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নিক োটিি প্যোচ নিকদেশোবলী 

 

ডননোটিন েযাচগুডল আেনার শরীনর ডননোটিন িরবরাহ েনর। ডননোটিন প্রতযাশা িহ ডননোটিন 

প্রতযাহানরর লক্ষণগুডল হ্রাি েনর ধূেোন ছাড়নত আেনানে িহাযতা েরার জনয তারা এেটি অস্থাযী 

িহাযতা ডহিানব োজ েনর। ডননোটিন েযাচ আেনানে আেনার মদনহর ডননোটিননর প্রনযাজন ধীনর 

ধীনর হ্রাি েরনত মদয। ম নহতু ডননোটিন েযানচ ডির্ানরনির মধা োঁযার োডি গননানজন বা োব গন েননাক্সাইি 

োনে না, এটি তাোনের েনতা স্বানস্থযর জনয ঝুোঁ ডেেূণ গ নয। ডননোটিন েযাচ বযবহার েরার আনর্ নীনচর 

িেস্ত ডননদগশাবলী েডু়ন। আেডন েযাচটি িটিেিানব বযবহার েরনছন তা ডনজিত েরনত এগুনলা 

অনুিরণ েরুন। 

সোধোরণ নিকদেশিো 

১। ম ডদন আেডন ডননোটিন েযাচ বযবহার শুরু েরনবন মিডদন মেনে ধেূোন েুনরােুডর বন্ধ েরুন। 

২। েযাচ েরা অবস্থায ধেূোন না েরার মচষ্টা েরুন। েযাচ বযবহার েরার িেয ধেূোন েরনল আেনার 

িাোনয োো ম ারাননা এবং বডে বডে িাব হনত োনর। 

৩। আেডন িোনল  ুে মেনে ওিার িানে িানে িব গদা আনর্ েযাচটি লার্ান। বযবহৃত েযাচটি খুনল মেলুন 

এবং প্রডতডদন এেই িেনয এেটি নতুন েযাচ লার্ান। 

৪। েযাচ েরনল  ডদ আেনার অতুযজ্বল স্বপ্ন বা অনয  নুের বযা াত  নি তনব আেডন মশাবার িেয এটি 

খুনল মেলনত োনরন।  ডদ আেডন এটির িানে  ুনোনত েছন্দ েনরন তনব আেনার নতুন েযাচটি 

লার্াননার িেয প্রডতডদন এটি খুনল মেলনত িুলনবন না। 

৫। বযবহৃত েযাচগুডলর ডনষ্পডি েরনত আিানলা প্রান্তগুডল এে িানে িাোঁজ েনর এগুডল আবজগনায 

মেলুন। বযবহৃত েযাচগুডলনত ডশশু এবং মোষা প্রাণীনে ডবষাক্ত েরার জনয ে গাপ্ত ডননোটিন রনযনছ তাই 

এগুনলা মেনল মদওযার মক্ষনে  ত্ন ডনন। 

৬। এেই ডননোটিন েযাচ ২৪  ণ্টার মবডশ না মরনখ মেনল ডদন োরণ এটি আেনার ত্বনে জ্বালাতন 

েরনত োনর। 
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আপ্িোর ত্বক  নিক োটিি প্যোচ  ীভোকব  

প্রক োগ  রকবি 

আপ্নি যতক্ষণ িো এটি বযবহোকরর জিয প্রস্তুত িো হি ততক্ষণ নিক োটিি প্যোচটিক  নসলযুক্ত 

প্রনতরক্ষোমূল  থনল থথক  থবর  রকবি িো। প্যোচগুকলো যনদ আপ্নি থনল থথক  থবর  কর 

রোকেি তকব প্যোচগুকলো বোতোকস নিক োটিি হোরোকব। 

১। ত্বক র থলোমহীি, প্নরষ্কোর এবং শু কিো অঞ্চল মবনছ ডনন। 

২। মোনও িানবই মোড়া, িাঙা, োিা বা জ্বালানোড়া হওযা ত্বনে ডননোটিন েযাচ লার্ানবন না। 

৩। েযাচ লার্াননার আনর্ আেনার ত্ব টি থলোশি এবং সোবোিমুক্ত রনযনছ ডেনা তা ডনজিত েরুন। 

৪। এেটি েডরষ্কার লাইনার ডননোটিন েযানচর ডেছননর ডদেটি মেনে রানখ। আিানলা ডদেটি আেনার 

ত্বনের ডবেরীত  ানব। েযা োঁচ মেনে এটি িরানত আেনানে িাহা য েরার জনয লাইনানরর োঝখানন নীনচ 

লম্বালডম্বিানব োিা রনযনছ। 

৫। ডননোটিন েযাচ মেনে অকধ ে  লোইিোর থিকি তুলুি। েযাচটির আিানলা ডদেটি স্পশ গ না েরার মচষ্টা 

েরুন। েযাচটি বাইনরর প্রানন্ত ধনর রাখুন। 

৬। েডরষ্কার লাইনানরর অনয অনধ গেটি িানুন এবং আেনার ত্বনে েযা োঁনচর আঠোকলো প্োশটি 

তোতক্্ষনণ ভোকব লোগোি। 

৭।  মপ্কক্ষ ১০ থসক কের জনয আেনার হানতর ডহল ডদনয আেনার ত্বনে দৃঢ়িানব েযাচটি মচনে 

রাখুন। ডনজিত েরুন ম  েযাচটি আেনার ত্বনে মলনর্ আনছ, ডবনশষত প্রান্তগুডলর চারোনশ। 

৮। ডননোটিন েযাচ প্রনযার্ মশষ হনয মর্নল আপ্িোর হোত ধুক  থেলুি। আেনার হানতর ডননোটিন 

আেনার মচাখ এবং নানের েনধয ম নত োনর এবং দংশন বা লালিাব হনত োনর। 

৯। আগোমী োল, েরবতী ডননোটিন েযাচ প্রনযার্ েরনত আেনার ত্বনে এ টি আলোদো জো গো থবকে 

নিি। 

১০। ডননোটিন েযাচ ডনষ্পডি েরনত, েযাচটিনে অনধ গে িাোঁজ েনর আিানলা ডদেগুডল এেিানে িাোঁজ 

েরুন। েযাচটি মোনও ডনরােদ স্থানন মেনল ডদন। 

 


