
❀ सेटिङ （２～13）

❀ प्रयोग （14～20）

“सम्बन्ध विस्तार र क्षयरोग उपचार सेिा–MIKATA”मा
स्िागतम !

उपयोगगताको बबधी (पटिलो ससं्करण)

ネパール語 1

स्लाइड पेज

तपाईको उपचारलाई पूणताा टिन, क्षयरोग उपचारमा तपाईको सियोगार्ा
क्षयरोग रोकर्ाम तर्ा अनुसन्धान प्रततष्ठान, जापानले विकाश गरेको यो एउिा ‘िेभ
अप्ललकेसन’ िो ।
“MIKATA” एक जापानीज शब्ि िो, जसको अर्ा “कोटि त्यस्तो, जो िरिम तपाईको
पक्षमा उभभनेछ ।” – क्षयरोग विरुद्धको लडाईमा िामी एउिै मोचाामा छौं ।



‘क्याररयर इमेल’ ※ प्रयोग गिाा ध्यान टिनुपनने कुरा

िताा इमेल ‘ब््क’ नगराउन
तलको इमेल ठेगानालाई

「ररभसभ इमेल」मा िताा गनुािोस ् ।

dots@accelight.jp
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※@को पछाडी「docomo.ne.jp」、「softbank.ne.jp」、
「ezweb.ne.jp」आटि भएका िरूूसचंार कम्पतनिरुको ईमेल ठेगाना



‘QR Code ररड’
िा

…URL भलङ्कÚ द्िारा प्रयोगकताा िताा पेज खो्ने

सेटिङ १
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https://mobiledots.accelight.jp/register

https://mobiledots.accelight.jp/register


प्रयोगकताा िताा - भाषा चयन
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सेटिङ २



आगधकाररक इमेलको ‘URL भलङ्क’ मा ‘कक्क’सेटिङ ३
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इमेल प्रालत नभएमा

‘जङ्क इमेल बक्स’ 
िेनुािोस ् ।

‘जङ्क इमेल
बक्स’मा उक्त इमेल

छ भने
‘ररभसभ इमेल’मा
पररितान गनुािोस ् ।



「‘लग इन’ पेज खो्न」मा कक्कसेटिङ ४
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सरुक्षाका लागग यिााँ कक्क
गरे पतछ खोभलने पेजमा
पासिडा िाखखल गनुािोस ् ।

‘लग आउि’ गनुाभएन भने १
िषासम्मका लागग ‘पासिडा’
सरुक्षक्षत िुनेछ ।



यटि तपाईंलाई लगइन प्स्िन र्ािा छैन भने
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https://mobiledots.accelight.jp

https://mobiledots.accelight.jp/


नाम र उपचार वििरण ‘सेटिङ’ सेटिङ ५
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「उपचार िुाँिै गरेको」「उपचार रोककएको」「उपचार सककएको」
बाि छान्नुिोस ् ।
「उपचार रोककएको」「उपचार सककएको」छान्नु भयो भने
औषधी समयमा स्मतृी गराउने इमेल आउिैन ।

नाम (उपनाम पतन स्यकृुत िुनेछ)

सेिन



प्रयोग गनने अिधीको ‘सेटिङ’ 

उिािरणका लागग・・・
➢आजबाि औषधी सेिन गना शुरु, स्तररय उपचार ताभलका

→ ० टिन～१८० टिनको िाखखला
➢११ औं टिनको औषधी सेिन गररसकेपतछ, ९ मटिना भरीको उपचार
ताभलका → ११ टिन ～ २७० टिनको िाखखला

※आिश्यक्ता अनुसार पररितान गना सककन्छ ।

सेटिङ ६

9



「औषधी सेिन समय」को ‘सेटिङ’ सेटिङ ७
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आिश्यक भएमा
औषधी सेिन समय
स्मतृी गराउने इमेल
सेि गनुािोस ् ।



औषधीिरुको अभभलेखखकरण
① सेिन गनुापनने ओषधी िो भने
यिााँ गचन्ि लगाउनुिोस ् ।
छान्न सक्ने एकाईिरू

② “तनयभमत सेिन गनुापनने ओषधी” िो भने गचन्ि
लगाउनुिोस ् । तनयभमत सेिन गनुा नपनने ओषधी िा
िो भने गचन्ि नलगाउनुिोस ् ।

→ अभभलेखखकण गनने समयमा
「आज औषधी सेिन गना‘ नपनने टिन」छान्न सककन्छ ।

सेटिङ ८
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इन्जेक्सन



सियोगीिरूको सम्पका वििरण िाखखला

सियोगीिरुको इमेल ठेगाना िाखखल गनुािोस ्
→औषधी सेिन गरेको अभभलेख, 
सियोगीिरुलाई इमेलबाि जानकारी गराइनेछ ।

यिााँ ‘कक्क’ गरेर सेटिङ प्रकृयाालाई पूणाता
टिनुिोस ् ।

सेटिङ ९

12
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सेटिङ १० पासिाड बबभसाएको अिश्र्ामा

यिााँबाि ‘पासिाड ररसेि’ गना सककन्छ ।

‘लग इन’को लागग
यिााँ



सेटिङ गररएको औषधी सेिन गनने समय इमेलद्िारा स्मरणप्रयोग १
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यिााँ कक्क गरर
क्यालेण्डर खो्निुोस ् ।



सेिन गिै गरेको औषधीको वििरण अभभलेखखकरण गनने तररका

③ सरुक्षक्षत गना यिााँ कक्क गनुािोस ्
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※वििरण सच्चाउन, सच्चाउन पनने तररखमा
कक्क गनुािोस

प्रयोग २
① ताररकमा ‘कक्क’ गनुािोस ्

② प्रयोग गिै गरेको औषधी
(इन्जेक्सन)मा कक्क गनुािोस ्



कुराकानी गनाका लागग ‘च्याि बक्स’ बाि सचुना सािफेर
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प्रयोग ३

कुराकानी गनाका लागग ‘च्याि बक्स’ मा सुचना
लेखेर「पठाउन」कक्क गनुािोस ्

विरामी र सबै सिायोगीिरू मााँझ सुचना उपलब्ध िुनेछ ।



मोबाइलको ‘िोम प्स्िन’मा ‘िेभ अप्ललकेसन’लाई

यस्तो खालाको सकेंत गचत्र
(आइकन) ‘स्मािा फोन’को
‘िोम प्स्िन’मा र्वपन्छ ।
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：‘स्मािा फोन’को ‘काया संम्रचना’ (फङ्सन) अनुसार, प्स्िनको तल िा
फे्रममा ‘मेनु बिन’ िुन्छ ।

“िोम प्स्िनमा राख्न”े बिन कक्क
गनुािोस ् ।

प्रयोग ४

‘स्मािा फोन’को मेनु बिन कक्क गनुािोस ्



सेिन गिै गरेको औषधी िा उपचार ताभलकाको पररितान
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प्रयोग ५

यिााँ कक्क गयो भने सेटिङ पेज खोभलन्छ ।
→पररितान गना सककन्छ ।



भसस्िम सेटिङमा पररितान गना・अभभलेख ििाउन
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यो संकेत गचत्र
(आइकन)मा
कक्क गनुािोस ्

सेटिङ・ ििाउने
मेनु खोभलन्छ ।

प्रयोग ६



20

यटि “MITAKA” को बारेमा कुनै टिलपणी िा जीज्ञासा भएमा
कृपयाा तल उ्लेखखत कायालयमा सम्पका गना सक्नुिुन्छ ।
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