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___________এ আপনার ক াল ালনালকাপপ

রা হলে, অনুগ্রহ

লর_________টার সময় এখালন কপ ৌঁলে যালেন৷

আপনার প্রপিয়াটি এখালন
দ্য ক াল ালনালকাপপ কসন্টার,

যান্সলে

রা হলে

(815 সামলনটাউন পাই , সুইট 110, যান্সলে )

দ্য ক াল ালনালকাপপ কসন্টার, কস াসসপি (817 ন অযালি, কস াসসপি )
গ্রযান্ডপিউ হাসপাতা (700 ন অযালি, কস াসসপি )
আইনস্টাইন হাসপাতা (559 েব্লু জামসানটাউন পাই , ইস্ট নপরটন)
সাোেসান

আপনার প্রপিয়াটি

পমউপনটি হাসপাতা (2701 কে াল্ব পাই , নপরসটাউন)

রলেন

আপনার কপট প্রস্তুত
এলস কপ ৌঁোলনার আলে, অনুগ্রহ

ো. মাল স াস

ো.

ু াজওলয়পক

ো. ও' নার

ো. সন

ো. নাম
ো. ওপরট্জ

রার পনলদ্স শ এর সালে কদ্ওয়া হলয়লে৷

লর এখালন আমালদ্র করােীলদ্র অপি ার এেং দ্াপয়ত্বগুপ

কদ্লখ পনন

www.cgi-health.com/rights.

যপদ্ আপপন করােীর অপি ার এেং দ্াপয়ত্বগুপ

কদ্লখ পনলত না পালরন (ো যপদ্ আপপন এ টা হােস

পপ কপলত

চান), যপদ্ প্রস্তুত হওয়ার পেষলয় আপনার ক ান প্রশ্ন োল , ো যপদ্ আপনার অযাপলয়ন্টলমন্ট েদ্ ালত চান,
অনুগ্রহ

লর

215-257-5071 এক্স

আপনার প্রপিয়ার জনয যখন এলস কপ ৌঁোলেন, সালে
আনলেন৷ আশা
আমালদ্র 18-57 কেল

এ কযাোলযাে

লর আপনার এ টা ফলটা আইপে এেং আপনার পেমা

রলত পালরন আপনাল

েত মাপস

তাপরখ জানালত ে া হলে এেং আপনার েিস েতী হওয়ার সম্ভােনা আলে প না পজজ্ঞাসা
ো আপনার প্রপিয়া োপত

ােস(গুপ )

প্রায় 1½ ঘন্টা এখালন ো লত হলে৷

েের েয়লসর মপহ া করােীলদ্র জনয: প্রপিয়ার পদ্ন আপনাল

হল , আপপন আসার আলে আমরা আপনাল

রুন৷

েিস ােস্থা পরীক্ষা
লর কদ্ওয়া হলে৷

স্রাে চলির

রা হলে৷ অপনপিত

পরলয় পনলত ে ে,

প্রস্তুত হওয়া
আপনার প্রক্রিয়ার আগে
আপনার ফামসাপস কেল

পনলচর পজপনসগুপ

প লন কনলেন:

4 ো ল া যাক্স যালজজটিি টযােল ট (স্টু সফ্টনার না)
8.3 আউন্স পমরা যালক্সর কোত
দ্রষ্টব্য: ব্ীজ, ব্াদাম এব্ং ফল ও সক্রির খ াসা আমাগদর খকাগপর যগে ব্াধা খদয়৷
আপনার প্রক্রিয়ার 3 ক্রদন আগে খেগে অনুগ্রহ েগর এই াব্ারগুক্রল এক্র়িগয় যাগব্ন৷
খ াসা ছা়িাগনা ও ব্ীচ ব্াদ খদওয়া ফল সক্রি াওয়া ক্রনরাপদ৷
যপদ্ আপনার োয়লেটিস োল , কয োক্তার আপনার ওষুি পনয়ন্ত্রণ রলেন তার সালে পরামশস লর কনলেন যালত আপনার
প্রপিয়ার আলের পদ্ন যখন আপনার তর পদ্ােস কখলয় ো লত হলে তখন পতপন ঠি মত ওষুি ম কেপশ লর কদ্ন৷
আপনার প্রক্রিয়ার আগের ক্রদন

আপনার প্রক্রিয়ার আগের ক্রদন খোনরেম শক্ত াব্ার াওয়া যাগব্ না৷
মাঝরাত খেগে পানীয় াওয়া ব্ন্ধ েগর রা গব্ন৷
আপনার প্রপিয়ার আলের পদ্ন এই স্বচ্ছ তর খাোরগুপ খাওয়া যায়: সযযপ সুরুয়া, পাত া ক া , কসাো, আইস টী,
েরম চা, ব্ল্যা
পফ (দ্ুি, পিম ো দ্ুগ্ধজাত না এমন পফ অযাপেটিি োদ্ পদ্লয় তলে পচপন কমশালনা যায় এমন) জ ,
ফল র রস যার রং লাল-না ব্া খব্গুক্রন না (কযমন আলপ , সাদ্া আঙ্গুর, সাদ্া িযানলেপর), কেৌঁ ল কনওয়া ক েুর সরেত,
কূ এে যার রং লাল- না ব্া খব্গুক্রন না, কেলটালরে, পিস্টা াইট, আইস পিম োডা পপপস , ইতাপ য়ান
ওয়াটার আইস এেং কজ -ও৷

এই পদ্ন সািারণ পনয়মমত ওষুি কনওয়া যায়৷
পে া 4:00টায় 2কটা ো ল া যাক্স টযােল ট খালেন৷ এই ওষুিগুপ গুৌঁলডা রলেন না ো পচপেলয় খালেন না৷ মা ক্স,
টাম্স, মাই যান্টা ো অনয ক ান অযান্টাপসলের মত অযান্টাপসে কনওয়ার 1 ঘন্টার মলিয এই ওষুিগুপ কনলেন না৷
পে া 6:00টায় জ পদ্লয় আলরা 2কটা ো ল া যাক্স টযােল ট কখলয় কনলেন এেং পমরা যালক্সর সম্পযণস কোত টা
64 আউন্স, লাল-না এমন, পহমশীত তর পানীলয়র সালে পমপশলয় কনলেন৷ প্রপত 15 পমপনলট 8 আউন্স লর
এটা কখলত ো লেন, যতক্ষণ না ফু পরলয় যায়৷
শুলত যাওয়ার আলে পযসন্ত অনেরত তর

কখলত ো লেন ারণ কসটা ক াল ালনালকাপপর জনয আপনার পুলরা কপট পপরষ্কার
রায় সাহাযয রলে৷
আপনার প্রক্রিয়ার সোগল

প্রপিয়ার প্রায় 3 ঘন্টা আলে দ্র ার হল আপপন এ ক াৌঁ জ পদ্লয় আপনার হাটস এেং
ো রক্ত চাপ অেসাত্ ব্ল্াে কপ্রসালরর ওষুি পনলত পালরন৷
ড্রাইভার দরোর: আপনার ালে ড্রাইিার না ো ল হয় আপনার প্রশাপন্তদ্ায় কসলেটিি োডা এই প্রপিয়া রালত হলে ো
আলর পদ্ন এটা রালনার সময় পস্থর লর পনলত হলে৷ আপনার সালে যপদ্ ক ান দ্াপয়ত্বোন প্রাপ্তেয়ক আলসন শুধু তাহল
আপপন প্রপিয়ালশলষ সেসজনীন পপরেহন ( যাে, সর াপর ো কেসর াপর োপড) েযেহার রলত পারলেন৷ পদ্লনর োপ
সময়টা এ জন প্রাপ্তেয়ক েযপক্তল আপনার পালশ ো লত হলে৷ পলরর পদ্ন স াল র আলে পযসন্ত আপনাল ড্রাইি রার
অনুমপত কদ্ওয়া হলে না৷

অনুস্মারে: আপনার প্রক্রিয়ার জনয ক্রির েরা ক্রদনক্ষগের 4 ঘন্টার মগধয খোন তরল খ গত পারগব্ন না, খতমন হগল
আপনার প্রক্রিয়া ব্াক্রতল েগর খদওয়া হগব্!

