
ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ (ਦਮੇ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦੇ 4 ਪੜਾਅ

ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਕਟਕਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਟਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰ ੋ(000) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ:

ਟਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਟਸੱਧਾ ਟਿਠਾਓ

ਨੀਲੇ/ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਟਨਿਾਰਕ (ਟਰਲੀਿਰ)  
ਪਫਰ ਦੇ 4 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਫ ਟਦਓ 
– ਪਫਰ ਨੰੂ ਟਹਲਾਓ
– ਸਪੇਸਰ ਟਿੱਚ 1 ਪਫ ਪਾਓ
– ਸਪੇਸਰ ਤੋਂ 4 ਿਾਰੀ ਸਾਹ ਲਿੋ
4 ਪਫ ਟਲੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਿਟਕਰਿਆ ਦੋਹਰਾਓ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਟਹਲਾਓ, 1 ਪਫ, 4 ਿਾਰੀ ਸਾਹ ਲਿੋ
ਜਾਂ Bricanyl ਇਨਹੇਲਰ (6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਉਮਰ) ਜਾਂ Symbicort ਇਨਹੇਲਰ  
(12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਉਮਰ) ਦੀਆਂ 2 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਟਦਓ  

4 ਟਮੰਟ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ੇਤਰੀਕ ੇਮੁਤਾਿਕ  
ਨੀਲੇ/ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਟਨਿਾਰਕ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਫ ਟਦਓ
ਜਾਂ Bricanyl ਜਾਂ Symbicort ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ 1 ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਟਦਓ 

ਜੇਕਰ ਟਫਰ ਿੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਐਿਂੁਲੇਂਸ  
ਲਈ ਟਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰ ੋ(000) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਸੰਕਟਕਾਲ(ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁੱ ਜਣ ਤੱਕ ਹਰ 4  
ਟਮੰਟਾਂ ਟਿੱਚ 4 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਫ ਟਦੰਦੇ ਰਹੋ
ਜਾਂ ਹਰ 4 ਟਮੰਟਾਂ ਟਿੱਚ Bricanyl ਜਾਂ Symbicort ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ –  
Symbicort ਦੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੱਕ

ਪਰਾਗ (ਪੋਲਨ) ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਟਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਰੱਖੋ।
ਦਮੇ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਸੰਿੰਧੀ ਮਾਮਟਲਆਂ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਕਰਨਾ।
ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ betterhealth.vic.gov.au  
ਿੈੱਿਸਾਈਟ ਿੇਖੋ ਜਾਂ 1800 ASTHMA (1800 278 462) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

• ਜੇਕਰ ਟਿਅਕਤੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਟਰਹਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਟਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਮੇ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਟਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ 

ਜਾਂ ਇਸ ਟਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਟਰਹਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਟਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਟਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਨਿਾਰਕ 

ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਦਮਾ ਹ ੈਜਾਂ ਨਹੀਂ।
• ਜੇਕਰ ਟਿਅਕਤੀ ਐਨਾਫਲੈਕਟਸਸ ਨਾਲ ਪੀਟੜਤ ਰਟਹੰਦਾ ਹੈ – ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਐਨਾਫਲੈਕਟਸਸ 

ਕਾਰਿਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਇਸਦੇ ਿਾਅਦ ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ ਟਦਓ। ਨੀਲੇ/ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ 
ਦੀ ਟਨਿਾਰਕ ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਟਿਅਕਤੀ ਦਮੇ 
ਨਾਲ ਪੀਟੜਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
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