
EpiPen® ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫ਼ੌ ਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਂਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੈਲੱਥ ਕੇਅਰ ਫੈਟਸਟਲਿੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਜਾਂ 911 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੋ।

•  ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਨੋਕ (ਸਸਰੇ) ਨੰੂ ਪੱਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਰੱਖੋ 
•  ਆਟੋ-ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਘੰੁਮਾ ਕੇ ਪੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਭੋ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਇਹ “ਕਸਲੱਕ” ਨਾ ਕਰੇ 
•  ਇਸਨੰੂ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਪੂਰੇ 3 ਸਸਕੰਟਾਂ ਲਈ ਫੜੀ ਰੱਖੋ

• ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਿੱਲ ਕਰਕੇ ਪਕੜੋ

•  ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕੈਪ (ਢੱਕਣ) ਨੰੂ ਸਬਲਕੁ ਲ ਸਸੱਧੇ ਸਖੱਚੋ – ਟੇਢ਼ ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋੜੋ ਨਹੀਂ

ਜਾਣੋ ਸਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ।
ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਸਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਜਾਨਲੇਿਾ ਅਲਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰ ਸਤਸਕਸਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ (ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਮੰੁਗਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਸਫਸ਼), ਕੀੜੇ ਦਾ ਡੰਗਣਾ, ਦਿਾਈ, ਲੈਟੈਕਸ, 
ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਅਨਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਜਾਣੋ ਸਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
EpiPen® ਆਟੋ-ਇੰਜੈਕਟਰ ਸਿਚ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ, ਐਪੀਨੇਫਰੀਨ, ਗੰਭੀਰ ਅਲਰਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰ ਸਤਸਕਸਰਆਿਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। 

ਜੇ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਸਿੱਚਂੋ ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ EpiPen® ਦਾ ਫ਼ੌ ਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਨੀਲਾ ਪਾਸਾ ਅਸਮਾਨ ਿੱਲ। ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਪੱਟ ਿੱਲ। 
EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® ਆਟੋ-ਇੰਜੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਸਕਿਂੇ ਕਰਾਂ।

ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਸਸ:  
ਇਲਾਜ ਸਿਚ ਦੇਰੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।*

ਅਲਰਜੀ ਛੇੜਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਣਾ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤਤੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਸਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਈ ਘੰਸਟਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਮੰੂਹ: ਖੁਜਲੀ, ਬੱੁਲ੍ਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸੋਜ਼ ਗਲਾ*†: ਖੁਜਲੀ, ਜਕੜਨ, ਘੁਟਨ, ਭਰੜਾਹਟ
ਤਿੱਚਾ: ਖੁਜਲੀ, ਛਪਾਕੀ, ਲਾਲੀ, ਸੋਜ਼ ਸਢੱਡ: ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਮਰੋੜ
ਫੇਫੜਾ*†: ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ, ਖੰਘ, ਘਰੜ-ਘਰੜ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਦਲ*†: ਕਮਜੋ਼ਰ ਨਬਜ਼, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ

* EpiPen® ਆਟੋ-ਇੰਜੈਕਟਰ, ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮ਼ੌ ਤ ਨੰੂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
† ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜਾਨਲੇਿਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰੋ!

ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੰ ਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰੂਪ (ਸੰਸਕਰਨ) ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਈਟ EpiPen.ca ’ਤੇ ਜਾਓ।

EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® (ਐਪੀਨੇਫਰੀਨ) ਆਟੋ-ਇੰਜੈਕਟਰਜ਼ ਉਨ੍ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਜਨ੍ਾਂ ਸਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰ ਸਤਸਕਸਰਆ ਿਧਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਇਲਾਜ ਿਾਸਤੇ ਸੂਸਚਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਚ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ਸਿੱਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਟਕ ਪ੍ਰ ਤੀਸਕਸਰਆਿਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਦੇ ਸਹਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਸਹਸਾਬ ਲੱਗਾ ਕੇ ਚੁਸਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® ਆਟੋ-ਇੰਜੈਕਟਰਜ਼ ਸਸਰਫ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿਾਈ ਦੇਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੌ ਰਨ ਸਚਸਕਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਰੂਮ ਸਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰਸਟਆਂ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸਕਸੇ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਕਂੇਦਰ (ਹੈਲੱਥਕੇਅਰ ਫੈਸਸਸਲਟੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਥਂੋ ਸਜੱਥਂੋ ਉਹ 911 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਸਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੇਬਲ ਨੰੂ ਪੜੋ੍ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਚਤਾਿਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ, ਗ਼ੌ ਣ ਪ੍ਰ ਭਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕੇਜ ਸਿੱਚ ਸਦੱਤਤੇ ਗਏ 
ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ (ਲੀਫਲੈਟ) ਨੰੂ ਿੇਖੋ।

•   ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ਟੀਕੇ) ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸੂਈ ਕਦੇ ਿੀ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਰ 
ਸਿੈਚਾਸਲਤ ਤ਼ੌ ਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨਕਲਦੀ ਹੈ।

ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸੂਈ ਸੁਰੱਟਿਆ

ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਪੱਟ ਿੱਲ

ਨੀਲਾ ਪਾਸਾ ਅਸਮਾਨ ਿੱਲ
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ਇਸ EpiPen® ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਸਸਸ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਸਦਕ ਅਨੁਿਾਦ PAAB ਿੱਲਂੋ ਮੰਜੂ਼ਰਸ਼ੁਦਾ APS ਤਂੋ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। 


