2. ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਵੋ - ਜਾਣੋ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕਦ� ਵਰਤਣਾ ਹੈ
ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਸਾਲ� ਤ� ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰ ਦਰ ਿਲਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, "ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ" ਅਤੇ "ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ।"
ਕੰ ਟਰੋਲ ਰ

•

ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੇਰਇ
ੋ ਡ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਿਟ�ਗਰ� ਦੇ ਪ�ਤੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਹਰ ਿਦਨ ਦਵਾਈ ਲਵੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਰਾਹਤ

•

ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਖੰ ਘ, ਘਰਰ ਘਰਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਾਹ ਚੜ�ਨਾ ਜ�
ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜਕੜਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

•

ਇਸ ਨੂੰ ਉਦ� ਵਰਤੋ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ

ਯਾਦ ਰੱ ਖਣ ਯੋਗ

•

ਜਦ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੁਗ ਜਾਵੇ ਤ� ਜਾਣੋ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ

•

ਜੇ ਵਾਲਵ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਜ� ਟੁੱ ਟ ਗਏ ਹਨ ਤ� ਸਪੇਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ

ਗੱ ਲ�

•

ਦਮੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਲਆਓ

ਸਧਾਰਨ

ਕੰ ਟਰੋਲ ਰ

ਰਾਹਤ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ

ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ

ਸੁੱ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਗਮ

ਸਧਾਰਨ

“ਘੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ”

3. ਆਪਣੇ ਇਨਹੇਲ ਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਪਤਾ ਕਰੋ
 ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸਕੇ
 ਦਮੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਪਾਇੰ ਟਮ�ਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ
 ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ https://ucalgary.ca/icancontrolasthma/devices 'ਤੇ ਜਾਓ
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