ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈ ਕਸਿਸ:
ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਦੇ ਰੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।*

ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ।
ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ, ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਅਲਰਜੀ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪ੍ਰ ਤਿਕਿਰਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਭੋ ਜਨ ਕਾਰਨ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਮੁੰਗਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈ ਲਫਿਸ਼), ਕੀੜੇ ਦਾ ਡੰ ਗਣਾ, ਦਵਾਈ, ਲੈ ਟੈ ਕਸ,
ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਅਨਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਲਰਜੀ ਛੇ ੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਸਾਮ੍ਹ ਣਾ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ
ਮੂੰਹ: ਖੁਜਲੀ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸੋ ਜ਼
ਤਵੱ ਚਾ: ਖੁਜਲੀ, ਛਪਾਕੀ, ਲਾਲੀ, ਸੋ ਜ਼
ਫੇ ਫੜਾ*†: ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਨਾ, ਖੰ ਘ, ਘਰੜ-ਘਰੜ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ

ਲੱ ਛਣ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਾਂ ਕਈ ਘੰ ਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰ ਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਗਲਾ*†: ਖੁਜਲੀ, ਜਕੜਨ, ਘੁਟਨ, ਭਰੜਾਹਟ
ਢਿੱ ਡ: ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਮਰੋ ੜ
ਦਿਲ*†: ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਬਜ਼, ਚੱ ਕਰ ਆਉਣਾ, ਬੇ ਹੋਸ਼ੀ

* EpiPen® ਆਟੋ -ਇੰ ਜੈ ਕਟਰ, ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਈ ਮੌ ਤ ਨੂੰ ਰੋ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
† ਕੁਝ ਲੱ ਛਣ ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੇ ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ !

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
EpiPen® ਆਟੋ -ਇੰ ਜੈ ਕਟਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਐਪੀਨੇ ਫ਼ਰੀਨ, ਗੰ ਭੀਰ ਅਲਰਜੀ ਸੰ ਬੰਧੀ ਪ੍ਰ ਤਿਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪਸੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ।
ਜੇ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੇ ਹੋ ਏ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਪ੍ਰ ਗਟ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ EpiPen® ਦਾ ਫ਼ੌ ਰਨ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰੋ ।

ਨੀਲਾ ਪਾਸਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱ ਲ। ਸੰ ਤਰੀ ਰੰ ਗ ਪੱ ਟ ਵੱ ਲ।
EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® ਆਟੋ -ਇੰ ਜੈ ਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਾਂ।

• ਸੰ ਤਰੀ ਰੰ ਗ ਦੀ ਨੋ ਕ ਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਵੱ ਲ ਕਰਕੇ ਪਕੜੋ
•	ਨੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਸੁਰੱ ਸਖਆ ਕੈ ਪ (ਢੱ ਕਣ) ਨੂੰ ਸਬਲਕੁ ਲ ਸਸੱ ਧੇ ਸਖੱ ਚੋ – ਟੇ ਢ਼ ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ੜੋ ਨਹੀਂ

ਨੀਲਾ ਪਾਸਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱ ਲ

• ਸੰਤਰੀ ਰੰ ਗ ਦੀ ਨੋ ਕ (ਸਿਰੇ ) ਨੂੰ ਪੱ ਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱ ਖੋ
• ਆਟੋ -ਇੰ ਜੈ ਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਪੱ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਖੋ ਭੋ ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਇਹ “ਕਲਿੱ ਕ” ਨਾ ਕਰੇ
•	ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ ਹਾ ਪੂਰੇ 3 ਸਕਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਫੜੀ ਰੱ ਖੋ
ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸੂਈ ਸੁਰੱ ਖਿਆ

• ਇ ੰ ਜੈ ਕਸ਼ਨ (ਟੀਕੇ ) ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸੂਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਸੰ ਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਵਰ

ਸੰ ਤਰੀ ਰੰ ਗ ਪੱ ਟ ਵੱ ਲ

ਸਵੈ ਚਾਲਿਤ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

EpiPen® ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਫ਼ੌ ਰਨ ਮੈ ਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱ ਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਰੂ ਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਅਗਲੇ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਲਈ, ਤੁ ਸੀਂ ਜ਼ਰੂ ਰ ਹੀ ਹੈ ਲੱ ਥ ਕੇ ਅਰ ਫ਼ੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋ ਲ ਰਹੋ ਜਾਂ 911 ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹੋ ਵੋ ।
EpiPen ਅਤੇ EpiPen Jr (ਐਪੀਨੇ ਫ਼ਰੀਨ) ਆਟੋ -ਇੰ ਜੈ ਕਟਰਜ਼ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤਿਕਿਰਿਆ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰ ਦੇਸ਼ਾ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਲਈ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚਿਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰ ਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋ ਗ ਹੈ । ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱ ਗਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
EpiPen ਅਤੇ EpiPen Jr ਆਟੋ -ਇੰ ਜੈ ਕਟਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌ ਰਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱ ਭਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਰੂ ਮ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਗਲੇ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਲਈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸਹੂ ਲਤ ਕੇ ਂ ਦਰ (ਹੈ ਲ
ੱ ਥਕੇ ਅਰ ਫ਼ੈ ਸਿਲਿਟੀ) ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱ ਥ�ੋਂ ਜਿੱ ਥੋਂ ਉਹ 911 ਨੂੰ ਫ਼ੋ ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ , ਹਮੇ ਸ਼ਾਂ ਲੇ ਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱ ਲੋ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ , ਗੌ ਣ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਸੰ ਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈ ਕੇਜ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਗਏ
ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ (ਲੀਫ਼ਲੈ ਟ) ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ।
®

®

®

®

ਇਸ ਪੋ ਸਟਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਯੋ ਗ ਰੂ ਪ (ਸੰ ਸਕਰਨ) ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ,
ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਈਟ EpiPen.ca ’ਤੇ ਜਾਓ।
ਇਸ EpiPen® ਐਨਾਫ਼ਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਪੋ ਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ PAAB ਵੱ ਲੋਂ ਮੰ ਜ਼ੂ ਰਸ਼ੁ ਦਾ APS ਤੋ ਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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