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ফ্র্যাকশনযাল এক্সহেল্ড 
নযাইট্রিক অক্সযাইড 
(FeNO) 
আপনার হাঁপানন সংক্ান্ত প্রদাহহর পরীক্া  

ব্াখ্া করা হহেহে 

এটট্ কী?

ফ্র্যাকশনযাল এক্সহেল্ড নযাইট্রিক অক্সযাইড (FeNO) েহছে একটি পরীক্যা যযা 
আপনযার শ্যাস পট্রমযাপ কহর েযাঁপযাট্ন ট্নর্ণয় করহে বর্বহৃে েয়। পরীক্যাটি 
করযা সরল ও সেজ এবং, অনর্যানর্ ররযাগ ট্নর্ণয় করযার পরীক্যার পযাশযাপযাট্শ, 
আপনযাহক এবং আপনযার অর্যাজমযা টিমহক বলহে পযাহর আপনযার কী ধরহনর 
েযাঁপযাট্ন েহয়হে।

এটি গুরুত্বপরূ্ণ রকন? 

আপনার অ্াজমা টিহমর সহায়তায় আপনার হাপঁানন 

সম্পহককে  আহরা ভালভাহব ববাঝা এবং এটির বমাকাহবলা 

করার জন্ FeNO উপকারী। FeNO পরীক্া 
আপনার শ্াসনালীর প্রদাহহক পনরমাপ কহর। যনদ 

প্রদাহহর নিনকৎসা না করা হয় তহব এটি প্রাণঘাতী 

হাপঁানন সংক্ান্ত আক্মহণর কারণ হহত পাহর। 

 

আপনযার কী ধরহনর েযঁাপযাট্ন আহে েযা 
রজহন, আপট্ন যযা করহে পযারহবন:

>> আপনার ওষধুহক ভাহলা কহর ববাঝা 

>>  আপনার ওষধুগহুলা কখন ভাহলাভাহব কাজ 

করহে তা জানা 

>>  প্রাণঘাতী হাপঁাননর আক্মণ এন়িহয় িলা।



>>

ট্কভযাহব পরীক্যা করযা েয় 

FeNO পরীক্া করা প্রাপ্তবয়স্ক এবং নিিহুদর জন্ ননরাপদ এবং সহজ।

আপনন ব়ি কহর শ্াস বনহবন এবং তারপহর প্রায় 10 বসহকহডের জন্ একটি বোট বপাহটকে বল নিভাইহস নিল্ার 
করা মাউথনপহসর মাধ্হম ধীহর ধীহর শ্াস ো়িহবন। হাপঁানন সংক্ান্ত অন্ান্ পরীক্া বযমন স্াইহরাহমনরি অথবা 

নপক ব্া বথহক পরীক্াটি করা অহনক সহজ। নিভাইসটি এটির ন্রিহন নরনিং বদখায়।

পরীক্যার জনর্ ট্কভযাহব প্রস্তুট্ে রনহবন

পরীক্াটি করার আহগ, পরীক্াটি কাযকেকর নকনা তা নননচিত করার জন্ আপনাহক নকেু নকেু নজননস এনিহে 

িলার বিষ্া করহত হহব: 

>>  যহথষ্ সময় হাহত ননহে বাসা বথহক ববর বহান এবং আপনার অ্াপহয়ন্টহমহন্টর কমপহক্ 1 ঘণ্যা 
আহগ ননহজহক পনরশ্রম করাহনা বথহক এন়িহয় িলনু

>> আপনার পরীক্ার অন্তত 1 ঘণ্যা আহগ বথহক ধমূপান করা এন়িহয় িলনু 

>>  আপনার পরীক্ার অন্তত 1 ঘণ্যা আহগ বথহক গরম পানীয়, ক্ানিন এবং অ্ালহকাহল এনিহে িলনু 

>>  পরীক্ার অন্তত 3 ঘণ্যা আহগ বথহক নাইহরিট সমদৃ্ধ খাবার বযমন সবজু িাক সবনজ (বযমন বসহলনর, 

নলক, নবটরটু, বলটুস এবং পালং িাক) খাওো এন়িহয় িলনু

পরীক্ার আহগ আপনন আপনার ননয়নমত ওষধুগহুলা 

স্াভানবকভাহব গ্রহণ করহত পারহবন। নননচিত করনু 

বয নলিনননিয়ান আহগ বথহক গ্রহণ করা বযহকাহনা ওষধু 

অথবা পরীক্ার আহগ উপহরর বকাহনা নক্য়াকলাপ 

সংঘটিত হহয়হে নকনা বসই সম্পহককে  অবগত আহেন।

আহরযা েহ্র্র জনর্, অনগু্রে কহর ট্ভট্জট করুন:
www.asthma.org.uk/advice/diagnosis/tests
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