
রোগীর হার্ট মনিটর নিজে লাগানোর নির্দেশনা 

সহায়তার জন্য সোম-শুক্র সকাল 9:00টা – বিকাল 5:00টা পর্যন্ত 0345 6080542 নম্বরে 
কল করুন 

অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত সময়ের জন্য মনিটরটি পরুন:

এই মনিটরটি আপনার হৃৎস্পন্দনের নিরবিচ্ছিন্ন রেকর্ডিং নেবে, যাতে আপনার উপসর্গগুলির কারণ সম্পর্কে আপনার 
ডাক্তার একটি দ্রুততর ও আরো নিখুঁত ক্লিনিক্যাল রোগনির্ণয় করতে পারেন। মনিটরটির ডিজাইন এরকমভাবে 
করা হয়েছে, যা বাড়িতে সহজে নিজেই লাগিয়ে নেওয়া যায়। এটি পরে থাকার সময়কালে অনুগ্রহ করে, আপনার নিয়মিত 
কাজকর্মগুলি চালিয়ে যান; যার মানে হল আপনি এটি না খুলেই ব্যায়াম করতে পারেন ও শাওয়ার নিতে পারেন (অনুগ্রহ 
করে, এটি পরে সাঁতার কাটবেন না বা স্নান করবেন না)। 
গুরুত্বপূর্ণ: অনুগ্রহ করে, ওই দিনই লাগিয়ে নিন বা পরের কাজের দিনে সকাল 9:00টা – বিকাল 5:00টা পর্যন্ত 
লাগান 

1
ভিডিওটি দেখুন ও অ্যাপটি ডাউনলোড করুন

মনিটরটি লাগানোর আগে, যেখানেই সম্ভব হবে, অনুগ্রহ করে, 
আমাদের ছোট ভিডিওটি দেখে নিন: www.ecg-od.com/fitting 
এই নির্দেশনাগুলি সতর্কভাবে পড়ে নিন। সম্ভব হলে, কিউআর 
(QR) কোডটি স্ক্যান করে ডায়েরী অ্যাপটি ডাউনলোড করুন 
বা ইসিজি-ওডি (ECG-OD) ডায়েরীর জন্য অ্যাপ/প্লে স্টোর 
সার্চ করুন। 
আপনার স্মার্টফোনে আপনার উপসর্গগুলি রেকর্ড করুন। বিকল্প হিসেবে, প্রদানকৃত কাগজের 
ডায়েরীটি ব্যবহার করুন। 
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1. যে জায়গাগুলি প্রস্তুত
করা হবে তা চিহ্নিত
করুন (বামে দেখুন)

2. কোন রোম থাকলে,
রেজর ব্যবহার করে তা
তুলে নিন।

3. অ্যালকোহল ওয়াইপ
দিয়ে জোরে জোরে ঘষে
জায়গাটি পরিষ্কার করুন।

4. 2 মিনিট অপেক্ষা
করে, কোন
পরিষ্কারকারী দ্রবণকে
স্বাভাবিকভাবে বাষ্পীভতূ
হতে দিয়ে ত্বককে শুকিয়ে
নিন।

3
ত্বকের প্রস্তুতি প্রক্রিয়া:

বাক্সে থাকা জিনিসগুলি 

এতে নীচের এই জিনিসগুলি রয়েছে কি না যাচাই করে নিন:
• হার্ট মনিটর (কেব্ল সহ)
• ইসিজি (ECG) ইলেকট্রোড্স (অতিরিক্ত স্টিকি প্যাডগুলি সহ)
• অ্যালকোহল ওয়াইপ (ত্বক মোছার জন্য)
• রেজর (রোম অপসারণের জন্য)
• কাগজের ডায়েরী (উপসর্গগুলি রেকর্ড করার জন্য)
• ফেরত পাঠানোর খাম

ত্বকের প্রস্তুতি

গুরুত্বপূর্ণ: যদি মনিটর যেখানে 
লাগানো হবে, সেখানে কোন 
ময়েশ্চারাইজার, তেল বা বিউটি 
প্রোডাক্ট লাগানো থাকে, 
সেক্ষেত্রে ত্বকের প্রস্তুতির 
পরবর্তী পর্যায়গুলিতে যাওয়ার আগে 
অনুগ্রহ করে, জায়গাটি সাবান ও 
জল দিয়ে ধুয়ে এই প্রোডাক্টগুলি 
অপসারিত করে নিন (তারপর 
শুকিয়ে নিন)।

24-ঘন্টা 48-ঘন্টা 72-ঘন্টা 7-দিন



শুধুমাত্র পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মনিটর ফিরিয়ে দেওয়া

খামটি নিয়ে আপনার স্থানীয় পোস্ট অফিসে যান এবং কাউন্টারে তা জমা 
দিন – এর জন্য কোন ডেলিভারি খরচ নেই এবং এই পরিষেবাটি বিনামূল্য।
একটি ট্র্যাককৃত পরিষেবার মাধ্যমে এটি ফেরত দেওয়া হয়, তাই একটি 
পোস্ট বক্স ব্যবহার করবেন না। 
অনুগ্রহ করে, নিশ্চিত করুন যে, প্রদানকৃত খামে নীচের জিনিসগুলি ফেরত 
দেওয়া হয়েছে:

1. রোগীর কাগজের ডায়েরী (যদি ব্যবহৃত হয়)
2. হোল্টার মনিটর (কেব্ল সহ)

• সতর্কভাবে ইলেকট্রোডগুলির ব্যাকিং খুলে
নিন এবং ডান দিকের ছবি অনুযায়ী প্রয়োগ
করুন
• ত্বকের সংস্পর্শ নিশ্চিত করতে,
ইলেকট্রোডগুলির প্রান্তগুলিকে মসৃন করুন, তবে
কেন্দ্রস্থলে চাপ দেওয়া এড়িয়ে চলুন।
•

ইলেকট্রোডগুলিকে প্রতিস্থাপিত করা

যদি একটি ইলেকট্রোড আলগা হয়ে যায়, অতিরিক্ত যেগুলি দেওয়া রয়েছে তা দিয়ে সেটিকে 
প্রতিস্থাপিত করুন। ইলেকট্রোডগুলি সহজ চেপে দেওয়ার স্টাড ব্যবহার করে কেব্লকে সংযুক্ত 
করে। আপনার ত্বকে যদি কোন প্রতিকুল প্রতিক্রিয়া হয়, মনিটর ও ইলেকট্রোডগুলি খুলে 
নিন এবং হেল্পলাইনে ফোন করুন।
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মনিটরটি চালু করা

• ত্বকের সংস্পর্শে এলেই যন্ত্রটি আপনা-আপনি চালু হয়ে যাবে। যদি
তা সফল হয়, আপনি প্রতি 5 সেকেন্ড পর পর একটি সবুজ আলো
জ্বলতে দেখবেন (হার্ট চিহ্নের উপর)। যদি আলোটি হালকা আসে,
সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করুন যে, আপনি উজ্জ্বল জায়গাতে নেই।
• যদি আলোটি দেখা না যায়, হেল্পলাইন নম্বর 0345 6080542-এ
ফোন করুন (সোম-শুক্র সকাল 9:00টা থেকে বিকাল 5:00টা পর্যন্ত
খোলা থাকে)

7
আপনার উপসর্গগুলি রেকর্ড করুন 

যদি কোন উল্লেখযোগ্য উপসর্গ দেখা যায় এবং সেগুলির 
সময়গুলি রেকর্ড করা থাকে, তাহলে তা আপনার রোগনির্ণয়ে 
সহায়তা করবে। এর জন্য স্মার্টফোন অ্যাপ বা প্রিন্ট করা 
ডায়েরী ব্যবহার করুন। 
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9

রেকর্ডিং সমাপ্ত করা

শুধু মনিটর ও কেবলটি খুলে নিন। ত্বক থেকে আস্তে আস্তে দুটি ইলেকট্রোডগুলি খুলে নিন 
এবং তা সঠিকভাবে ফেলে দিন (তবে কেব্ ল বা যন্ত্রটি ফেলে দেবেন না)। 

6

5

হার্ট মনিটর সংযুক্ত করা




