ਕੈ ਪਸੂਲ
ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪੀ
CapsoCam Plus® ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ
360˚ ਪੈ ਨੋਰੈਮਿਕ ਦ੍ਰਿ ਸ਼
ਵਾਲਾ ਇੱ ਕਮਾਤਰ ਕੈ ਪਸੂਲ

ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਕ੍ਰੌਹਨਸ ਰੋਗ, ਸਿਲੀਐਕ ਰੋਗ, ਲਹੂ ਵਗਣ, ਜਾਂ
ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋ ਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋ ਟੀ ਅੰ ਤੜੀ (ਤੁਹਾਡੇ
ਗੈ ਸਟ੍ਰੋਇਨਟੈ ਸਟੀਨਲ (GI) ਟ੍ਰੈ ਕਟ ਦੇ ਇੱ ਕ ਹਿੱਸੇ ) ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਤ
ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਕੈ ਪਸੂਲ ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੈ ਪਸਲੂ ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਕੈ ਪਸੂਲ ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪੀ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱ ਕ ਕੈ ਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਛੋ ਟੇ ਕੈ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੈ ਪਸੂਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋ ਂ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋ ਟੀ ਅੰ ਤੜੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰ ਘਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਵਧੇ ਰੀਆਂ ਇਨਵੇ ਸਿਵ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਪਹੁ ੰ ਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ।

ਛੋ ਟੀ
ਅੰ ਤੜੀ

CapsoCam Plus ਕਿਵੇ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
CapsoCam Plus ਜਦੋ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰ ਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਚਨ ਤੰ ਤਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅਨੋ ਖੀ 360º ਵੀਡੀਓ ਕੈ ਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ :
•	
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਂ ਪੇ ਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ ਤੜੀ
ਦੇ ਸਾਫ ਦ੍ਰਿ ਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
•	
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਓ।
•	
3-30 ਘੰ ਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਟਰੀਨ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਸਰਲ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਧੀ
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੈ ਪਸੂਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇ ਜੋ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋ ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।
•	
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗਾ।

CapsoCam Plus ਕੈ ਪਸੂਲ ਦਾ ਅਕਾਰ
ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਮਲਟੀ-ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ
ਗੋ ਲੀ ਜਿੰ ਨਾਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਕੁਝ ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਮੈ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨਿਗਲਦੇ ਸਮੇ ਂ ਜਾਂ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਚਨ ਤੰ ਤਰ ਦੇ ਵਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰ ਘਦੇ
ਸਮੇ ਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। CapsoCam Plus ਕੈ ਪਸੂਲ
ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਲੈ ਟਰੀਨ ਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪਿਕ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ।

ਮੈ ਂ ਕੈ ਪਸੂਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਾਂ?
ਆਪਣਾ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨਿਗਲਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ , ਦਵਾਈਆਂ
ਤੋ ਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸੇ ਗਾ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕਦੋ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ । ਇੱ ਕ ਸਫਲ ਸਿੱ ਟ�ੇ ਦੀ ਸਰਬੋ ਤਮ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

	“ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਹੈ ਰਾਨ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ
ਕਿ CapsoCam Plus ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿੰ ਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਨਿਗਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ।”
Michael Bass, M.D., ਗੈ ਸਟ੍ਰੋ ਐਂਟਰੋ ਲੌਜਿਸਟ
ਡੈ ਲਾਵੇ ਅਰ, ਨੂਵਰਕ, DE ਦੇ GI ਮਾਹਰ

	“ਚੋ ਣ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ , ਮੇ ਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ CapsoCam Plus ਨੂੰ
ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਕੇ , ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਕੇ , ਆਪਣੇ ਰੋ ਜ਼ ਦੇ
ਕੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
Ian Storch, D.O., ਗੈ ਸਟ੍ਰੋ ਐਂਟਰੋ ਲੌਜਿਸਟ
ਲੌ ਗ
ਂ ਆਈਲੈ ਂ ਡ, ਨਿਊ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ, NY ਦੇ ਗੈ ਸਟ੍ਰੋ ਐਂਟਰੋ ਲੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਮੈ ਂ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਾਂ?
CapsoCam Plus ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
CapsoRetrieve ਕਿਟ ਦੇ ਵੇ ਗਾ। ਕਿਟ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰ ਤ ਹੀ ਵਰਤੋ ਂ
ਦੇ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਦੇ ਖੋ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂ ਰ
ਗੱ ਲ ਕਰੋ ।
ਤੁਸੀਂ CapsoVision ਦੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈ ਪਸੂਲ
ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਖਿਪਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

	
CapsoCam Plus ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਸ
ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟੀ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ :

https://capsovision.com/patient-resources/what-toexpect-with-capsocam/

CapsoRetrieve ਕਿਟ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ
ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ।

1

ਜਦ ਲੈ ਟਰੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਵੇ, ਤਾਂ ਰਿਟ੍ਰੀਵਲ
ਪੈ ਨ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਬੋ ਲ ਦੀ ਪਿੱ ਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ
‘ਤੇ ਰੱ ਖੋ।

2

ਜੇ ਕਰ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਵੇ, ਤਾਂ ਪੈ ਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ
ਦੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

3

ਹੱ ਥ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੈ ਪਸੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਪੈ ਨ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਚੁ ੰ ਬਕੀ
ਛੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ।

4

ਚੁ ੰ ਬਕੀ ਛੜੀ ਤੋ ਂ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਿਡ
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ।

5

ਲਿਡ ਨੂੰ ਲੌ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਭੇ ਜ ਦਿਓ।

ਜਾਂ

ਜਾਂ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ
FedEx® ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ
ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ FedEx ਲੋ ਕੇ ਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ
ਛੱ ਡ ਆਓ।

CapsoRetrieve ਕਿਟ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਵੀ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕੈ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ
ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮੇ ਂ ਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ:
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਿਨ:
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ:
ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਫੈ ਡਰਲ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰ ਧ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਲਾਈਸੈ ਂਸਧਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੇ ਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਦੇ ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇ ਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੋ ਖਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚਾਹੇ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ , ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈ ਪਸੂਲ ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜੋ ਖਮ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਹਨ। ਸੰ ਭਾਵਿਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਛੋ ਟੀ ਅੰ ਤੜੀ ਦੀ ਰੁ ਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਪੀਰੇ ਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਕੈ ਪਸੂਲ ਦਾ ਅੰ ਦਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪਿਕ ਪਲੇ ਸਮੈ ਂਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈ ਡੀਕਲ, ਐਂਡ�ੋਸਕੋ ਪਿਕ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਦਖਲ ਦੇ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ। CapsoCam Plus ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੈ ਪਸੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ
ਤੱ ਕ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱ ਟ ਆਦਿ ਲੱ ਗਣ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈ ਟਿਕ ਖੇ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਤੋ ਂ ਲਓ।
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