ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਵੇ BAQSIMI ਨੂੰ
ਸ਼੍ਰਿੰ ਕ-ਰੈ ਪ ਕੀਤੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ

BAQSIMI ਨਾਲ
ਤਿਆਰ ਰਹੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਗੰ ਭੀਰ
ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ) ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਤੇ BAQSIMI
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੰ ਦਰ ਦੇਖੋ।

BAQSIMI® ਇੱ ਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ
ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱ ਚ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ
ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ
ਤੁ ਸ ੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਈ
ਗਈ ਇਨਸੂ ਲ ਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਭੋ ਜ ਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਸੌਂ ਦੇ ਹੋ।

BAQSIMI>ਕਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
•	BAQSIMI ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਘੱ ਟ ਜਾਣ
ਦੀ ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਖਾ ਜਾਂ ਪੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵ,ੋ
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਵ।ੇ
•	ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆ ਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕ ਘੱ ਟ ਬਲੱ ਡ
ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਲੱ ਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਹੋ ਸਕਣ।

BAQSIMI ਨੱ ਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱ ਕਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱ ਡ
ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਦੇ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਦੇ ਦੌ ਰ ਾਨ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁ ਆ ਲੇ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•	ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋ ਸ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ
BAQSIMI ਕਿੱ ਥੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਕੇ ਇਹ
ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਹੈ ਕਿ
BAQSIMI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

BAQSIMIਕੀ ਹੈ?

•	ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ BAQSIMI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੀ ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਖੁ ਰ ਾਕ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• B
 AQSIMI ਨੱ ਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਲੂ ਕ ਾਗੋ ਨ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲਾ
ਰੂ ਪ ਹੈ।
ਫਾਰਮੂ ਲੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
• ਟ
 ੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗਲੂ ਕ ਾਗੋ ਨ ਦੇ ਉਲਟ, BAQSIMI ਵਰਤੋਂ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਪਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
•	BAQSIMI ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰ ਦਰ ਖਿੱ ਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਲੱ ਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:

ਮੂਡ ਦਾ ਅਚਾਨਕ
ਬਦਲਣਾ

ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ

ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ

ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ

ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ

ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ

• B
 AQSIMI ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਘੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਖਾ ਜਾਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁ ਸ ੀਂ
ਬੇ ਹੋ ਸ਼ ਹੋ ਵ।ੋ
•	
ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੰ ੂ ਜ਼ੁ ਕ ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜ਼ੁ ਕ ਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਵੀ ਤੁ ਸ ੀਂ BAQSIMI ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•	BAQSIMI ਨੂੰ ਫਰਿੱ ਜ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ
30oC (86oF) ਤੱ ਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•	ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਰੈਪ ਨਾ
ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਨਾ ਖੋਲਹੋ ।੍

BAQSIMI ਨੰ ੂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ?
ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BAQSIMI ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍।ਹੋ

ਖੁ ਰ ਾਕ ਦੇ ਣ ਾ:
•	
ਡਿ ਵਾਈਸ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰ ਗੂ ਠੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੜੋ
•	
ਨੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਪਲੰ ਜਰ ਨਾ ਦਬਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ,
ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚਲੀ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਖੁ ਰ ਾਕ ਬਾਹਰ ਡੁੱ ਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਗ ੀ

ਆਪਣ ੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦ ੋਸ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆ ਂ ਨ
ੰ ਦੱੂ ਸ ੋ ਕਿ ਤ ਸ
ੁ ੀਂ
BAQSIMI ਕਿ ੱ ਥ ੇ ਰੱ ਖ ਦ ੇ ਹ ੋ ਅਤ ੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦ ੇਸ ਾ਼ ਂ ਬਾਰ ੇ ਦੱ ਸ
ਕ ੇ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ੋ ਂ ਕਿਵ ੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹ ।ੈ
ਇਸ ਤ ੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤ ਹ
ੁ ਾਨ
ੰ ਇਸ
ੂ ਦੀ ਲ ੋੜ ਪਵ ੇ ਉਹਨਾਂ ਨ
ੰ ਇਹ
ੂ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰ
ੂ ਤ ਹ ੈ ਕਿ BAQSIMI ਨ
ੰ ਕਿਵ
ੂ ੇ ਂ ਵਰਤਣਾ ਹ ।ੈ

!

ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸ਼੍ਰਿੰ ਕ ਰੈ ਪ
ਨਾ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਨਾ ਖੋ ਲਹੋ ।੍

•	ਟਿੱ ਪ ਨੰ ੂ ਹੌ ਲ ੀ-ਹੌ ਲ ੀ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਨੱ ਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮੋ ਰ ੀ ਅੰ ਦਰ ਪਾਓ ਜਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਉਂਗਲ(ਲਾਂ) ਨੱ ਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱ ਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗਦੀ(ਆਂ)

•	ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾ ਜਾਂਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱ ਚ
ਗਲੂ ਕ ਾਗੋ ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਖੁ ਰ ਾਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ
ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
• BAQSIMI ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਵਰਤੋ

ਖੁ ਰ ਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ:
•	
ਲ ਾਲ ਪੱ ਟੀ ਤੋਂ ਖਿੱ ਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰਿੰ ਕ ਰੈ ਪ ਹਟਾਓ

•	
ਪ ਲੰ ਜਰ ਨੰ ੂ ਜੋ ਰ ਨਾਲ ਧੱ ਕ ਕੇ ਪੂ ਰ ਾ ਅੰ ਦਰ ਕਰ ਦਿਓ
ਖੁ ਰ ਾਕ ਉਦੋਂ ਪੂ ਰ ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਣੋ ਹਟ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

•	
ਢੱ ਕਣ ਖੋ ਲਹੋ ੍ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੱ ਢੋ
•	
ਵ ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾਂਚੋ
ਸਾਵਧਾਨੀ: ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਖੁ ਰ ਾਕ ਦੇ ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਪਲੰ ਜਰ ਨਾ
ਦਬਾਓ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਵੇ BAQSIMI ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿੰ ਕ-ਰੈ ਪ
ਕੀਤੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ। ਜੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਖੋ ਲ੍ਹਿ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ BAQSIMI ਨਮੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਨੁ ਸ ਾਰ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰੇ।

BAQSIMI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ
ਦੇ ਖ ਣ ਲਈBAQSIMI.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਵੋ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸੀਲ ਰੱ ਖੋ।

ਖੁ ਰ ਾਕ ਦੇ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:
ਨੱ ਕ ਵਿੱ ਚੋਂ ਟਿੱ ਪ ਕੱ ਢੋ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸੁੱ ਟ
ਦਿਓ।
ਤੁ ਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇ ਘੱ ਟ ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇ ਹੋ ਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ ਲਿਟਾਓ।
BAQSIMI ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤ ੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇ ਠ ਾਂ
ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱ ਚ ਤੁ ਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਧੱ ਫੜ
•	
ਸ ਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁ ਸ਼ ਕਲ
•	
ਸੁੱ ਜਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਬੁੱ ਲ੍ਹ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਲਾ
ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ 15 ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਪ੍ਰ ਤ ੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ
ਹੋ ਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ੂ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ
ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋ ਤ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜੂ ਸ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ
ਸੋ ਡ ਾ। ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਾ ਲੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਸਰੋ ਤ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੈ ਕ ਰਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲਾ ਸੈਂ ਡ ਵਿਚ।

BAQSIMIਬਾਰੇ ਮੁ ਢ ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

!

ਟਿਊਬ ਨੰ ੂ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸੀਲ ਰੱ ਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਤੁ ਸ ੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਮੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ
BAQSIMI ਉਮੀਦ ਅਨੁ ਸ ਾਰ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰੇ

•	
ਹ ਰੇ ਕ BAQSIMI ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱ ਚ ਗਲੂ ਕ ਾਗੋ ਨ ਨੱ ਕ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ 1 ਖੁ ਰ ਾਕ (3 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ
ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
•	
BAQSIMI ਸਿਰਫ਼ ਨੱ ਕ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ
•	
BAQSIMI ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ
ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
•	
ਆ ਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ ਕਿ ਤੁ ਸ ੀਂ BAQSIMI
ਕਿੱ ਥੇ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ
BAQSIMI ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ BAQSIMI ਨੰ ੂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ
‘ਤੇ ਵੀ ਰੱ ਖੋ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ - ਜਿਵੇਂ ਘਰ,
ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਵਰਤੀ ਗਈ BAQSIMI ਨੰ ੂ ਤਰੁੰ ਤ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ
ਪੈ ਣ ‘ਤੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਕੋ ਲ ਨਵੀਂ BAQSIMI ਹੋ ਵ।ੇ

ਤ ੁਹਾਡ ੇ BAQSIMI ਨ ਸ
ੁ ਖ ੇ ਨਾਲ ਤ ੁਹਾਨ
ੰ ਦਿੂ ੱ ਤ ੀਆ ਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ੰ ਨਪੜ੍
ੂ ਹ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖ ।ੋ ਵਧ ਰ
ੇ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
BAQSIMI.ca ‘ਤ ੇ ਜਾਓ

ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਤੁ ਹ ਾਡੀ BAQSIMI ਹੈ!
ਕੁ ਝ ਉਪਯੋ ਗ ੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋ ਤ ਾਂ ਲਈ BAQSIMI.ca
‘ਤੇ ਜਾਓ
BAQSIMI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣੋ
ਅਤੇ ਦਿਖਾਓ
ਇੱ ਕ ਹਦਾਇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੋ ਜੋ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ
BAQSIMI ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਣ ੀ ਹੈ

ਂ ਰ
ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਰੀਮਾਈ ਡ

ਆਪਣੇ ਫ਼ੋ ਨ ਦੀ ਲਾਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ
ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਆਈਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
iPhones ਲਈ
1.	ਆ ਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ Health ਐਪ ਖੋ ਲਹੋ ੍
2.	Medical ID ਟੈ ਬ ‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ Edit ‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰੋ

3. ਉ ਹ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ

ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ

4.	ਸ ਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ‘ਤੇ Show When Locked ਟੌ ਗ ਲ ਨੂੰ
ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

BAQSIMI.ca ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਰੀਮਾਈ ਂਡ ਰ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਤੁ ਹ ਾਡੀ
BAQSIMI ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਸੂ ਚਿ ਤ ਕਰੇ ਗ ਾ

5.	ਹੋ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰੋ

ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਰੋ ਤ

1.	Settings ਐਪ ਨੂੰ ਖੋ ਲਹੋ ੍

ਉਪਯੋ ਗ ੀ BAQSIMI ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋ ਤ ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ
ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਕੀ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਕੋ ਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਗ ਵੇ ਖੋ !

Android ਫ਼ੋ ਨ ਾਂ ਲਈ
2.	About phone ‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ Emergency
information ‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰੋ
a.	ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ Users & account ‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ
Emergency information ‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰੋ
3.	ਉ ਹ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ
ਐਮਰਜੈਂ ਸ ੀ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱ ਲੇ
4.	Save ‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰੋ
ਹੁ ਣ ਲਾਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱ ਲ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ Emergency
‘ਤੇ ਟੈ ਪ ਕਰਕੇ, ਤੁ ਹ ਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

BAQSIMI.ca ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੇ
QR ਕੋ ਡ ਨੂੰ ਕਲਿੱ ਕ ਜਾਂ ਸਕੈ ਨ ਕਰੋ

ਗੰ ਭੀਰ ਚੇ ਤ ਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
BAQSIMI ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਟਾਫੀ ਜਾਂ
ਸੰ ਤਰੇ ਦਾ ਜੂ ਸ ਜਿਹੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ। BAQSIMI
ਦੇ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁ ਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ 15
ਮਿੰ ਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ BAQSIMI ਪ੍ਰ ਤ ੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ; ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਵਿੱ ਚ ਗਲੂ ਕੋ ਜ਼ ਦੇ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁ ਝ ਦਿਓ।
ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਗਲੂ ਕੋ ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ BAQSIMI ਮਦਦ
ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਗ ੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ (IV) ਗਲੂ ਕੋ ਜ਼ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:

ਗਲੂ ਕ ਾਗੋ ਨ ਨੱ ਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣ
ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ 3 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ

•	
ਉ ਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁ ਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
•	
ਉ ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂ ਡ ਤੋਂ ਲੋ ੜੀਂਦਾ
ਹਾਰਮੋ ਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਰੀਨਲ ਕਮੀ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ)

ਗੰ ਭੀਰ ਤੌ ਰ ਤੇ ਘੱ ਟ ਹੈ ? ਇਸ ਨੂੰ
ਨੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਸਪਰੇ ਅ ਕਰੋ !

•	
ਉ ਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂ ਗ ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ
ਕਿਸ ਨੰ ੂ BAQSIMI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
•	
ਉ ਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂ ਕ ਾਗੋ ਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ BAQSIMI ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੋਂ
ਐਲਰਜੀ ਹੈ
•	
ਉ ਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਗੁ ਰ ਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵ ਾਂ ਗਲੈਂ ਡਜ਼ (ਐਡਰੀਨਲ
ਗਲੈਂ ਡਜ਼) ਵਿੱ ਚ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਓਕਰੋ ਮੋ ਸ ਾਈਟੋ ਮ ਾ ਕਹਿੰ ਦੇ ਹਨ
•	
ਉ ਹ ਲੋ ਕ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪੈ ਨ ਕ੍ਰੀਆਸ ਵਿੱ ਚ ਟਿਊਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸੁ ਲ ਿਨੋ ਮਾ ਕਹਿੰ ਦੇ
ਹਨ
BAQSIMI ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵ ਕੀ ਹਨ?
ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁ ਸ ੀਂ BAQSIMI ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਮਹਿਸੂ ਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਕੋ ਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵ ਮਹਿਸੂ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਇੱ ਥੇ ਸੂ ਚ ੀਬੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
•	
ਮ ਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਪੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇ ਆ ਰਾਮੀ
•	
ਸ ਾਹ ਨਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਜਲੂ ਣ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਛਿੱ ਕਾਂ ਆਉਣਾ, ਨੱ ਕ ਵਗਣਾ
ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਣ ਾ, ਨੱ ਕ ਵਿੱ ਚ ਖੂ ਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇ ਆ ਰਾਮੀ, ਖੰ ਘ, ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਖਰਾਸ਼
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
•	
ਸਿ ਰ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਥਕਾਵਟ, ਉਨੀਂਦਰਾਪਣ
•	
ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਖਾਰਸ਼ਦਾਰ ਅੱ ਖਾਂ
•	
ਕੰ ਨ, ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ
•	
ਸੁ ਆ ਦ ਜਾਂ ਗੰ ਧ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ
•	
ਧਿ ਆਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਲਝਣ, ਬੇ ਚੈ ਨ ੀ
•	
ਖਾਰਸ਼ਦਾਰ ਚਮੜੀ, ਪਸੀਨਾ ਵਧਣਾ
•	
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਬਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਵਧਣਾ

ਫਾਰਮੂਲਸ਼
ੇ ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੈਨਡ
ੇ ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਜੇ ਤੁ ਹ ਾਨੰ ੂ ਹੇ ਠ ਦਿੱ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ BAQSIMI ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁ ਰੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ:
ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰ ਤ ਿਕਿਰਿਆ (ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ): ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁ ਸ਼ ਕਲ। ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਧੱ ਫੜ, ਛਪਾਕੀ,
ਸੁੱ ਜਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਬੁੱ ਲ੍ਹ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਲਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ ਧੜਕਣ, ਬੇ ਹੋ ਸ ਼ੀ ਜਾਂ ਘੱ ਟ
ਬਲੱ ਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ।

BAQSIMI® ਇੱ ਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰ ਸ Eli
Lilly and Company, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।
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