ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਨਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਨਵਿੱਚ ਤੁ ਲਨਾ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ?
ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ

ਐਨਟੋਨੌਕਸ
(ਗੈਸ ਅਤੇ ਹਵਾ)

ਪੈਥੀਡਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਯਾਮੋਰਫ਼ੀਨ
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ

ਮਰੀਜ਼ ਦੁ ਆਰਾ ਨਨਯੰਨਤਿ ਤ ਨਸਾਂ ਨਵਿੱਚ

ਐਪੀਡਯੂਰਲ ਜਾਂ ਸੰਯਕ
ੁ ਤ ਰੀਡ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਨਵਿੱਚ

(ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ) ਪੀੜਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ (PCIA)

ਐਪੀਡਯੂਰਲ (CSE)

ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ
ਦਾ ਇਿੱਕ ਗੈਸ ਨਮਸ਼ਰਣ।

ਪੈਥੀਡਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਯਾਮੋਰਫ਼ੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ
ਲਿੱਤ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਨਟਾਨਨਲ ਜਾਂ ਰੈਮੀਫੈਨਟਾਨਨਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਖੁਰਾਕ ਇਿੱਕ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਹਿੱਥ ਨਵਿੱਚ ਲਗੀ ਡਨਰਪ ਨਵਿੱਚ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦਰਦ ਨਨਵਾਰਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਮਰ ਨਵਿੱਚ ਲਗੀ ਇਿੱਕ
ਪਤਲੀ ਟਯੂਬ ਰਾਹੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸੂੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂ ੰ
ਲੇ ਬਰ ਨਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇਸਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਵਾਲਵ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜਾਂ
ਮਾਊਥਪੀਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲਿੱਤ ਨਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਮਨਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਿੱਕ ਸੁੰਗੜਾਅ

ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਿੱਸ ਨਮਨਟਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਸਨਥਤੀ ਨਵਿੱਚ ਸਨਥਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ
ਜਦੋਂਨਕ ਟਯੂਬ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਨਮਆਨਾ ਮਦਦ।

ਅਕਸਰ ਹਲਕੀ ਨਜਹੀ। ਘਬਰਾਹਟ ਘਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਨਕੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਮਲਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਨਕੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ

ਫੌਰਨ।

ਹੈ?

(ਕੌਨਟਿ ੈਕਸ਼ਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਹਰ ਵਾਰ
ਇਿੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂ ੰ

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। 10 'ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਨਾ

ਅਕਸਰ ਐਨਟੋਨੌਕਸ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਨਮਨਟ, ਅਤੇ ਫੇਰ

ਸੈਟ ਅਪ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਨਮਨਟ ਫੇਰ ਕੁ ਝ ਨਮਨਟਾਂ ਨਵਿੱਚ ਕੰਮ

ਸੈਟ ਅਪ ਲਈ 20 ਨਮਨਟਾਂ ਤਿੱਕ।

ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ 30 ਨਮਨਟ।

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ ਐਪੀਡਯੂਰਲ ਨੂ ੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਨਮਨਟ (ਇਿੱਕ ਸੀਐਸਈ ਇਸ ਤੋਂ

ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕੁ ਝ ਘੰਨਟਆਂ ਤਿੱਕ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ।

ਨਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਨਕਉਂਨਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਰੀਡ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਨਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਦਿੱਤਾ
ਨਗਆ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ)।

ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਨਕਨਰਆਵਾਂ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਡਨਰਪ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਨਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ
ਮਾਨੀਟਰ ਨਾਲ ਜੋਨੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਵਾਧੂ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਡਨਰਪ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਨਪਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੈਥੀਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੀ ਨਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਮਾਨੀਟਰ ਨਾਲ ਜੋਨੜਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਚੇ ਨੂ ੰ ਜੋਖਮ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਤ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਬਲਿੱਡ ਪਿੈਸ਼ਰ ਘਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ

ਕੁ ਝ ਨਦਲ ਕਿੱਚਾ ਹੋਣਾ।

ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਨਬਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਘਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਪੇਟ ਭਨਰਆ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੂ ੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਨਬਮਾਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ?

'ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ' ਮਨਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ
ਥਕਾਨ ਮਨਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਮੂੰਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਨਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ - ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਨੰਦਰਾਇਆ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰੋ

ਘਿੱਟ ਬਲਿੱਡ ਪਿੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗਿੱਲ ਹੈ।
ਨਪਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਉਣਾ।

ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨੂ ੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੌਲੀ

ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਸਰਦਰਦ (100 'ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਨੂ )ੰ ।

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨਵਰਲੇ ਹੀ)।

ਅਸਥਾਈ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ (1000 'ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਨੂ )ੰ ।

ਤਾਪਮਾਨ ਨਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
ਸਥਾਈ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ (13,000 'ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਨੂ )ੰ ।
ਗੰਭੀਰ ਜਨਟਲਤਾਵਾਂ (250,000 'ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਔਰਤ ਨੂ ੰ)।

ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਨਡਲੀਵਰੀ ਤੇ ਪਰਭਾਵ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਫੋਰਸੇਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਧਿੱਕਣ ਨਵਿੱਚ ਔਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੋਰਸੇਪ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰਕ ਤਰੀਕੇ
ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਤੁ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਲ

TENS

ਨਵਕਲਪਕ ਥੈਰਪੀਆਂ (ਇਲਾਜ)

ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਲ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਭਨਰਆ ਬਾਥ ਟਿੱਬ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਪਿੱਠ ਤੇ ਲਗੇ ਪੈਡ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱਕ ਹਲਕਾ
ਨਜਹਾ ਨਬਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗੁਜਾਨਰਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਤੁ ਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂ ੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਇਿੱਕ ਬਟਨ ਨੂ ੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਐਨਕਉਪੰਕਚਰ, ਐਕਊਪਿੈਸ਼ਰ ਜਾਂ

ਹਲਕਾ ਨਜਹਾ। ਝਰਨਾਹਟ ਦੀ ਅਨੁ ਭੂਤੀ ਦਰਦ
ਘਟਾਉਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੇ ਬਰ ਨਵਿੱਚ ਨਪਿੱਠ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂ ੰ
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਮ ਹੈ।
ਪੈਡਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੈਟ ਅਪ ਲਈ
ਪੰਜ ਨਮਨਟ।

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਘਿੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮਿੱਨਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਵਿੱਚ

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੀ ਲੇ ਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਵਿੱਚ

ਦਰਦ ਤੋਂ ਨਕੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਮਲਦੀ ਹੈ?

ਲੇ ਟਦੇ ਹੋ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਨਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਘਿੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਕੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਨਾ

ਫੌਰਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਨਕਨਰਆਵਾਂ?
ਬਿੱਚੇ ਨੂ ੰ ਜੋਖਮ?

ਨਹਪਨੋ ਥੈਰੇਪੀ।
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਿੱਕ ਥੈਰਨਪਸਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ
ਜਨਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।

ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ (ਨਵਰਲੇ ਹੀ)।
ਮਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਨਡਲੀਵਰੀ ਤੇ ਪਰਭਾਵ?

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
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