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ਇਨਗੌਰਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ?
ਇਨਗੌਰਜਮੈਂਟ੍ ਉਦੋਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੱੁਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਛਾਤੀਆਂ ਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਛਾਤੀ 

ਭਰੀ ਹੋਈਅਤੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਸਹਿੂਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਿਰ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱੁਧ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

3-5 ਸਦਨ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਭਾਰੀ, ਸਖ਼ਤ, ਕੋਮਲ, ਚਮਕਦਾਰ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵ ਿੱਚ ਅਵਿਹਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱਛ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਿੋਜ ਿੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦ ੁੱ ਧ ਚ ੁੰਘਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਗੌਰਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਛਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ  ਾਲੀਬਰਾਅ (ਹੇਠਾਂ ਲਿੱ ਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ) ਪਸਹਨੋ ਪਰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਲਈ ਇਿਨੰੂ 

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਉਤਾਰ ਸਦਓ।

ਦੱੁਧ ਵਨਕਲਣ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਸਹਣ) ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀਆਂ (5 ਸਮੰਟ੍ ਜਾਂ ਘੱਟ੍) ਨੰੂ ਕੁੱਝ ਸਨਿੱਘ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੱੁਧ ਸਪਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਉਲਟਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨਰਮ (ਸਰਿਰਿ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿੌਫ਼ਟ੍ਸਨੰਗ) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਆਈਓਲਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਿੱਪਲ ਦੇ 

ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਨੰੂ ਨਰਮ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਸਜਿ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦ ਿੱ ਧ ਫੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਚ ੰਘਣਾ (ਲੇਚ) ਕਰਨਾ ਆਿਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਦੁੱ ਤੇ QR

ਕੋਡ ਨ ੁੰ  ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨੁਿਾਰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕੁੱਝ ਦੱੁਧ ਹਿੱ ਥ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢੋ ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੱਥ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਣ  (ਐਕਿਪਰੈਿ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿ ਸਮੰਟ੍ਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸਕਿੇ ਿੀ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਸਹੱਿੇ ‘ਤੇ ਠੰਡਾ ਪੈਕ ਰੱਖੋ।

ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਗੌਰਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਵੁੱ ਚ ਮੁੱ ਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਐਕਿਪਰੈਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਸਨਿੱਘਾ ਰੱਖੋ (5 ਸਮੰਟ੍ ਜਾਂ ਘੱਟ੍ ਲਈ)।

ਐਕਿਪਰੈਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੰਸਪੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਜੱਥੇ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਿਖਤ ਥਾਂ ਮਸਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਰਮੀ ਨਾਲ 

ਦਬਾਓ । ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਦੁੱ ਤੇ QR ਕੋਡ ਨ ੁੰ  ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਤੁਿੀਂ ਸਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਕੱਛ ਿੱਲ ਹਲਕਾ ਸਜਹਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਮਲ ਮਾਲਸ਼  ਿੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਸਨਿੱਘ ਅਤੇ ਿੋਜ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਿਪਰੈਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿ ਸਮੰਟ੍ਾਂ ਲਈ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਠੰਡਾ ਪੈਕ ਲਗਾਓ।

ਛਾਤੀ ਦਾ ਇਨਗੌਰਜਮੈਂਟ੍ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਅਤੇ ਿੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਾੜ ਸਿਰੋਧੀ ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਿਟ੍ 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਟ੍ੀਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਸਕਹੜੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ

ਸਹਲਾਉਣ ਲਈ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਸਟ੍ਆਂ ਸਿੱਚ 8 ਿਾਰ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਾਰ ਐਕਿਪਰੈਿ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਨਰਿ, ਵਮਿੱਡ- ਾਈਫ਼, ਜਾਂ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਲਾਹਕਾਰ 

ਨਾਲ ਐਕਿਪਰੈਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਹੈਂਡਸ ਆਨ ਪ੍ੁੰ ਦਪ੍ੁੰਗ ਦਰਵਰਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੌਫ਼ਟਦਨੁੰ ਗ

 NB ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਬ ਖਾਰ, ੁੰਠਢ, ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਮਦਹਸ ਸ ਅਨ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ




