म्यान्टू [Mantoux] जाँच
िबरामीह� िनिम्त जानकारी

यो पचार् म्यान्टू जाँच – क्षयरोग (TB) को जाँच गराउने �ि�ह�का लािग हो।
यो जाँचमा �ुबरकु लीन [Tuberculin] नामक पदाथर्को थोरै मा�ा पाखुराको बािहरी
छालाको तहमा सुई�ारा हािलन्छ। 2-3 �दनपिछ कस्तो �ित��या भयो भनी पाखुराको
त्यो िहस्साको जाँच ग�रन्छ। त्यित�ेल त्यो िहस्सा अिलकित रातो देिखन्छ र िचलाउँ छ।
−

त्यो िहस्सालाई नकन्याउनुहोस्; त्यसलाई त्यि�कै छाड्नुहोस्, त्यसमा हावा ला�
�दनुहोस् र त्यसलाई प्लास्टरले नढा�ु होस्।

−

त्यो ठाउँ मा कु नै यस्तो िचज नलगाउनुहोस् जसले �ित��यामा प�रवतर्न ल्याउन
सक्छ जस्तै त्वचाका ��मह� वा औषधीह�, सन लोशन, परफ्यूम, मेक-अप,
शेिभङ्ग ��मह� वा कु नै सौन्दयर् �साधनह�।

−

सामान्य ढंगले नुहाउने-धुने गनुर्होस् तर त्यो ठाउँ लाई जितसक्दो स्वाभािवक
िस्थितमा रा�ुहोस्।

−

संक्षेपमा, त्यसबारे ध्यान रा�ुहोस् तर �ित��याको जाँच नग�रउ�ेल त्यसलाई
िबसर्नुहोस्।

यो जाँचलाई हाल यु.के .मा लाइसेन्स �ा� छैन तर युरोपभरी यसको �ापक �योग
ग�रन्छ। यसको अथर् के हो भने यो जाँचले क्षयरोग प�ा लगाउन रा�ो काम गछर् भ�े
कु रोमा डक्टर र नसर्ह�ले िव�ास गदर्छन् साथै NICE (न्या�ल इिन्स्ट�ूट फर
िक्लिनकल एिक्सलेन्स) ले यसको �योगको िसफा�रस गछर्।
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के यसका सम्भािवत कु नै दुष्�भावह� छन्?
सम्भािवत दुष्�भावह�मा सामेल छन्:
1/100 भन्दा बढी मािनसह�लाई �भािवत गछर्

सुई लगाइएको तु�न्तैपिछ त्यो ठाउँ मा दुख्छ, िचिल्चल्याउँ छ वा असिजलो �न्छ।
1/100 भन्दा किम्त मािनसह�लाई �भािवत पाछर्

टाउको दुख्छ, ज्वरो आउँ छ, क्षे�ीय िलम्फ नोड फु िल्लन्छ।
1/1,000 भन्दा किम्त मािनसह�लाई �भािवत गछर्

एना�फलेिक्टक [Anaphylactic] (एल�जक) �ित��याह� �न्छन्, �ुबरकु लीन �ित
अितसंवेदनशीलताको कारणले भेिसकु लेशन [Vesiculation] (छाला मुिन हावाको
पोकाह� बन्छन्) र स्क�न ने�ोिसस [Skin necrosis] (त्वचाका कोिशकाह�को मृत्यु)
�न्छ।

थप सल्लाह:
य�द तपा�लाई म्यान्टू जाँच ग�रएको ठाउँ मा के ही समस्या अनुभव भइरहेको छ भने
कृ पया िन� �ि�ह�लाई फोन गनुर्होस्:
क्षयरोग सेवा

फोन: 0118 322 6882
फोन: 0118 322 8266
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अनुरोध गदार् यो कागजात अन्य भाषा र ठू लो अक्षर भएको
छपाइमा पिन उपलब्ध �न स�े छ।
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