ਦਮੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
1

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧਾ
ਬਿਠਾਓ

ਸ਼ਾਂ ਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭਰੋ ਸਾ ਦਿਵਾਓ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਛੱ ਡ�ੋ

ਪੱ ਫਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ
1 ਪੱ ਫ ਨੂੰ ਸਪੇ ਸਰ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ
ਸਪੇ ਸਰ ਵਿੱ ਚੋਂ 4 ਸਾਹ ਲਓ

2

ਨੀਲੇ /ਸਲੇ ਟੀ ਰਿਲੀਵਰ ਪੱ ਫਰ ਦੇ
4 ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ਪੱ ਫ ਦਿਓ

– ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ ਤੱ ਕ 4 ਪੱ ਫ ਲਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜਾਂ Bricanyl (ਬਿਰੀਕਨਾਈਲ) ਦੇ 2 ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਸਾਹ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਦਿਓ (6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ)
ਜਾਂ Symbicort Turbuhaler (ਸਿੰ ਬੀਕੋ ਰਟ ਟਰਬੂਹੇ ਲਰ) ਦਾ 1 ਸਾਹ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਦਿਓ (12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ)
ਜਾਂ ਸਪੇ ਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ Symbicort Rapihaler (ਸਿੰ ਬੀਕੋ ਰਟ ਰੈ ਪੀਹੇ ਲਰ) ਦੇ 2 ਪੱ ਫ ਦਿਓ (12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ)
ਜੇ ਸਪੇ ਸਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ : 1 ਪੱ ਫ ਲਓ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਹੌ ਲੀ, ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰ ਨਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋ ਕ ਸਕੋ
ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਉਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦ ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਪੱ ਫ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

3

4 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਕੋ ਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਨੀਲੇ /ਸਲੇ ਟੀ ਰਿਲੀਵਰ ਦੇ 4 ਹੋ ਰ ਵੱ ਖਰੇ -ਵੱ ਖਰੇ ਪੱ ਫ ਦਿਓ
ਜਾਂ Bricanyl ਦਾ 1 ਹੋ ਰ ਸਾਹ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਦਿਓ
ਜਾਂ Symbicort Turbuhaler wਦਾ 1 ਹੋ ਰ ਸਾਹ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਦਿਓ
ਜਾਂ ਸਪੇ ਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ Symbicort Rapihaler ਦੇ 2 ਪੱ ਫ ਦਿਓ

ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋ ਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

4

ਟ੍ਰਿ ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਇਲ
ਕਰੋ (000)

ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ‘ambulance
ambulance’’ ਕਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੰ ਕਟ ਵੇ ਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਤੱ ਕ ਹਰੇ ਕ 4 ਮਿੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ 4 ਵੱ ਖਰੇ -ਵੱ ਖਰੇ ਪੱ ਫ
ਦਿੰ ਦੇ ਰਹੋ
ਜਾਂ ਹਰ 4 ਮਿੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਰੀਕਨਾਈਲ ਜਾਂ ਸਿੰ ਬੀਕੋ ਰਟ ਟਰਬੂਹੇ ਲਰ ਦੇ 1 ਸਾਹ ਅੰ ਦਰ ਲੈ ਣ ਦਿਓ –
Symbicort Turbuhaler ਦੇ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ 4 ਹੋ ਰ ਅੰ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਤੱ ਕ
ਜਾਂ ਹਰ 4 ਮਿੰ ਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇ ਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ Symbicort Rapihaler ਦੇ 2 ਪੱ ਫ ਦਿਓ –
Symbicort Rapihaler ਦੇ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ 8 ਹੋ ਰ ਪੱ ਫਾਂ ਤੱ ਕ

ਸੰ ਕਟਕਾਲੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿ ਪਲ
ਜ਼ੀਰੋ (000) ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜੇ :

ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ ੀਆ ਸੇ ਵਾ
131 450

	ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
	ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਮਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
	ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲੀਵਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਮਾ ਹੈ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਵਜੋ ਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾਫਲੈ ਕਸਿਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਯੋ ਜਨਾ (Anaphylaxis Action Plan) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ , ਫੇ ਰ ਦਮੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦਿਓ
ਨੀਲੀ/ਸਲੇ ਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਮਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਵੇ।
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