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ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਕਸਹੇਲਡ 
ਨਾਈਟ੍੍ਕ ਆਕਸਾਈਡ 
(FeNO) 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਮੇ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ  
ਵਿਆਵਿਆ 

ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰੈ? 

ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਕਸਹੇਲਡ ਨਾਈਟ੍੍ਕ ਆਕਸਾਈਡ (FeNO) ਇੱਕ ੍ਰੈਸ੍ ਹਰੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ 
ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਦਮੇ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਟਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ। ੍ਰੈਸ੍ ਸਧਾਰਨ ਹਰੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 
ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹਰੈ ਅਤੇ, ਹੋਰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ੍ਰੈਸ੍ਾ ਂਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦਮਾ ੍ੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਰੈ ਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਸ ਟਕਸਮ ਦਾ ਦਮਾ ਹਰੈ। 

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਕਉਂ ਹ?ੈ

FeNO ਤਹੁਾਡ ੇਦਮੇ ਬਾਰੇ ਵਬਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਮਾ ਟੀਮ ਦੇ ਸਵਹਯਗੋ 
ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਬਧੰਨ ਕਰਨ ਵਿਚੱ ਤਹੁਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯਗੋੀ ਹ।ੈ FeNO ਟਸੈਟ 
ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਸਾਹ ਨਾਲੀਆ ਂਵਿਚੱ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ 
ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ੇਤਾ ਂ
ਇਹ ਦਮੇ ਦੇ ਜਾਨਲੇਿਾ ਦੌਵਰਆ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 

ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਸ ਟਕਸਮ ਦਾ 
ਦਮਾ ਹਰੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ:ੋ 

>>  ਆਪਣੀ ਦਿਾਈ ਨੂੰ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਸਮਝਣਾ 

>>  ਪਛਾਣਨਾ ਵਕ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਕਦੋਂ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ 

>>  ਜਾਨਲੇਿਾ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਵਰਆ ਂਤੋਂ ਬਚਣਾ।



>>

੍ਰੈਸ੍ ਟਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹਰੈ 

FeNO ਟਸੈਟ ਬਾਲਗਾ ਂਅਤੇ ਬਵੱਚਆ ਂਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤ ੇਆਸਾਨ ਹ।ੈ 

ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਸਾਹ ਅਦੰਰ ਲਿੋਗ ੇਅਤ ੇਵਿਰ ਲਗਭਗ 10 ਸਵਕੰਟਾ ਂਲਈ ਵਿਲਟਰ ਕੀਤ ੇਮਾਉਥਪੀਸ 
ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟ ੇਪੋਰਟਬੇਲ ਵਡਿਾਈਸ ਵਿਚੱ ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਸਾਹ ਛਡੱਗੋ।ੇ ਦਮੇ ਦੇ ਹਰੋ ਟਸੈਟਾ ਂਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਸਪਾਈਰੋਵਮਟਰੀ ਜਾ ਂਪੀਕ ਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਟਸੈਟ ਕਰਨਾ ਬਹਤੁ ਸੌਿਾ ਹ।ੈ ਵਡਿਾਈਸ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ੀਨ 
‘ਤੇ ਰੀਵਡੰਗ ਵਦਿਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

੍ਰੈਸ੍ ਲਈ ਟਤਆਰੀ ਟਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹਰੈ 

ਟਸੈਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ,ਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਟਸੈਟ ਪ੍ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹ,ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ 

>>  ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾ ਂਛਡੱ ੋਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇਟੰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 1 ਘੰ੍ਾ ਪਵਹਲਾ ਂਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ 

>> ਆਪਣ ੇਟਸੈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 1 ਘੰ੍ਾ ਪਵਹਲਾ ਂਵਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ 

>>  ਤਹੁਾਡ ੇਟਸੈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 1 ਘੰ੍ ਾ ਪਵਹਲਾ ਂਗਰਮ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੈਿੀਨ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ 
ਤੋਂ ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰੋ 

>>  ਟਸੈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 3 ਘੰ੍  ੇਪਵਹਲਾ ਂਨਾਈਟ੍ਟੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭਜੋਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਰੀਆ ਂਪੱਤਦੇਾਰ 
ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ(ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸੈਲਰੀ (ਅਜਮੋਦਾ), ਹਰਾ ਵਪਆਜ਼, ਚੁਕੰਦਰ, ਸਲਾਦ ਅਤ ੇਪਾਲਕ) ਤੋਂ 
ਪਰਹਜ਼ੇ ਕਰੋ

ਤਸੁੀਂ ਟਸੈਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਆਪਣੀਆ ਂਵਨਯਵਮਤ 
ਦਿਾਈਆ ਂਨੂੰ ਆਮ ਿਾਗਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਵਕ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਸੇ 
ਿੀ ਦਿਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ ੈਜੋ ਪਵਹਲਾ ਂਲਈ 
ਗਈ ਹ ੈਜਾ ਂਜੇਕਰ ਟਸੈਟ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਉਪਰੋਕਤ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਵਿਚੱੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈ੍ ‘ਤੇ ਜਾਓ: 
www.asthma.org.uk/advice/diagnosis/tests
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