
ਦਮੇ ਲਈ ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾਦਮੇ ਲਈ ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

 ਸਾਾਂਤਸਾਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਦਵਾਓ
 ਉਹਨਾਾਂ  ਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡ�ੋਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡ�ੋ

 ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਾਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਾਂ  ਉੱਪਰ ਦਦੱਡਤੇ ਅਨੁਸਾਰ  
ਨੀਲੇ/ਸਲੇਟੀ ਦਰਲੀਵਰ ਦੇਨੀਲੇ/ਸਲੇਟੀ ਦਰਲੀਵਰ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਫ ਦਦਓ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਫ ਦਦਓ   

ਜਾਾਂਜਾਾਂ  Bricanyl ਦਾ 1 ਹੋਰ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦਦਓ 
ਜਾਾਂਜਾਾਂ  Symbicort Turbuhaler wਦਾ 1 ਹੋਰ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦਦਓ 
ਜਾਾਂਜਾਾਂ  ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਾਂ Symbicort Rapihaler ਦੇ 2 ਪੱਫ ਦਦਓ 

 ਐਾਂਬੂਲੈਾਂਸ ‘‘ambulanceambulance’’ ਕਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦਕ ਦਕਸੇ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਦਰਹਾ ਹੈ
 ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ 4 ਦਮੰਟਾਾਂਦਮੰਟਾਾਂ  ਬਾਅਦ 4 ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਫਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਫ 

ਦਦੰਦੇ ਰਹੋ

ਜਾਾਂਜਾਾਂ  ਹਰ 4 ਦਮੰਟਾਾਂ  ਬਾਅਦ ਦਬਰੀਕਨਾਈਲ ਜਾਾਂ  ਦਸੰਬੀਕੋਰਟ  ਟਰਬੂਹੇਲਰ ਦੇ 1 ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦਦਓ –  
             Symbicort Turbuhaler ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਾਂ ਵੱਧ 4 ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨੰੂ ਸਾਹਾਾਂ  ਤੱਕ
ਜਾਾਂਜਾਾਂ  ਹਰ 4 ਦਮੰਟਾਾਂ  ਬਾਅਦ ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਾਂ Symbicort Rapihaler ਦੇ 2 ਪੱਫ ਦਦਓ –  
             Symbicort Rapihaler ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਾਂ ਵੱਧ 8 ਹੋਰ ਪੱਫਾਾਂ  ਤੱਕ

 ਪੱਫਰ ਨੰੂ ਦਹਲਾਓਦਹਲਾਓ
 11 ਪੱਫ ਪੱਫ ਨੰੂ ਸਪੇਸਰ ਦਵੱਚ ਪਾਓ
 ਸਪੇਸਰ ਦਵੱਚੋਾਂ 4 ਸਾਹਸਾਹ ਲਓ

– ਉਦੋਾਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ ਤੱਕ 4 ਪੱਫਪੱਫ ਲਏ ਨਹੀਾਂ ਜਾਾਂ ਦੇ ਹਨ

ਜਾਾਂਜਾਾਂ  Bricanyl (ਦਬਰੀਕਨਾਈਲ) ਦੇ 2 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦਦਓ (6 ਸਾਲ ਜਾਾਂ  ਇਸ ਤੋਾਂ ਵੱ�ੀ ਉਮਰ)
ਜਾਾਂਜਾਾਂ  Symbicort Turbuhaler (ਦਸੰਬੀਕੋਰਟ ਟਰਬੂਹੇਲਰ) ਦਾ 1 ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦਦਓ (12 ਸਾਲ ਜਾਾਂ  ਇਸ ਤੋਾਂ 
ਵੱ�ੀ ਉਮਰ)
ਜਾਾਂਜਾਾਂ  ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਾਂ Symbicort Rapihaler (ਦਸੰਬੀਕੋਰਟ ਰੈਪੀਹੇਲਰ) ਦੇ 2 ਪੱਫ ਦਦਓ (12 ਸਾਲ ਜਾਾਂ  ਇਸ ਤੋਾਂ 
ਵੱ�ੀ ਉਮਰ)

ਜੇ ਸਪੇਸਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਾਂ ਹੈਜੇ ਸਪੇਸਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਾਂ ਹੈ: 1 ਪੱਫ ਲਓ ਜਦੋਾਂ ਤੁਸੀਾਂ 1 ਹੌਲੀ, �ੰੂਘਾ ਸਾਹ ਲੈਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਜੰਨਾ ਦਚਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕੋ 
ਉਦੋਾਂ ਤੱਕ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਦੋਾਂ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਫ ਦੇ ਨਹੀਾਂ ਦਦੱਡਤੇ ਜਾਾਂ ਦੇ ਹਨ

ਨੀਲੇ/ਸਲੇਟੀ ਦਰਲੀਵਰ ਪੱਫਰ ਦੇਨੀਲੇ/ਸਲੇਟੀ ਦਰਲੀਵਰ ਪੱਫਰ ਦੇ  
4 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਫ ਦਦਓਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਫ ਦਦਓ

ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਸੱਧਾ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਸੱਧਾ 
ਦਬਠਾਓ  ਦਬਠਾਓ  

4 ਦਮੰਟਾਾਂ  ਲਈ ਉ�ੀਕ ਕਰੋਦਮੰਟਾਾਂ  ਲਈ ਉ�ੀਕ ਕਰੋ

ਦਟਰਿ ਪਲ ਜੀਰੋ �ਾਇਲ ਦਟਰਿ ਪਲ ਜੀਰੋ �ਾਇਲ 
ਕਰੋਕਰੋ (000)

ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਾਂ ਹੈ 
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 ਦਵਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਾਂ ਲੈ ਦਰਹਾ ਹੈ

 ਦਵਅਕਤੀ ਦਾ ਦਮਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ  ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਾਂ ਹੋ ਦਰਹਾ ਹੈ

 ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਦਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਲੀਵਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਾਂ ਹੈ 

 ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਾਂ ਹੈ ਦਕ ਕੀ ਇਹ ਦਮਾ ਹੈ 

 ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਦਸਸ ਵਜੋਾਂ ਜਾਦਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਹਨਾਾਂ  ਦੀ ਐਨਾਫਲੈਕਦਸਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਦਸਸ ਵਜੋਾਂ ਜਾਦਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਹਨਾਾਂ  ਦੀ ਐਨਾਫਲੈਕਦਸਸ ਕਾਰਵਾਈ 
ਯੋਜਨਾ ਯੋਜਨਾ (Anaphylaxis Action Plan) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਦਮੇ ਵਾਲੀ ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਦਮੇ ਵਾਲੀ ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦਦਓਦਦਓ

ਨੀਲੀ/ਸਲੇਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਾਂ ਹੈ, ਭਾਾਂ ਵੇਾਂ ਦਕ 
ਉਸ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਮਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। 

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਟਰਿ ਪਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਟਰਿ ਪਲ 
ਜੀਰੋਜੀਰੋ (000) �ਾਇਲ ਕਰੋ ਜੇ�ਾਇਲ ਕਰੋ ਜੇ:
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