
Prongs लाई नाक भित्र 
राखु्नहोस ्। कानको 
पछाडीबाट tubing लाई

अड्काउनुहोस।्५ भलटर
िन्दा माथिको flow

rate मा नाकको
झिल्ली (mucous 

membranes) सुख्खा
हुन सक्ने कुरालाई
ध्यान ददनुहोला ।

मास्कले अनुहारमा
नाक-मुख छोपेको-
नछोपेको एककन
गनुहुोस ् । Strap

लाई टाउकोतिर
पारेर िान्नुहोस ् ।

अथिकिम मात्रामा
अक्क्सजन (high

oxygen 

concentration) ददन
िैली (bag) िरीएको
सुतनक्चिि गनुहुोस ् ।

यदद बबरामीलाई तनरन्िर कदिनाइ िएमा वा SpO2

को मात्रा ९० % िन्दा कम िएमा ( वा गिवुिी 
अवस्िामा SpO2 ९४ % िन्दा कम  िएमा वा
ABCD emergency sign देझखएमा)

फेस मास्कको प्रयोग गनुहुोस ् ।
६ देझख १० भलटर प्रति भमनेट सम्म अक्क्सजन
बडाउनहुोस ्।
बबरामीको प्रतिकियाको (response) मुल्याांकन 
गनुहुोस ्।

५ भलटर प्रति भमनेट अक्क्सजन सुरु गनुहुोस ् ।
अक्क्सजन ददन nasal cannula प्रयोग गनहुोस ् ।
बबरामीको प्रतिकियाको (response) मुल्याांकन 
गनुहुोस ्।

आस्थाई अस्पताल: COVID-19 ब्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी  काययहरु 
सुरक्षिि सांिमण रोकिाम र तनयन्त्रणका (Safe Infection Prevention and Control) उपायहरु प्रयोग गनुहुोस ् ! 

अक्ससजन saturation (Sp02) 

को ननिरानी िननयहरोस ्।
मात्रा ममलाएर अक्ससजन
दिननरोस ् ।

अन्य रेरचार (Supportive care)

Pulse oximeter को प्रोयोि ििायह ननम्न
कन रारुमा ध्यान दिननरोस ्।
• नङको पाभलस हटाउनुहोस ् ।
• Pulse oximeter खोल्नुहोस ् ।
• क्स्िर बसेको बेलामा, हािको औला वा खुट्टाको औलामा probe 

जोड्नुहोस।्
• क्स्िर नाडीको गतिको सांकेिका (Pulse signal) लाथग २०-३० 

सेकेन्ड कुनुहुोस ् ।
• यदद अक्क्सजनको मात्रा भमलाउन वा घटबढ गनुपुरेमा २-३

भमनेटमा SpO2 पुनः जााँि गनुहुोस ् र १५ भमनेट भित्रमा 
फेरी जााँि गनुहुोस र तनगरानी िाभलका (Monitoring 

Chart) मा रेकड ुगनुहुोस।्

Oxygen saturation (SpO2) मापन ििायह ननम्न 
कन रारुमा ध्यान दिननरोस ्।
• यो ध्यानमा राखु्न होलाकी Pulse oximeter बाट नाडीको गति 

(Pulse Rate) होईन कक SpO2 को मात्रा मापन गरी रेकड ु
गनुहुोस।्

• यदद सामान्य अवस्िामा SpO2 को मात्रा ९० % भन्िा कम 
(वा गिुविी अवस्थामा SpO2 ९४ % भन्दा कम वा ABCD

emergency signs  देझखएको) िएमा तनम्न िरणहरु गनुहुोस।्

यदद बबरामीलाई तनरन्िर कदिनाइ िएमा वा SpO2

को मात्रा ९० % िन्दा कम िएमा ( वा गिवुिी 
अवस्िामा SpO2 ९४ % िन्दा कम  िएमा वा
ABCD emergency sign देझखएमा)

यदद बबरामीलाई तनरन्िर कदिनाइ िएमा वा SpO2 को 
मात्रा ९० % िन्दा कम िएमा ( वा गिवुिी
अवस्िामा SpO2 ९४ % िन्दा कम  िएमा वा 
ABCD emergency sign देझखएमा)

सघन हेरिाहको लाथग बेड खोज्न तनरन्िर प्रयास
गनुहुोस।् अस्पिालमा CPAP, BiPAP वा HFNO  सेवा
उपलब्ि छ िने अक्क्सजनको आपतूिु बमोक्जम प्रयोग
गनुहुोस ्।

बबरामीलाईआवचयक अक्क्सजनको मात्रा तनिाुरण
गनुहुोस ्जसले अक्क्सजनको बिि गनु मद्दि
गदुछ ।

ABCD emergency signs: Airway & Breathing (central cyanosis, severe respiratory distress), Circulation (weak/fast pulse, capillary refill > 3 seconds), Disability (altered 

conscious level/sensorium, new loss of function); BiPAP: bi-level positive airway pressure;  CPAP: continuous positive airway pressure; HFNO: high-flow nasal oxygen

• डेससामेथासोन (Dexamethasone) ददनहुोस: ६
भमलीग्राम दैतनक मुखबाट वा इन्जेक्सनबाट ७ देझख १०
ददन सम्म (वा हरेक ८ घण्टामा ५० भमलीग्राम
हाइड्रोकादटुसोन (Hydrocortisone) ददनहुोस,् वा दैतनक
४० भमलीग्राम पे्रडतनसोलोन (Prednisolone), वा हरेक
१२ घन्टामा १६ भमलीग्राम मेिाइलपे्रडतनसोलोन
(Methylprednisolone) दिनुहोस्।

• पयाुप्िझोमललो पिाथयह (पानी) र पोमसलो खाना खान
प्रोत्सादहि गनुहुोस ् ।

• यदद दम (Wheezing) छ िने साल्बनटामोल
(Salbutamol) ददनहुोस ् ।

• यदद ज्वोरो छ िने पारामसटामोल (Paracetamol) 
ददनहुोस ् ।

• बबरामीलाई घोप्टो परेर (prone) पक्ल्टने र बबरामीको
अवस्िा अनसुार कोिामा दहाँडडुल गनु प्रोत्सादहि
गनुहुोस।्।

घोप्टो परेर पक्ल्टने
३० भमनेट- २ घण्टा सम्म: 

पेट िल पारेर पक्ल्टने

िायााँ पट्दट कोल्टे राल्ने
३० भमनेट- २ घण्टा सम्म
दायााँ पट्दट कोल्टे हालेर
पक्ल्टने

बायााँ पट्दट कोल्टे राल्ने
३० भमनेट- २ घण्टा सम्म: 

बायााँ पट्दट कोल्टे हालेर
पक्ल्ट

४५ डडग्रीमा पछाडी ढक्ल्कएर
बस्ने
३० भमनेट- २ घण्टा सम्म
बस्ने

Based on WHO 

SEARO IMAI District 

Clinician Manual

Reservoir सदरतको फेस मास्कको प्रयोग गनुहुोस ्।
१० िेखख १५ मलटर प्रति भमनेटको दरले अक्क्सजन सुरु
गनुहुोस र अक्क्सजनको मात्रा भमआउने (titrate) र िैली
(bag) फुलेको नफुलेको सुतनक्स्िि गनुहुोस ्।
दिरामीकोशरीरको प्रतिकिया (response) मूल्याांकनगनुहुोस ्
र थिककत्सकलाईसहयोगको लाथग बोलाउनहुोस ्।


