
ਨਰਮ ਵਾਸ਼ਪ ਦਾ ਇਨਹੇਲਰ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ
ਧਿਆਨ ਧਦਓ: ਮਾਊਥਪੀਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਧਵਚਕਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱ ਲ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਹੈ?: ਅਿਾਰ ਦੇ ਧਵੱਚ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਟਰੈਕਰ ਹੈ - "0" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅਿਾਰ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਇਸ ਨੰੂ ਸੁੱ ਟ ਧਦਓ।

ਧਮਆਦ ਪੁਗ ਗਈ ਹੈ?: ਧਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਧਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਧਮਤੀ ਦੇਖੋ।

ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ: ਜੇ ਰੈਸਪੀਮੈਟ ਨੰੂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 1 ਵਾਰ ਪ੍ਾਈਮ ਕਰ ੋ(ਧਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੋ)।  
 ਜੇ ਰੈਸਪੀਮੈਟ ਨੰੂ 3 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਾਈਮ ਕਰ ੋ(ਧਪਛਲਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੋ)।
 ਵਾਸ਼ਪ ਨੰੂ ਅੱਖਾਂ ਧਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਧਦਓ।
 ਸਫ਼ਾਈ: ਮਾਊਥਪੀਸ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਕ ਧਟਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰ ਝ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰੋ।

ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਧਿਵਾਈਸ ਦੇ ਿੈਮੋ ਲਈ, ਸਾਿੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
www.ucalgary.ca/asthma
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ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਹ ਸੰਬੰਿੀ 
ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਧਸਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਿਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਧਹਦਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ 
ਵਰਧਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਧਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਧਵਆਧਖਆਵਾਂ ਕਧਮਊਧਨਟੀ ਪੀਧਿਆਧਟ੍ਕ ਅਸਥਮਾ ਸਰਧਵਸ www.ucalgary.ca/icancontrolasthma ਦੁਆਰਾ ਧਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
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ਰੈਸਪੀਮੈਟ (RESPIMAT) - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋ

ਢੱਕਣ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਅਿਾਰ 
ਘੁੰ ਮਾਓ

ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ, 
ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਓ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ

ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਫ਼ ਦੀ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਤਾਂ # 1-5 
ਦੁਹਰਾਓ

ਕਧਲੱਕ!
ਘੁੰ ਮਾਓ

ਦਬਾਓ

ਖੋਲ੍ਹੋ

10
ਸਧਕੰਟ ਲਈ 
ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ 

ਰੱਖੋ

ਪਲਟ ਕੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ

PUNJABI



ਧਿਆਨ ਧਦਓ: ਜੇ ਰੈਸਪੀਮੈਟ ਨੰੂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਵਰਧਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਵਾਰ ਪ੍ਾਈਮ ਕਰੋ (ਕਦਮ 4-6)
 ਜੇ ਰੈਸਪੀਮੈਟ ਨੰੂ 3 ਹਫ਼ਧਤਆਂ ਲਈ ਵਰਧਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਾਈਮ ਕਰੋ (ਕਦਮ 4-7)
 ਘੁੰ ਮਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਧਿਵਾਈਸ ਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਰੱਖੋ
 ਵਾਸ਼ਪ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਧਦਓ।
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ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਹ ਸੰਬੰਿੀ 
ਧਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਸਾਫ਼ਟ ਧਮਸਟ ਇਨਹੇਲਰ
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ਸੁਰੱਧਖਆ ਕੈਚ ਨੰੂ ਦਬਾਓ ਅਤੇ 
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਿਾਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ 

ਧਖੱਚੋ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ "ਕਧਲੱਕ" ਸੁਣਾਈ 
ਨਹੀਂ ਧਦੰਦਾ, ਅਿਾਰ ਨੰੂ ਘੁੰ ਮਾਓ ਪਲਟ ਕੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ੋ

ਅਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ

ਕਾਰਟਧਰਜ ਦਾ ਪਤਲਾ ਧਸਰਾ 
ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਧਲੱਕ ਦੀ 
ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਖ਼ਤ ਸਤ੍ਹਾ 
'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਪੱਕਾ 
ਕਰੋ ਧਕ ਇਹ ਸੁਰੱਧਖਅਤ ਤਰੀਕੇ 

ਨਾਲ ਬੈਠ ਧਗਆ ਹੈ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਿਾਰ ਵਾਪਸ ਲਗਾ 
ਧਦਓ

•  ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਧਦਓ
• ਿੁੰ ਿਲਾ ਧਦਖਾਈ ਦੇਣ 

ਤੱਕ ਕਦਮ 4-6 
ਦੁਹਰਾਓ

• ਧਫਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ 
3 ਵਾਰ ਹੋਰ ਦੁਹਰਾਓ

ਰੈਸਪੀਮੈਟ (RESPIMAT) - ਲੋਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਾਈਮ ਕਰਨਾ
ਲੋਿ ਕਰਨਾ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਧਹਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ

ਕਾਰਟਧਰਜ ਨੰੂ ਪ੍ਾਈਮ ਕਰਨਾ: ਪਧਹਲੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, T.O.P. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਘੁੰ ਮਾਓ ਦਬਾਓਖੋਲ੍ਹੋ
ਕਧਲੱਕ!
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