
ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਰਤੋ ਕਰੋ 
(ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ)
Exercises After Surgery

ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਪਿਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸਪਿਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ 
• ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਹ ਲਓ 

• ਗੇਂਦ ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖੋ  

• ਸਾਹ ਛੱਡੋ  

ਡੂੰਘੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤੋਡੂੰਘੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕਸਰਤੋ

• ਆਪਣੇ  ਮੋਢਾ ਕਰੋ ਅਤੋੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਤੋੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ 

• ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਲਓ 

• ਆਪਣੇ ਛਾਤੋੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ

• ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਫੜੋ 

• ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ

ਸਹਾਇਤੋਾ ਨਾਲ ਖੰਘਸਹਾਇਤੋਾ ਨਾਲ ਖੰਘ

• ਸਿਰਹਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਉੱਤੋੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜੋ 

• ਕਤੋਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤੋਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਖੰਘ ਅਤੋੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ 

ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕਰਨਾ 

• ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇੋ ਲੇਟੋ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ' ਤੇੋ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਉੱਪਰ ਅਤੇੋ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੋ 

  ਲੱਤੋ ਹਿਲਾਉਣਾਲੱਤੋ ਹਿਲਾਉਣਾ

• ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੋੇ ਲੇਟੋ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਲੱਤੋ ਨੂੰ 
ਉੱਪਰ ਅਤੋੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿਲਾਓ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ, ਇਕ 
ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਤੋ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ 
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