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ફ્રેક્શનલ એક્સહરેલ્ડ નાઇટ્રિક 
ઑક્સાઇ્ડ (FeNO)
તમારા અસ્થમા (દમ)ના ્સોજાના  
પરીક્ષણની ્સમજૂતી 

તરે ્શું છરે? 

ફ્રેક્શનલ એક્સહરેલ્ડ નાઇટ્રિક ઑક્સાઇ્ડ (FeNO) એ તમારા શ્વ્સનનંુ માપન કરીનરે અસ્થમા 
(દમ)નું નનદાન કર્વામાં ઉપયોગમાં લરે્વાતું એક પરીક્ષણ છરે. આ પરીક્ષણ ્સરળ છરે અનરે 
કર્વામાં ્સહરેલું છરે, ત્થા અનય નૈદાનનક પરીક્ષણોની ્સા્થરે, તમનરે અનરે તમારી અસ્થમા ટીમનરે 
એ જણા્વી ્શકરે છરે કરે તમનરે કયા પ્રકારનો અસ્થમા ્થયરેલો છરે.

તરે ્શા માટરે અગતયનુ ંછરે?

FeNO તમારા અસ્થમા ન્વ્શરે ્વધ ુ્સારી 
્સમજણ ન્વક્સા્વ્વામાં મદદ કર્વામાં અનરે 
તમારી અસ્થમા ટીમના ટરેકા ્વ્ડરે તરેનરે ્સારી 
રીતરે ્સચંાનલત કર્વામાં ઉપયોગી છરે. FeNO 
પરીક્ષણ તમારા શ્વ્સનમાગ્ગમાનંા ્સોજાનરે માપરે 
છરે. જો ્સોજાની ્સાર્વાર ન કર્વામાં આ્વરે તો તરે 
જી્વલરેણ હોઈ ્શકરે તરે્વા અસ્થમાના હુમલાઓમાં 
પટ્રણમી ્શકરે. 

 

તમનરે કયા પ્રકારનો અસ્થમા છરે તરે જાણીનરે તમરે 
આ કરી ્શકો:

>>  તમારી દ્વાનરે ્વધ ુ્સારી રીતરે ્સમજી ્શકો 
>>  તમારી દ્વાઓ કયારરે ્સારી રીતરે કામ કરી 

રહી છરે તરે ઓળખી ્શકો 
>>  જી્વલરેણ હોઈ ્શકરે તરે્વા અસ્થમાના 

હુમલાઓ ટાળી ્શકો



>>

પરીક્ષણ કરે્વી રીતરે કર્વામાં આ્વરે છરે

FeNO પરીક્ષણ પુખતો અનરે બાળકો માટરે હા્થ ધર્વુ ં્સલામત અનરે ્સરળ છરે.

તમારરે એક ઊં્ડો શ્વા્સ ભર્વાનો હ્શરે અનરે પછી હળ્વરે્થી ટ્િલટર ્વાળા માઉ્થપી્સ ્થકી એક નાના 
પોટટેબલ ્સાધનમાં આ્શરરે 10 ્સરેકન્ડ ્ુસધી શ્વા્સ છો્ડ્વાનો હ્શરે. આ પરીક્ષણ સપાઇરોમરેરિી અ્થ્વા 
પીક ફલો જરે્વા અનય અસ્થમા પરીક્ષણો કરતા ંઘણં ્વધ ુ્સરળ છરે. ્સાધન તરેની સક્ીન ઉપર રીડ્ડગં 
(્વાંચન) દ્શા્ગ્વરે છરે.

પરીક્ષણ માટરે તયૈારી કરે્વી રીતરે કર્વી 

એ્વી ્થો્ડીક બાબતો છરે, કરે જરે તમારરે પરીક્ષણ્થી પહરેલાં ટાળ્વાની કોન્શ્શ કર્વી જોઈએ જરે્થી એ 
્સનુનનશચત કરી ્શકાય કરે પરીક્ષણ અ્સરકારક હોય:

>>  તમારી અપોઇનટમરેનટ્થી ્સારા એ્વા ્સમય ્વહરેલાં નીકળો અનરે ઓછામાં ઓછા 1 કલાક 
પહરેલા્થી ભારરે શ્રમ ્વાળી પ્ર્વનૃતિ્થી દૂર રહો 

>>  તમારા પરીક્ષણ્થી ઓછામા ંઓછા 1 કલાક પહરેલાં્થી ધમૂ્રપાન ટાળો
>>  તમારા પરીક્ષણ્થી ઓછામા ંઓછા 1 કલાક પહરેલા્થી ગરમ પીણાઓં, કરેિીન અનરે 

આલકોહૉલ ટાળ્વા જોઈએ
>>  પરીક્ષણ્થી ઓછામાં ઓછા 3 કલાક પહરેલાં્થી લીલા પાદં્ડા ્વાળા ્શાકભાજી (એટલરે કરે, 

પાંદ્ડા ્વાળી ભાજી, લીક ભાજી, બીટ, લરેટ્સ અનરે પાલક) જરે્વા નાઇરિરેટ પ્રચરૂ (્વધ ુપ્રમાણ 
ધરા્વતા) આહારો ટાળો

તમરે પરીક્ષણ પહરેલાં તમારી કાયમી દ્વાઓ 
્સામાનયપણરે લઈ ્શકો છો. પહરેલાં્થી 
લરે્વાની હોય તરે્વી કોઈ દ્વા ન્વ્શરે અ્થ્વા જો 
ઉપરોકતમાં્થી કોઈ બાબતો પરીક્ષણ પૂ્વટે ્થઈ 
હોય તો તરેના ન્વ્શરે નકલનનન્શયનનરે જાણ હોય તરે 
્સનુનનશચત કર્શો.

્વધુ માનહતી માટરે, કૃપા કરી અહીં મુલાકાત લરે્શો:
www.asthma.org.uk/advice/diagnosis/tests
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