �त्यक्ष सूयर्को �करणबाट हडेिगयरलाई सु� �दनुहोस्।  

5. सुख्खा भइसकेपिछ हडेिगयरलाई �ेममा पुनः लगाउनुस् र 
�योग गनुर्अिघ िमलाउनुस्।  

कृपया याद गनुर्होस:् ब्लीच, अल्कोहोल, क्लो�रनमा आधा�रत 
पदाथर्ह�, किन्डसनर, मोस्चुराइजर तथा घरायसी सफाइका कडा 
पदाथर्ह� जसले हडेिगयरलाई हािन गनर् सक्छन् ितनलाई �योग 
नगनुर्होस्। 

 

�िुबङ् (Tubing) 
Tubing 
�ुबलाई हरेक ह�ामा एकपटक सफा ग�रनुपछर्। 

1. तारह�को भागलाई अलग्याउनुहोस् (कसरी गन� तपाईलँाई 

दखेाइनेछ)। 

2. �ुिबङ् तथा �ुिबङ् जोड्ने कनेक्टरलाई साबुन पानी तथा 
तातोपानीले हातले धुनुहोस् र रा�ोसँग पखाल्नुहोस्।  

3. �ुिबङ्लाई मािथ फकार्एर टाँ�ुहोस् ता�क �त्यक्ष घाममा यो 
सु� पाओस्। 

4. जब �ुिबङ् सुख्खा �न्छ पुनः जडान गनुर्अिघ प्वाल वा 
िचराह�का लािग जाँच गनुर्होस्।  

कृपया याद गनुर्होस:् य�द �ुिब�ा क्षित पुगेको छ भने यसलाई 
प�रवतर्न ग�रनुपछर्। �ुिबङ्को प�रवतर्नका लािग प�रवारह� 
िजम्मेवार रहन्छन्।  

5. हरेक 7-10 �दनमा वा य�द कालो रङ्ग दिेखए त्योभन्दा अिघ 
फेनुर्पन� भएकोले ब्याक्टे�रया �फल्टरलाई जाँच गनुर्होस् (�योग 

गरेको भए)। �योग गनुर्पन� भए �फल्टरको ख�रदका लािग 
प�रवारह� िजम्मेवार रहन्छन्। 

 

CPAP/ि�-तहको मेिसन 
CPAP/Bi-level machine 
CPAP वा ि�-तहको मेिसनलाई सफा िचसो कपडाले पुछेर सफा गनर् 
स�कन्छ। मेिसनमा �फल्टरह� �न्छन् जसले हावाबाट आएका धूलो 
तथा फोहोरह�लाई छा�े काम गछर्न्। िभ�ी �फल्टरह�लाई 
जाँिचरहनुपछर् र िनयिमत सफा ग�रनुपछर्। यसलाई मास्क तथा 
�ुिबङ् सफा गन� बेलामा सा�ािहक�पमा ममर्त ग�रनु उ�म �न्छ। 

न� गनर् निमल्न ेमेिसन �फल्टर (मेिसनको पछािडप��) सफा गन� 
िनद�शनह�  
1. य�द फोम �फल्टर फोहोर छ भने बिगरहकेो पानीमिुन राखेर 

मल्द ैिनचोद� गनुर्होस्।  

2. �फल्टरलाई तातो, साबुन पानीले धुनुहोस् र �त्यक्ष घामबाट 
सु� �दनुहोस्। �फल्टर पूरै सुख्खा भएपिछ त्यसलाई पुन 
CPAP/ि�-तहको मेिसनमा जडान गनुर्होस्।  

कृपया याद गनुर्होस:  ती �फल्टरह�लाई हरेक 6 मिहनामा फेनुर् 
पनेछर्। तपाईलेँ जहाँबाट उपकरण भाडामा ल्याउनुभएको हो कृपया 
त्यस केन्�मा सम्पकर्  रा�ुहोस्। 

 
ब्याक्टे�रयल �फल्टर 
सबै भाडाका मेिसनह�मा तपाईलेँ ब्याक्टे�रयल �फल्टरको �योग 
गनुर्पन�छ। ती �फल्टरह�ले मेिसन र �ुिबङ्बीच जोड्ने काम 
गदर्छ। ती �फल्टरलाई हरेक 7-10 �दनमा फेनुर्पन�छ। शु�मा 
तपाईलँाई मेिसनसिहत �फल्टर आपू�तर् ग�रएको �नेछ। ती 
�फल्टरह� फेनर्का लािग तपाई ँिजम्मेवार  �नु�न्छ र तपाईकँो 
स्वास्थ्य �वसायीले ख�रदका �ोतह�का बारेमा तपाईलँाई 
सुझाव �दनु�नेछ। 

  
 

0सम्पकर्  
Contacts  

• वैज्ञािनक अिधकारी 
(02) 9845 1851 

• िच�कत्सा नसर् िवशेषज्ञ (Clinical Nurse Specialist)  

(02) 9845 0230 
• िच�कत्सा नसर् परामशर्दाता (Clinical Nurse Consultant) 

(02) 9845 2572 
• उपकरण केन्� 

(02) 9845 2563 
• बायोमेिडकल इि�नीय�रङ् िवभाग  

(Biomedical Engineering Department) 
(02) 9845 2602 

 
 



 

© The Children’s Hospital at Westmead, Sydney Children’s Hospital, Randwick and Kaleidoscope Children, Young People and Families. page 3 of 3 
 

2याद गनुर्होस:् 
Remember: 
• एउटा मास्कलाई रा�ोसँग हरेचाह ग�रयो भने धेरै 
वषर् �टक्छ।  

• हरेक �दन – मास्कलाई सफा गन� वा पुछ्ने गनुर्पछर्।  
• हरेक ह�ा - मास्क तथा �ुिबङ्लाई सफा ग�रनुपछर्।  
• हरेक 6 मिहनामा - न� गनर् निमल्ने �फल्टरह�लाई 
बदल्नुपन�छ। 
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