
BAQSIMI ਨਾਲ 
ਤਿਆਰ ਰਹੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਬਿਨ ਿੈ ਰਹੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿਿੱਡ ਸੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਗੰਭੀਰ 

ਹਾਈਪੋਗਿਾਈਸੀਮੀਆ) ਿਈ ਬਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਅਿੇ BAQSIMI 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਬਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵ ੇBAQSIMI ਨੰੂ 
ਬਸਰੰ ਕ-ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਬਟਊਿ ਬਵੱਚ ਰੱਖੋ।  

BAQSIMI® ਇੱਕ ਅਬਜਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਿਿੱਡ ਸੂਗਰ ਦੇ 
ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇਿਾਜ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ।  ਇਸ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਈਪੋਗਿਾਈਸੀਮੀਆ ਬਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ 

ਿਾਿਗਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਿ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਬਵੱਚ ਵਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਿਈ ਇਨਸੂਬਿਨ ਿੈਂਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਉਦੋਂ 
ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਵਅਕਤੀ ਚੀਨੀ ਨੰੂ ਬਨਗਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀਆ ਂਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂਲਈ



BAQSIMI>ਕਦੋਂ ਵਰਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

•  BAQSIMI ਉਦੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਿੱਡ ਸੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਣ 
ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂ ਪੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵ,ੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਈ ਬਕਸ ੇਹੋਰ ਬਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋਵ।ੇ 

•  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਿੇ-ਦੁਆਿੇ ਦੇ ਿੋਕ ਘੱਟ ਿਿੱਡ 
ਸੂਗਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਦਦ ਿਈ ਬਤਆਰ 
ਹ ੋਸਕਣ।  

•  ਆਪਣ ੇਪਬਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਜਾਂ ਸਬਹਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਬਕ ਤੁਸੀਂ 
BAQSIMI ਬਕੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਨਰਦੇਸਾਂ ਿਾਰੇ ਦੱਸ ਕ ੇਇਹ 
ਸਮਝਾਓ ਬਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਬਹਿਾਂ ਬਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਿੋੜ ਪਵ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਕ 
BAQSIMI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।

•  ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BAQSIMI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ  ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਿਈ ਦਵਾਈਆਂ 
ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਬਵਵਸਬਥਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਿਿੱਡ ਸੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿੱਛਣਾਂ ਬਵੱਚ ਸਾਮਿ 
ਹਨ:  

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਿੇਹੋਸ ਹੋਣਾ

ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਿੋਿਣ ਬਵੱਚ 
ਮੁਸਕਿ

ਤਾਿਮੇਿ ਦੀ ਕਮੀ

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇਮੂਡ ਦਾ ਅਚਾਨਕ 
ਿਦਿਣਾ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤਕਿ ੇਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਿਈ, ਇਹ ਸਬਥਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਹੁਤ ਬਜ਼ਆਦਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਈ 
ਗਈ ਇਨਸੂਬਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ 
ਰਾਤ ਨੰੂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ। 

BAQSIMI ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆ ਜਾਣ ਵਾਿਾ ਸੁੱ ਕਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜੋ ਿਿੱਡ 
ਸੂਗਰ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਿੇ ਦੁਆਿੇ ਦੇ 
ਿੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

BAQSIMIਕੀ ਹੈ?
•  BAQSIMI ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿੂਕਾਗੋਨ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵਾਿਾ 

ਰੂਪ ਹ।ੈ  

   ਫਾਰਮ਼ੂਲੇਸਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤਵੱਚ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ  

•  ਟੀਕ ੇਰਾਹੀਂ ਿਏ ਜਾਂਦੇ ਗਿੂਕਾਗੋਨ ਦੇ ਉਿਟ, BAQSIMI ਵਰਤੋਂ 
ਿਈ ਬਤਆਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਬਮਿਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਪਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

•  BAQSIMI ਨੰੂ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਖੱਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। 

•  BAQSIMI ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਵੱਚ ਤਦੱਿੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਿੁਸੀਂ 
ਬੇਹੋਸ ਹੋਵੋ। 

•  ਜੇ ਿੁਹਾਨ਼ੂੰ  ਜੁਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਿੁਸੀਂ ਜੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ 
ਵੀ ਿੁਸੀਂ BAQSIMI ਵਰਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

•  BAQSIMI ਨੰੂ ਫਬਰੱਜ ਬਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।  ਇਸ ਨੰੂ 
30oC (86oF) ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 •  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਬਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵ ੋਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਸਰੰ ਕ ਰੈਪ ਨਾ 
ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਬਟਊਿ ਨਾ ਖੋਿ੍ੋ।  



BAQSIMI ਨ਼ੂੰ  ਤਕਵੇਂ ਵਰਿਣਾ ਹੈ?

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਬਹਿਾਂ BAQSIMI ਮਰੀਜ਼ ਿਈ ਦਵਾਈ ਿਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜੋ੍। 

ਜਦੋਂ ਿੱਕ ਿੁਸੀਂ ਵਰਿੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਿੱਕ ਤਸਰੰ ਕ ਰੈਪ 
ਨਾ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਤਟਊਬ ਨਾ ਖੋਲ੍ੋ ।  

•  ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਬਹਿਾਂ ਬਡਵਾਈਸ ਨਾ ਜਾਂਚ,ੋ ਬਕਉਂਬਕ ਇਸ ਬਵੱਚ 
ਗਿੂਕਾਗੋਨ ਦੀ ਬਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਰਫ਼ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  

•  BAQSIMI ਨੰੂ ਬਸਰਫ਼ ਨੱਕ ਬਵੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋ  

ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ: 

•  ਿਾਿ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਖੱਚ ਕ ੇਬਸਰੰ ਕ ਰੈਪ ਹਟਾਓ

•  ਢੱਕਣ ਖੋਿ੍ੋ ਅਤੇ ਬਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਬਟਊਿ ਬਵੱਚੋਂ ਕੱਢੋ  

•  ਵਰਿੋਂ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਨਾ ਜਾਂਚੋ  

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਜਦੋਂ ਿੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਲੰਜਰ ਨਾ 
ਦਬਾਓ 

!

ਆਪਣ  ੇਪਰਤਵਾਰ, ਦ ੋਸਿਾ,ਂ ਜਾ  ਂਸਹਤਕਰਮੀਆ ਂਨ ਼ੂ ੰਦੱਸ  ੋਕਤ ਿ ਸੁੀ ਂ 
BAQSIMI ਕਤ ੱਥ  ੇਰੱਖਦ  ੇਹ  ੋਅਿ  ੇਇਹਨਾ ਂਨਤਰਦ ੇਸਾ਼  ਂਬਾਰ  ੇਦੱਸ 

ਕ  ੇਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਤ ਇਸ ਦੀ ਵਰਿ ੋ  ਂਕਤਵ ੇ  ਂਕਰਨੀ ਹ ।ੈ 

ਇਸ ਿ ੋ  ਂਪਹਤਲਾ ਂਕਤ ਿ ਹੁਾਨ ਼ੂ ੰਇਸ ਦੀ ਲ ੋੜ ਪਵ  ੇਉਹਨਾ ਂਨ ਼ੂ ੰਇਹ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਰ ਼ੂਰਿ ਹ  ੈਕਤ BAQSIMI ਨ ਼ੂ ੰਕਤਵ ੇ  ਂਵਰਿਣਾ ਹ ।ੈ 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਬਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵ ੋਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਟਊਿ ਨੰੂ ਸੀਿ ਰੱਖੋ। 

ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ: 

•  ਤਡਵਾਈਸ ਨ਼ੂੰ  ਉਂਗਿਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਬਵਚਕਾਰ ਫੜੋ 

•  ਨੱਕ ਤਵੱਚ ਪਾਉਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂਪਲੰਜਰ ਨਾ ਦਬਾਓ।  ਨਹੀਂ ਿਾਂ, 
ਤਡਵਾਈਸ ਤਵਚਲੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰ ਡੁੱ ਲ ੍ਜਾਵੇਗੀ  

•  ਪਲੰਜਰ ਨ਼ੂੰ  ਜੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕ ਕ ੇਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਬਦਓ

ਖੁਰਾਕ ਉਦੋਂ ਪ਼ੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਲਾਈਨ ਤਦਖਾਈ ਦੇਣ ੋਹਟ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

•  ਤਟੱਪ ਨ਼ੂੰ  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦੋਂ ਿੱਕ ਨੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਜਦੋਂ 
ਤੱਕ ਉਂਗਿ(ਿਾਂ) ਨੱਕ ਦੇ ਿਾਹਰੀ ਬਹੱਸ ੇਨਾਿ ਨਹੀਂ ਿੱਗਦੀ(ਆਂ) 

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਬਤਆਰ ਨਾ ਹੋਵ ੇBAQSIMI ਨੰੂ ਬਸਰੰ ਕ-ਰੈਪ 
ਕੀਤੀ ਬਟਊਿ ਬਵੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਬਟਊਿ ਨੰੂ ਖੋਬਿ੍ਆ ਬਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹ ੈBAQSIMI ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਬਵੱਚ ਆ ਜਾਵ।ੇ  ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।

BAQSIMI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਿਾਰੇ ਵੀਡੀਓ 
ਦੇਖਣ ਿਈBAQSIMI.ca ‘ਿ ੇਜਾਓ। 



ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ:

ਨੱਕ ਬਵੱਚੋਂ ਬਟੱਪ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਡਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬਟਊਿ ਨੰੂ ਸੁੱ ਟ 
ਬਦਓ।

ਿੁਰੰਿ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਘੱਟ ਿਿੱਡ ਸੂਗਰ ਵਾਿਾ ਬਵਅਕਤੀ ਿੇਹੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 
ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ੇ‘ਤੇ ਬਿਟਾਓ। 

BAQSIMI ਪਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਐਿਰਜੀ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਹੇਠਾਂ 
ਬਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੋਣ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਕਾਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

•  ਧੱਫੜ 

•  ਸਾਹ ਿੈਣ ਬਵੱਚ ਮੁਸਕਿ 

•  ਸੁੱ ਬਜਆ ਬਚਹਰਾ, ਿੁੱ ਿ,੍ ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਿਾ

ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਬਮੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਰਤੀਬਕਬਰਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਤਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਗਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ 
ਹੋਣ ਤਵਅਕਿੀ ਨ਼ੂੰ  ਖਾਣ ਲਈ ਉਿਸਾਤਹਿ ਕਰੋ। ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੀਨੀ 
ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਸਰੋਤ ਬਦਓ, ਬਜਵੇਂ ਜੂਸ ਜਾਂ ਬਨਯਬਮਤ 
ਸੋਡਾ। ਬਫਰ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਿੰਮ ੇਸਮੇਂ ਿਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿਾ 
ਸਰੋਤ ਬਦਓ, ਬਜਵੇਂ ਕਰੈਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਿਾ ਸੈਂਡਬਵਚ। 

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਵਰਿੀ ਗਈ BAQSIMI ਨ਼ੂੰ  ਿਰੰੁਿ ਬਦਲੋ ਿਾਂ ਜੋ ਜਰ਼ੂਰਿ 
ਪੈਣ ‘ਿ ੇਿੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਨਵੀਂ BAQSIMI ਹੋਵ।ੇ

BAQSIMIਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਟਊਬ ਨ਼ੂੰ  ਉਦੋਂ ਿੱਕ ਸੀਲ ਰੱਖ ੋਜਦੋਂ ਿੱਕ ਿੁਸੀਂ ਵਰਿੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ 
ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ 
BAQSIMI ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ

•  ਹਰੇਕ BAQSIMI ਬਡਵਾਈਸ ਬਵੱਚ ਗਿੂਕਾਗੋਨ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਿਏ ਜਾਣ 
ਵਾਿੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ 1 ਖੁਰਾਕ (3 ਬਮਿੀਗਰਾਮ) ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਰਫ਼ ਇੱਕ 
ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ  

•  BAQSIMI ਬਸਰਫ਼ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਹੀ ਹੈ  

•  BAQSIMI ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਬਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਨਹੀਂ 
ਵਰਬਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

•  ਆਪਣ ੇਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਕ ਤੁਸੀਂ BAQSIMI 
ਬਕੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 

BAQSIMI ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰੱਖ ੋਅਿ ੇBAQSIMI ਨ਼ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 
‘ਿ ੇਵੀ ਰੱਖ ੋਤਜੱਥ ੇਿੁਸੀਂ ਤਜਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਿਾਉਂਦੇ ਹੋ - ਤਜਵੇਂ ਘਰ, 
ਕੰਮ ਅਿ ੇਸਕ਼ੂਲ। 

ਤਹੁਾਡ  ੇBAQSIMI ਨ ਸੁਖ  ੇਨਾਿ ਤਹੁਾਨ ੂ ੰਦਬ ੱਤੀਆ ਂ 
ਹਦਾਇਤਾ ਂਨ ੂ ੰਪੜਹ੍ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ।ੋ ਵਧ ਰੇ  ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 

BAQSIMI.ca ‘ਤ  ੇਜਾਓ

!



ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਿੁਹਾਡੀ BAQSIMI ਹੈ! 
ਕੁਝ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਿ ੇਸਰੋਿਾਂ ਲਈ BAQSIMI.ca 
‘ਿ ੇਜਾਓ 

BAQSIMI ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਤਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣੋ 
ਅਿ ੇਤਦਖਾਓ 

ਇੱਕ ਹਦਾਇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਦਖਾਏਗਾ ਬਕ 
BAQSIMI ਬਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ 

ਤਮਆਦ ਸਮਾਪਿੀ ਦਾ ਰੀਮਾਈਡਂਰ 

BAQSIMI.ca ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਿਗਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
BAQSIMI ਦੀ ਬਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਬਚਤ ਕਰੇਗਾ

ਸਾਧਨ ਅਿ ੇਸਰੋਿ 

ਉਪਯੋਗੀ BAQSIMI ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਡਾਊਨਿੋਡ 
ਕਰੋ 

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਸਨ 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਂਦੇ 
ਪਰਸਨ ਭਾਗ ਵੇਖੋ! 

BAQSIMI.ca ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਿਈ ਉੱਪਰ ਬਦੱਤੇ   
QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਕਬਿੱਕ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

ਆਪਣ ੇਫੋਨ ਦੀ ਲਾਕ ਸਕਰੀਨ ‘ਿ ੇਆਪਣੀ 
ਮੈਡੀਕਲ ਆਈਡੀ ਸਾਮਲ ਕਰੋ

iPhones ਿਈ 

1.  ਆਪਣ ੇਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ Health ਐਪ ਖੋਿ੍ੋ 

2.  Medical ID ਟੈਿ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਬਫਰ Edit ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ 

3.  ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਿ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਬਕ 
ਬਕਸ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਵੱਚ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਿੇ 

4.  ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰਿੇ ਭਾਗ ‘ਤੇ Show When Locked ਟੌਗਿ ਨੰੂ 
ਸਿਾਈਡ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

5.  ਹੋ ਬਗਆ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ 

Android ਫੋਨਾਂ ਲਈ 

1.  Settings ਐਪ ਨੰੂ ਖੋਿ੍ੋ 

2.  About phone ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਫਰ Emergency 
information ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ 

a.  ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ Users & account ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਫਰ 
Emergency information ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ 

3.  ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਿ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਬਕ ਬਕਸੇ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਵੱਚ ਿੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਿੇ 

4.  Save ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ 

ਹੁਣ ਿਾਕ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਿ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕ ੇਅਤੇ Emergency 
‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਿ 
ਪਹੰੁਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

https://www.baqsimi.ca/en/got-your-baq?utm_source=BAQ_BRC_PNJ&utm_medium=Punjabi


ਫਾਰਮ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਤੱਚ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ

ਗਿੂਕਾਗੋਨ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆ ਜਾਣ 
ਵਾਿਾ ਪਾਊਡਰ 3 ਬਮਿੀਗਰਾਮ

ਗੰਭੀਰ ਚੇਿਾਵਨੀਆ ਂਅਿੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

BAQSIMI ਬਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਵਅਕਤੀ ਟਾਫੀ ਜਾਂ 
ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਜਹੇ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਚੀਨੀ ਨੰੂ ਬਨਗਿਣ ਬਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। BAQSIMI 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਿਈ ਕਾਿ ਕਰੋ। ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 15 
ਬਮੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ BAQSIMI ਪਰਤੀ ਪਰਬਤਬਕਬਰਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ; ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾੜੀ ਬਵੱਚ ਗਿੂਕੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਵਅਕਤੀ ਪਰਬਤਬਕਬਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਜਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰੱਬਖਅਤ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਿ ਬਨਗਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵ ੇਉਸ ਨੰੂ ਖਾਣ ਿਈ ਕੁਝ ਬਦਓ। 

ਜੇ ਬਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਜਗਰ ਬਵੱਚ ਿੋੜੀਂਦਾ ਗਿੂਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ BAQSIMI ਮਦਦ 
ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਬਿਆਂ ਬਵੱਚ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ (IV) ਗਿੂਕੋਜ਼ ਬਦੱਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:  

•  ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੰਿ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

•  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਬਜਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੀਨਿ ਗਿੈਂਡ ਤੋਂ ਿੋੜੀਂਦਾ 
ਹਾਰਮੋਨ ਿਣਨ ਨੰੂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਨੰੂ ਐਡਰੀਨਿ ਕਮੀ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ)

•  ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੰਿ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਿੱਡ ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ

ਤਕਸ ਨ਼ੂੰ  BAQSIMI ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? 

•  ਉਹ ਿੋਕ ਬਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਗਿੂਕਾਗੋਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ BAQSIMI ਦੀ ਬਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ 
ਐਿਰਜੀ ਹੈ

•  ਉਹ ਿੋਕ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਦਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਿੈਂਡਜ਼ (ਐਡਰੀਨਿ 
ਗਿੈਂਡਜ਼) ਬਵੱਚ ਬਟਊਮਰ ਹੈ ਬਜਸ ਨੰੂ ਬਫਓਕਰੋਮੋਸਾਈਟੋਮਾ ਕਬਹੰਦੇ ਹਨ 

•  ਉਹ ਿੋਕ ਬਜਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪੈਨਕਰੀਆਸ ਬਵੱਚ ਬਟਊਮਰ ਹੈ, ਬਜਸ ਨੰੂ ਇਨਸੁਬਿਨੋਮਾ ਕਬਹੰਦੇ 
ਹਨ

BAQSIMI ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?  

ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ BAQSIMI ਿੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਮਬਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਬਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ 
ਇੱਥੇ ਸੂਚੀਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਬਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪੇਸੇਵਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

•  ਮਤਿੀ, ਉਿਟੀਆਂ, ਪੇਟ ਬਵੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਿੇਆਰਾਮੀ
•  ਸਾਹ ਨਿੀ ਦੇ ਉੱਪਰਿੇ ਬਹੱਸ ੇਬਵੱਚ ਜਿੂਣ ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਬਛੱਕਾਂ ਆਉਣਾ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ 

ਜਾਂ ਭਬਰਆ ਹੋਣਾ, ਨੱਕ ਬਵੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਿੇਆਰਾਮੀ, ਖੰਘ, ਗਿੇ ਬਵੱਚ ਖਰਾਸ 
ਸਾਮਿ ਹਨ

•  ਬਸਰ ਦਰਦ, ਕਮਜੋ਼ਰੀ, ਥਕਾਵਟ, ਉਨੀਂਦਰਾਪਣ
•  ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ, ਿਾਿ ਜਾਂ ਖਾਰਸਦਾਰ ਅੱਖਾਂ
•  ਕੰਨ, ਬਚਹਰੇ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਬਵੱਚ ਦਰਦ
•  ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦੇ ਅਬਹਸਾਸ ਬਵੱਚ ਿਦਿਾਅ
•  ਬਧਆਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਿਝਣ, ਿੇਚੈਨੀ
•  ਖਾਰਸਦਾਰ ਚਮੜੀ, ਪਸੀਨਾ ਵਧਣਾ
•  ਬਦਿ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਿਿੱਡ ਪਰੈਸਰ ਦਾ ਵਧਣਾ

ਜੇ ਿੁਹਾਨ਼ੂੰ  ਹੇਠ ਤਦੱਿ ੇਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਿਾਂ BAQSIMI ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ 
ਤਦਓ ਅਿੇ ਿੁਰੰਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲਓ: 

ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤਿਤਕਤਰਆ (ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਤਸਸ): ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਜਾਂ ਸਾਹ ਿੈਣ ਜਾਂ ਬਨਗਿਣ ਬਵੱਚ ਮੁਸਕਿ। ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਧੱਫੜ, ਛਪਾਕੀ, 
ਸੁੱ ਬਜਆ ਬਚਹਰਾ, ਿੁੱ ਿ,੍ ਜੀਭ ਜਾਂ ਗਿਾ। ਬਦਿ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਿੇਹੋਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ 
ਿਿੱਡ ਪਰੈਸਰ।

ਗੰਭੀਰ ਿੌਰ ਿੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਸ ਨ਼ੂੰ  
ਨੱਕ ਤਵੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ!

BAQSIMI® ਇੱਕ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਬਜਸ ਦੀ ਮਿਕੀਅਤ ਜਾਂ ਿਾਇਸੰਸ Eli 
Lilly and Company, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਬਹਯੋਗੀ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਿ ਹੈ।
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