Punjabi

ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ (ਦਮੇ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦੇ 4 ਪੜਾਅ

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧਾ ਬਿਠਾਓ

ਨੀਲੇ /ਸਲੇ ਟੀ ਰੰ ਗ ਦੇ ਨਿਵਾਰਕ (ਰਿਲੀਵਰ)
ਪਫਰ ਦੇ 4 ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਫ ਦਿਓ

– ਪਫਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ
– ਸਪੇਸਰ ਵਿੱ ਚ 1 ਪਫ ਪਾਓ
– ਸਪੇਸਰ ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲਵੋ
4 ਪਫ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੋਹਰਾਓ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ: ਹਿਲਾਓ, 1 ਪਫ, 4 ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲਵੋ

ਜਾਂ Bricanyl ਇਨਹੇਲਰ (6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀ ਉਮਰ) ਜਾਂ Symbicort ਇਨਹੇਲਰ
(12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦੀ ਉਮਰ) ਦੀਆਂ 2 ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿਓ

4 ਮਿੰ ਟ ਤੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱ ਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਨੀਲੇ /ਸਲੇ ਟੀ ਰੰ ਗ ਦੇ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਫ ਦਿਓ
ਜਾਂ Bricanyl ਜਾਂ Symbicort ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ 1 ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ

ਂ ੁਲੇਂਸ
ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਬ
ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਸੰ ਕਟਕਾਲ(ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁੱ ਜਣ ਤੱ ਕ ਹਰ 4
ਮਿੰ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ 4 ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਫ ਦਿੰ ਦੇ ਰਹੋ

ਜਾਂ ਹਰ 4 ਮਿੰ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ Bricanyl ਜਾਂ Symbicort ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ –
Symbicort ਦੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੱ ਕ

ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ:
• ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

• ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨਾਫਲੈ ਕਸਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਐਨਾਫਲੈ ਕਸਿਸ
ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ ਦਿਓ। ਨੀਲੇ /ਸਲੇ ਟੀ ਰੰ ਗ
ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਮੇ
ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਰਾਗ (ਪੋਲਨ) ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖੋ।
ਦਮੇ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ betterhealth.vic.gov.au
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ ਜਾਂ 1800 ASTHMA (1800 278 462) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
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