
EpiPen® ਆਟ-ੋਇੰਜੈਕਟਰ ਨੰੂ ਕੈਰੀਅਰ ਟਟਊਬ ਟਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਰਲ ਕਦਮਾਂ 
ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ:ੋ

EpiPen® ਅਤ ੇEpiPen Jr® ਆਟੋ-
ਇੰਜੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਵੇਂ ਕਰੀਏ।

EpiPen® ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੌਰਨ ਮਡੈੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਾਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਕਵਖ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਕਟਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤ਼ੌਰ ’ਤ ੇਹੈੱਲਥ 
ਕੇਅਰ ਫਕੈਸਕਲਟੀ ਦ ੇਕੋਲ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਂ 911 ’ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1.  ਨੀਲਾ ਪਾਸਾ 
ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ।

2.  ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ 
ਪੱਟ ਵੱਲ।

•   ਸੰਤਰੀ ਨੋਕ (ਟਸਰ)ੇ ਨੰੂ ਪੱਟ ਦ ੇਬਾਹਰਲੇ 

ਪਾਸ ੇਦ ੇਟਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ
•   ਆਟੋ-ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰ ੇਨਾਲ 

ਘੁੰ ਮਾ ਕ ੇਪੱਟ ਦ ੇਅੰਦਰ ਖੋਭੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਇਹ “ਕਕਲੱਕ” ਨਾ ਕਰੇ

•   ਪੂਰ ੇ3 ਸਟਕੰਟਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤ ੇ

ਪਕੜੀ ਰੱਖੋ

•    ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਨੋਕ (ਟਸਰ)ੇ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ 
ਿੱਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪਕੜੋ

•    ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕੈਪ (ਢੱਕਣ) 
ਨੰੂ ਕਬਲਕੁਲ ਕਸੱਧੇ ਕਖੱਚ੍ਹਕੇ ਉਤਾਰ 

ਕਦਓ–ਮੋੜ ੋਜਾਂ ਮਰੋੜ ੋਨਹੀਂ



ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕਤਆਰ ਰਹੋ।

ਇਸ ਹਿਾਲਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਨੁਿਾਦ ਇੰਨ-ਟਬੰਨ PAAB ਿੱਲੋਂ  ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ APS ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ।
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EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® (ਈਪਾਈਨਫਰੀਨ) ਆਟ-ੋਇੰਜੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਟਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਟਕ ਪ੍ਟਤਟਕਟਰਆਿਾਂ ਦ ੇਇਲਾਜ ਿਾਸਤੇ 
ਟਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ਟਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਸਸ ਦ ੇਿਧ ੇਹੋਏ ਜੋਖਮ ’ਤ ੇਹੋਣ ਦਾ ਟਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹ,ੈ ਟਜਸ ਟਿੱਚ ਉਹ ਟਿਅਕਤੀ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਟਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਟਟਕ ਪ੍ਟਤਟਕਟਰਆਿਾਂ ਦਾ ਇਟਤਹਾਸ ਹੈ। ਉਟਚਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਟਨਰਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਸਰੀਰ ਦ ੇਭਾਰ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® ਨੰੂ ਕੇਿਲ ਸੰਕਟਕਾਲ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ ਟਚਟਕਤਸਾ ਿਜੋਂ ਟਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਟਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿਾਈ ਟਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਟਿਖ ੇਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਟਆ ਂਿਾਸਤੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤ ੇਟਕਸੇ ਟਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੁਟਿਧਾ ਦ ੇ
ਨੇੜੇ ਤੇੜ ੇਜਾਂ ਟਫਰ ਅਟਜਹੀ ਜਗਹ ’ਤ ੇਰਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਟਜੱਥੋਂ ਉਹ 911 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਿਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹ,ੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ੋਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆ,ਂ ਗੌਣ ਪ੍ਭਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਲੈਣ 
ਬਾਰ ੇਸੰਪੂਰਨ ਟਹਦਾਇਤਾਂ ਿਾਸਤੇ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਉਤਪਾਦ ਦ ੇਪੈਕੇਜ ਟਿਚਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕਤਾਬਚ ੇਨੰੂ ਦੇਖੋ।

ਵਧੀਕ ਸਰੋਤ
•  Food Allergy Canada: foodallergycanada.ca
•  Allergy, Asthma & Immunology Society of 

Ontario: allergyasthma.on.ca
•  Allergies Québec: allergies-alimentaires.org
•  The Association of Allergists and 

Immunologists of Québec: allerg.qc.ca

EpiPen.ca ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਈਟ ਦੇਖੋ
•  ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੋਟਕ ਤੁਹਾਡ ੇEpiPen® ਆਟ-ੋਇੰਜੈਕਟਰ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਟਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

•  EpiPen® ਿੇਸਟਪੈਕਾਂ, ਟਸਖਲਾਈ ਟਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਆਰਡਰ ਟਦਓ

•  EpiPen® ਦੀ ਟਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਿਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਯਾਦ-
ਦਹਾਨੀਆ ਂਅਤੇ ਸੂਚਨਾਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ

•  EpiPen® ਿੀਡੀਓ ਗੈਲਰੀ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਕਸਰ 
ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ (FAQs) ਦੇਖੋ


