
દમની પ્રાથમમક સરારવરારનરા ં4 પગલરાં

તરત જ તાત્ાલિ્ સહાયને ્ૉિ ્રો. ત્રણ શનૂય (000) ડાયિ ્રો:

વયક્તને સીધા ટટ્ાર બેસાડો

વાદળી/ભખૂરા પફરના ંઅિગ અિગ 4 પફ આપો
– પફરને હલરાવો
– સપેસરમા ં1 પફને મ ૂ્ ો
– 4 ઊંડરા શ્રાસ સપેસરમાથંી િો
4 પફ િેવામા ંન આવ ેતયા ંસધુી આનુ ંપનુરાવત્તન ્રો
યાદ રાખો: હલરાવો, 1 પફ, 4 ઊંડરા શ્રાસ
અથવા Bricanyl ઇનહહેિર (6 વર્તની ઉંમર અને તેનાથી વધ)ુના અથવા Symbicort ઇનહહેિર
(12 વર્તની ઉંમરથી વધ)ુ ના અિગ અિગ 2 ડોઝ આપો

4 મમમનટ મમમનટ રાહ જુઓ
જો ્ોઈ સધુારો થતો ન હોય, તો ઉપર મજુબ વરાદળી/ભખૂરરા 
પફરનરા ંવધ ુઅલગ અલગ 4 પફ આપો
અથવા Bricanyl અથવા Symbicort ઇનહહેિરનો 1 વધ ુડોઝ આપો

જો હજી પણ ્ોઈ સધુારો થતો ન હોય તો  
એમ્બ્િુનસ માટહે ત્રણ શનૂય (000) ડાયિ ્રો
તાત્ાલિ્ સહાય ન મળે તયા ંસધુી દર 4 મમમનટહે 4
અિગ અિગ પફ આપતા ંરહો
અથવા Bricanyl અથવા Symbicort નો 1 ડોઝ દર 4 મમમનટહે – Symbicort ના 3 વધ ુડોઝ સધુી

આ પરાગરજની મોસમમા ંતમારંુ પોતાનુ ંરક્ષણ ્રો.
દમ અને એિજજીની બાબતોનુ ંપ્રબધંન ્રવુ.ં
વધ ુજાણ્ારી માટહે betterhealth.vic.gov.au ની મિુા્ાત િો અથવા
1800 અસથમા (1800 278 462) પર ્ૉિ ્રો.

• જો વયક્ત શ્ાસ નથી િઈ રહ્ો.

• જો વયક્તનો દમ અચાન્ વધી જાય અથવા તેમા ંસધુારો
ન થતો હોય.

• જો વયક્તને દમનો હમુિો આવી રહ્ો હોય અને ્ોઈ
અવજેી ઉપિ્બધ ન હોય.

• જો તમને ખાતરી ન હોય હ્ે તે દમનો હમુિો છે.

• જો વયક્તને એનાફફિેક્સસ હોવાનુ ંજાણીત ુ ંહોય – તો તેમના એનાફફિેક્સસ સારવાર
યોજનાને અનસુરો, પછી તેમને દમની પ્રાથમમ્ સારવાર આપો. વાદળી/ભખૂરા અવજેી 
દવા હામન ્રહે તેવી શક્યતા નથી, પછી ભિેને વયક્તને દમની બીમારી ન હોય.
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