
கேரியர் டியூபில் இருந்து EpiPen® ஆடகடோ-இன்ஜெகடரை 

அேற்றி, பின்வரும் 2 எளிய ்வழறிமுர்ேரளப் பினபறறுஙேள்:

EpiPen® மற்றும் EpiPen Jr® ஆட்டோ-
இன்ஜெகடர்களை எவ்ோறு 
பயனபடுத்த ்்ண்டும்.

EpiPen® ஐ- பயனபடுத்ததிய பிறகு நீங்கள் உடனடியோ்க மருதது்க ்க்னிபளப 
நோட ்்ண்டும் அல்லது அ்சர்கோ்லநதிள்லச் சதி்கதிச்ளச அளறககுச் ்சல்ல 
்்ண்டும். அடுத்த 48 மணி்நரங்களுககு, நீங்கள் ஒரு உடலந்லப பரோமரிபபு 
ளமயத்ததிற்கு அரு்கோளமயில அல்லது 911 எனற எண்ளண அளைக்கககூடிய 
இடத்ததில ்தங்கதியிருக்க ்்ண்டியது ்கடடோயமோகும்.

1.  ் ோனத்ததிற்கு
நீ்லம்.

2.  ் ்தோளடககு 
்சம்மஞசள்.

•   ் ெம்்மஞெள் நுனிரய ்்வளித் 
்�ோரடயின நடுப்பகு�றியின 
க்மலோே ர்வகேவும்

•   “கைிக ஒ்லதி” ்்கடகும் ்ளர ஆட்டோ-
இன்ஜெகடளர உந்தலுடன அழுத்ததி 
்்தோளடயில உட்சலுத்தவும்

•   அந்� இடத்�றில் முழுர்மயோே 3 

்வினோடிேளுககுப் பிடித்�றிருகேவும்

•   ் ெம்்மஞெள் நுனி ேீழ் இருககும்படி 

பிடிகேவும்

•   நீ்ல நதிறப போது்கோபபு மூடிளய 
்ந்ர இழுக்கவும் – ்ளைக்க்்ோ 
அல்லது ்ததிரு்க்்ோ ்்ண்டோம்



்த்க்ல்களை அறதிந்ததிருக்கவும்.
்தயோரோ்க இருக்கவும்.

இந்� கு்றிப்போ�ோை அடரட, PAAB ஆக்மோ�றித்� APS -இல் இருந்து கநைடியோே ்்மோழறி்பயர்கேப்படட�ோகும்.
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EpiPen® ்மறறும் EpiPen Jr® (எப்பி்நப்பிரின) ஆடகடோ-இன்ஜெகடர்ேள் எனபர்வ, ேடுர்மயோன ஒவ்வோர்ம எ�றிர்்விரன (அனோரபகலகெறிஸ்) 

்வைலோறர்க ்ேோணட �னிநபர்ேள் உள்பட, ேடும் ஒவ்வோர்மகேோன (அனோரபலோகடிக) அ�றிேரித்� ஆபத்ர�க ்ேோணட்வர்ேள் எனத் 

�ீர்்மோனிகேப்படட கநோயோளிேளின ேடும் ஒவ்வோர்ம எ�றிர்்விரனேளுக்ே�றிைோன அ்வெைேோலச ெறிேறிசரெகேோனர்வயோே இருகேறின்ன. 

்போருத்�்மோன க்வரள்மருந்�றின ெக�றிரயத் க�ர்ந்்�டுப்பது, கநோயோளியின உடல் எரடககு ஏறப �ீர்்மோனிகேப்படுேறி்து.

EpiPen® ்மறறும் EpiPen Jr® ஆடகடோ-இன்ஜெகடர்ேள் ஆேறியர்வ அ்வெைேோல உ�்விச ெறிேறிசரெகேோே ்மடடுக்ம 

்வடி்வர்மகேப்படடர்வயோகும். இர்வ பினநறிேழ்ேறின் ்மருத்து்வ அல்லது ்மருத்து்வ்மரனப் பைோ்மரிப்புகேோன ஒரு ்மோறறு அல்ல. 

்மருந்து ்ெலுத்�ப்படட பி்கு, கநோயோளிேள் உடனடியோே ்மருத்து்வக ே்வனிப்ரப நோட க்வணடும் அல்லது அ்வெைேோலச ெறிேறிசரெ 

அர்ககுச ்ெல்ல க்வணடும். அடுத்� 48 ்மணிகநைஙேளுககு, கநோயோளிேள் ஒரு உடல்நலப் பைோ்மரிப்பு ர்மயத்�றிறகு அருேோர்மயில் 

அல்லது 911 என் எணரண அரழகே இயலும் இடத்�றில் �ஙேறியிருகே க்வணடியது ேடடோய்மோகும். இத்�யோரிப்புப் ்போருள் 

உஙேளுககுச ெரியோனது �ோனோ எனபர� உறு�றி்ெய்வ�றகு, எப்்போழுதும் கலபிரளப் படித்துப் போர்த்து, அ�றில் ்வழஙேப்படடிருககும் 

அ்றிவுறுத்�ல்ேரளப் பினபற்வும். எசெரிகரேேள் ்மறறும் முன்னசெரிகரேேள், பகே ்விரளவுேள் ்மறறும் ்ேோடுகேப்படக்வணடிய 

முழுர்மயோன அளவு ்மறறும் உட்ெலுத்தும் அ்றிவுறுத்�ல்ேளுககுத் �யவு்ெயது நுேர்க்வோர் �ே்வல் ரேகயடரடப் போர்கேவும்.

கூடு்தல ்ைஆ்தோரங்கள்

•  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

நு்கர்்ோர இளணயத்தைமோன EpiPen.ca -ஐ 
போரள்யிடவும்

•  உஙேள் EpiPen® ஆடகடோ-இன்ஜெகடரை எப்கபோது 

்மறறும் எவ்வோறு பயனபடுத்� க்வணடும் 

எனபர�ப் பற்றி அ்றிந்து்ேோள்ளவும்

•  இ்ல்ச EpiPen® இடுப்புப்்போ�றிேள், பயிறெறி ேரு்வித் 

்�ோகுப்புேள் ்மறறும் க்மலும் பல்வறர் ஆர்டர் 

்ெயயுஙேள்

•  இ்ல்ச EpiPen® ேோலோ்வ�றி நறிரனவூடடல்ேள் 

்மறறும் ்ெய�றிகேடி�ஙேரளப் ்பறு்வ�றகுப் 

ப�றிவு ்ெயது்ேோள்ளுஙேள்

•  EpiPen® ்வடீிகயோ ேோடெறியேத்ர�யும் அடிகேடி 

கேடேப்படும் கேள்்விேரளயும் போர்ர்வயிடுஙேள்


