ਨੀਲਾ ਪਾਸਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱ ਲ। ਸੰ ਤਰੀ ਪੱ ਟ ਵੱ ਲ।
EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® ਆਟੋ-ਇੰ ਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।
EpiPen® ਆਟੋ-ਇੰ ਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਿਉਬ ਡੱ ਬੀ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੱ ਢੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਰਲ ਕਦਮਾਂ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰੋ:

• ਸ ੰ ਤਰੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਥੱ ਲੇ ਵੱ ਲ ਕਰਕੇ ਪਕੜੋ
• ਨ ੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਪ (ਢੱ ਕਣ) ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱ ਧੇ ਖਿੱ ਚੋ
– ਮੋੜੋ ਜਾਂ ਮਰੋੜੋ ਨਹੀਂ

ਨੀਲਾ ਪਾਸਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱ ਲ

• ਸ ੰ ਤਰੀ ਨੋਕ (ਸਿਰੇ) ਨੂੰ ਪੱ ਟ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੱ ਧ ਨਾਲ ਲਗਾਓ
 ਟੋ-ਇੰਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੁੰ ਮਾਓ ਅਤੇ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਪੱ ਟ ਵਿੱ ਚ ਧਕੇਲੋ
•ਆ
ਸੰ ਤਰੀ ਜੰ ਘ ਵੱ ਲ

ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਸਦੇ “ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ” ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
• ਪ ੂਰੇ 3 ਸਕਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਜਗਹ 'ਤੇ ਰੱ ਖੋ

ਅੰ ਦਰ-ਨਿਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

• ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ਟੀਕੇ) ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸੰ ਤਰੀ ਕਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਸਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

EpiPen® ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ (ਹੈੱਲਥਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 911 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਈਟ EpiPen.ca 'ਤੇ ਜਾਓ:

• ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਆਦ-ਸਮਾਪਤੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰੋ
• ਪਰਿਵਾਰ, ਮਿੱ ਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮੁਫ਼ਤ EpiPen® ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱ ਟ ਅਤੇ
ਵਿੱ ਦਿਅਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਮੰ ਗਵਾਓ

• ਐਨਾਫੀਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤਕ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
• ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਅੱ ਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ ਜੀਕਰਨ ਕਰੋ

ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ

• ਫ਼ੂਡ ਐਲਰਜੀ ਕੈਨੇਡਾ : foodallergycanada.ca
• ਐਲਰਜੀ ਐਸਥਮਾ ਇੰ ਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ : aaia.ca
• ਐਲਰਜੀ, ਐਸਥਮਾ ਐਡਂ ਇਮਿਊਨੋਲੋ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ : allergyasthma.on.ca
• ਐਲਰਜੀਜ਼ ਕਿਊਬਕ : allergies-alimentaires.org
• ਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਰਜਿਸਟਸ ਐਡਂ ਈਮਿਨੋਲੋ ਜਿਸਟਸ ਆਫ ਕਿਊਬਕ: allerg.qc.ca

EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® (ਈਪਾਈਨਫਰੀਨ) ਆਟੋ-ਇੰ ਜੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱ ਚ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

EpiPen® ਅਤੇ EpiPen Jr® ਆਟੋ-ਇੰ ਜੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ
ਜਗਹ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੋਂ ਉਹ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇ ਬਲ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰਾਂ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿਚਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

EpiPen® ਹਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੰ ਨ-ਬਿੰ ਨ PAAB ਵੱ ਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਜ਼ੂਰ APS ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
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