ਸਾਡੀ ਸਿਥਤੀ

ਿਨਜਤਾ

ਅਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੀ ਥ� ਤੇ ਸਿਥਤ ਹ�:
#110, 2891 ਸਨਿਰਜ ਵੇ ਐਨ ਈ ਕੈਲ ਗਰੀ,
ਅਲਬੇਰਟਾ T1Y 7K7

ਉਸ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ

ਕਾਰਡੀਓ-ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ

ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਇਨਫੌਰਮੇਸ਼ਨ
ਐਕਟ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ� ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱ ਤਰ, ਇਸ ਦਾ

(ਟ) 403 571 8640

ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

(ਫ) 403 571 8658
totalcardiology.ca

ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਖੀਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ

ਕਰਾਿਟਡ ਡੋਪ ਲਰ

ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੋਿਵੰ ਿਸ਼ਯਲ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਬੱ ਲ ਭੇਜਣ ਲਈ

CAROTID DOPPLER
ਿਤਆਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ 403-571-8640 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ:
ਿਮਤੀ: ______________________
ਸਮ�: ______________________
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 1 ਿਦਨ
ਪਿਹਲ� ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੀ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਪੜੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� 15 ਿਮੰ ਟ ਪਿਹਲ�

ਪਾਰਿਕੰ ਗ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪਹੁੰ ਚੋ।

ਬੱ ਸ ਦੇ ਰੂਟ: #19 ਅਤੇ #119

ਜੇ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਪੂਰ ੀ ਤਰ�� ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਅਨੁਵ ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟ��ਸਲੇ ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਓ।

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ-ਰੇਲਗੱ ਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਐਨ ਈ ਰੰ ਡਲ

ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਲੈ ਬ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ

ਸਟੇਸ਼ਨ

ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਨਹ�
ਛੱ ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਟੈਸ ਟ ਲਈ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ
ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲ ਥ ਕੇਅ ਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਿਦਖਾਣੀ ਜਰੂਰ ੀ ਹੈ। ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਪਿਹਲ�
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403-571-8640 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਮੁਲ ਾਕਾਤ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕਰਾਿਟਡ (ਗ�ੀਵਾ ਧਮਣੀ ਸਬੰ ਧੀ) ਡੋਪ ਲਰ ਕੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਕਰਾਿਟਡ ਡੋਪਲਰ ਇੱ ਕ ਿਬਨ� ਦਰਦ ਦੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਗੱ ਚੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱ ਡੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸ� ਦੇ
ਅੰ ਦਰਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ
ਤਰੰ ਗ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸ� ,
ਿਜਨ�� ਨੂੰ "ਕਰਾਿਟਡ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸ� "ਵਜ� ਵੀ ਜਾਿਣਆ
ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਿਵੱ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਿਵੱ ਚ ਭਰਪੂਰ
ਖੂਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਕਰਾਿਟਡ ਡੋਪਲਰ
ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਪਲਾਕ (ਅਥੇਰੋਮਾ) ਨਾਮਕ
ਿਕਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਾਿਟਡ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸ� ਨੂੰ
ਤੰ ਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਕ ਫੈਟ, ਕੋਲੇਸਟ�ੋਲ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ
ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਬਿਣਆ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਕ ਉਦ� ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸ� ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਤੇ
ਿਨਰਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱ ਧਦੀ
ਹੈ।
ਕਰਾਿਟਡ ਅਲਟ�ਾਸਾ�ਡ� ਨੂੰ ਿਹਰਦੇ ਸਬੰ ਧੀ ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ�

ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ ਮੁਆਇਨ� ਵਾਲੇ ਮੰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਵੇਗਾ।

ਹੋਲਟਰ ਮੋਿਨਟਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹ� ਪਾਇਆ ਜਾ

ਇੱ ਕ ਬੇਰੰਗ ਜੈਲ ਨੂੰ ਿਗੱ ਚੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱ ਕ ਟ��ਸਿਡਉਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ� ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ
ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਇਨ�� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਅਸ� ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ

ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ਬੋਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸੈ�ਿਸਿਟਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸੰ ਭਾਵੀ ਤਸਵੀਰ� ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਜ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠ�ਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਵੱ ਲ ਘੁੰ ਮਾਉਣ ਲਈ
ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜ� ਆਪਣੇ
ਕੁਆਿਲਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਰਪੋਰਟ 3 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਰੂਰ ੀ ਿਤਆਰੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਹਦਾਇਤ�

ਤੁਸ� ਟੈਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਖਾ-ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਟੈਸਟ ਤ�

ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਪਿਹਲ� ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੱ ਲੇ ਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਿਸ� ਖੁੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਗਾਉਨ ਪਾਉਣ
ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸ ਟ ਦੇ ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ:
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹ ਾਡੀ ਜਾਣਪਛਾਣ ਦਾ ਅਤੇ/ਜ� ਫੈਮ ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹ ਾਡੇ ਨਾਲ

ਅਿਧਐਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਦੁਆਰਾ

ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨ� ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ

• ਮੋਬਾਇਲ� ਨੂੰ ਮੁਆਇਨ� ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ

ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ �ਚ

• ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਿਤਆਰੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਸੋਨ�ਗ�ਾਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ

ਵਾਲੇ ਲੋ ਸ਼ਨ� ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ�

ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਟ��ਸਿਡਉਸਰ ਤ� ਦਬਾਵ ਨੂੰ

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ

ਟੈਸ ਟ ਦੇ ਦੌਰ ਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

• ਸ�ਟ, ਖੁਸ਼ਬੋ, ਆਫਟਰ-ਸ਼ੇਵ ਜ� ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੋ

ਤੁਹ ਾਡੇ ਟੈਸ ਟ ਦੇ ਿਸੱ ਿਟਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਗੱ ਚੀ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਲੋ ਸ਼ਨ, ਤੇਲ ਜ�
ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਲਗਾਓ।
• ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 30 ਤ� 45
ਿਮੰ ਟ ਦਾ ਸਮ� ਿਦਓ।
• ਇੱ ਕ ਹੋਲਟਰ ਮੋਿਨਟਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਕਰਾਿਟਡ ਡੋਪਲਰ ਦੇ ਸੰ ਯੋਜਨ ਿਵੱ ਚ
ਇਕੋਕਾਰਡੀਓਗ�ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਫੇਰ
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