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ਮੌਡਿਊਲ 9 - ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ 
Module 9 – Giving Yourself Medications

ਇਹ ਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਡਾਇਐਵਿਵਸਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਾਈਆਂ ਵਕਿੇਂ 
ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਈਪ੍ਰੈਕਸ® ਜਾਂ ਐਰਾਨੈਸਪ® EPREX® or ARANESP®

1. ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਡਿਆਰ ਕਰੋ

 • ਦਿਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਸਹੀ ਦਿਾਈ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਵਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼)

2. ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਿਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾ ਰਹੇ ਹੋ:
a) ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ੋ

b) ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਨੰੂ ਸਿੈਬ ਕਰੋ 
c) ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ੀਨ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੈ ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ
d) ਦਿਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ 3 ਸਵਕੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ ਿਗਾਓ 

3. ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਿੇ ਿਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰਨ ਲੌਗ ਜਾਂ ਕਰੈਲੰਿਰ 'ਿੇ ਡਰਕਾਰਿ 

ਕਰੋ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ:

ਤੁਸੀਂ ਵਕਹੜੀ ਦਿਾਈ ਿੈ ਰਹੇ ਹੋ?

                                                         

ਦਿਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ:
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਇਰਨ ਦੇਣਾ Giving yourself iron

1. ਆਇਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਸਹੀ ਦਿਾਈ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਵਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼)। 

2. ਸਵਰੰਜ ਵਿੱਚ ਦਿਾਈ ਭਰੋ।

3. ਸੈਿਾਈਨ ਬੈਗ ਦੇ ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਨੰੂ ਸਿੈਬ ਕਰੋ।

4. ਦਿਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਓ।

5. ਦਿਾਈ ਦੇ ਬੈਗ ਨੰੂ ਉਿਟਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਾ ਕੱਢੋ।

6. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ਦੇ ਰੋਿਰ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

7. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ ਸੈਿਾਈਨ ਵਿਨੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦਓ।

8. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਈਨ ਨੰੂ “Y” ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਿ ਜੋੜੋ।

9. ਚੈਂਬਰ ਨੰੂ ਅੱਧਾ ਭਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਨਚੋੜੋ।

10. ਰੋਿਰ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ (ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ) ਖੋਿ੍ੋ  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਾਈ "Y" ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ।

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ:    

ਿੈਂ                 ਆਇਰਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਿੈਂ                  ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਿੇਰੀ ਖੁਰਾਕ                  ਹੈ।

ਸਾਮਾਨ:
•  2 ਐਿਕੋਹਿ ਸਿੈਬ
• 1-10 ਵਿ.ਵਿ. ਸਵਰੰਜ
•  1-21 ਗੇਜ ਿਾਿੀ ਸੂਈ
•  ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ
•  “Y” ਕਨੈਕਟਰ
•  100 ਵਿ.ਵਿ. ਸਧਾਰਨ ਸੈਿਾਈਨ ਵਿਨੀ ਬੈਗ
 • ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਈ.ਿੀ. ਆਇਰਨ
 • ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿੇਬਿ

“Y”
ਕਨੈੱਕਟਰ

ਸਰੈਲਾਇਨ ਬਰੈਗ ਆਈ.ਵੀ. ਦਵਾਈ 
ਇਨਡਿਊਯਨ 
ਲਾਈਨ
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11. ਰੋਿਰ ਕਿੈਂਪ ਅਤ ੇ"Y" ਕਨੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰੋ।

12. ਦਿਾਈ ਦੇ ਿੇਬਿ ਨੰੂ ਵਿਨੀ ਬੈਗ ਨਾਿ ਜੋੜੋ।

ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਿੋਂ ਪਡਹਲਾਂ ਆਈ.ਵੀ. ਲਾਈਨ ਨੰੂ “Y” ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅਿੇ ਦਵਾਈ ਦੇ 
ਡਮਨੀ ਬਰੈਗ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

1. ਪੰਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

2. ਸੈਿਾਈਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪਵਹਿਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੈਂਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਰੀਅਿ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਕਿੈਂਪ ਕਰੋ।

3. ਸੈਿਾਈਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਿ ਿੱਖ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ "Y" ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ 
ਖਾਿੀ ਿਾਿੇ ਪਾਸੇ ਨਾਿ ਜੋੜੋ।

4. ਸੈਿਾਈਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਪੋਰਟ ਨਾਿ "Y" ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਵਸਰੇ ਨੰੂ ਜੋੜੋ।

5. ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਿਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਿਕ ਿੁਹਾਿਾ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ 

ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ (ਅਿੇ ਪਡਹਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ) ਿੋਂ ਬਾਅਦ: 

1. ਸੈਿਾਈਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਿੱਗੇ ਕਿੈਂਪ ਅਤੇ ਦਿਾਈ ਦੇ ਬੈਗ ਨਾਿ ਜੁੜੇ "Y" 
ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿੈਂਪ ਖੋਿ੍ੋ ।

2. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ’ਤੇ ਿੱਗੇ ਰੋਿਰ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ ਖੋਿ੍ੋ ।

3. ਆਇਰਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੂੰ ਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਕੰਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਚੱਿਣ ਵਦਓ। 
ਡਾਇਐਵਿਵਸਸ ਦੇ ਪਵਹਿੇ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ ਵਦਓ। 

4. ਆਇਰਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਰੋਿਰ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਓ ਅਤੇ 
ਵਜਸ “Y” ਕਨੈਕਟਰ ਨਾਿ ਇਹ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਕਿੈਂਪ ਕਰ ਵਦਓ।

5. “Y” ਕਨੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਰੀਅਿ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਪੋਰਟ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਂ ਖਾਿੀ ਕਰਨ ਿਈ, 
ਸੈਿਾਈਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ੇ ਸਿੇਂ ਿਈ ਖੋਿ੍ੋ ।

6. ਸੈਿਾਈਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ਅਤੇ ਸੈਿਾਈਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਪੋਰਟ ਨੰੂ ਕਿੈਂਪ ਕਰੋ।

7.  ਆਪਣੇ ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਿੌਗ ਜਾਂ ਕੈਿੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਨੰੂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਐਟਂੀਬਾਇਓਡਟਕਜ਼ ਦੇਣਾ Giving yourself antibiotics

1. ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਸਹੀ ਦਿਾਈ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਵਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ 
ਤਾਰੀਖ਼)।

2. ਸਵਰੰਜ ਵਿੱਚ ਦਿਾਈ ਭਰੋ। 

3. ਸੈਿਾਈਨ ਬੈਗ ਦੇ ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਨੰੂ ਸਿੈਬ ਕਰੋ। 

4. ਦਿਾਈ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਓ। 

5. ਦਿਾਈ ਦੇ ਬੈਗ ਨੰੂ ਉਿਟਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਿਾ ਕੱਢੋ। 

6. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ ਦੇ ਰੋਿਰ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ। 

7. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਸਾਧਾਰਨ ਸੈਿਾਈਨ ਵਿਨੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦਓ। 

8. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿਾਈਨ ਨੰੂ “Y” ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਿ ਜੋੜੋ। 

9. ਚੈਂਬਰ ਨੰੂ ਅੱਧਾ ਭਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਨਚੋੜੋ। 

10. ਰੋਿਰ ਕਿੈਂਪ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ (ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ) ਖੋਿ੍ੋ  ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਾਈ "Y" ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 
ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ। 

11. ਰੋਿਰ ਕਿੈਂਪ ਅਤੇ "Y" ਕਨੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਿੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰੋ। 

12. ਦਿਾਈ ਦੇ ਿੇਬਿ ਨੰੂ ਵਿਨੀ ਬੈਗ ਨਾਿ ਜੋੜੋ। 

ਸਾਮਾਨ:
• 2 ਐਿਕੋਹਿ ਸਿੈਬ
• 1- 10 ਵਿ.ਵਿ. ਸਵਰੰਜ
•  1-21 ਗੇਜ ਸੂਈ
 • ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਿਊਜ਼ਨ ਿਾਈਨ

•  “Y” ਕਨੈਕਟਰ
•  100 ਵਿ.ਵਿ. ਸਧਾਰਨ ਸੈਿਾਈਨ ਵਿਨੀ ਬੈਗ
 • ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਐਟਂੀਬਾਇਓਵਟਕ
 • ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਿੇਬਿ

“Y”
ਕਨੈੱਕਟਰ

ਸਰੈਲਾਇਨ ਬਰੈਗ ਆਈ.ਵੀ. ਦਵਾਈ 
ਇਨਡਿਊਯਨ 
ਲਾਈਨ
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ਐਡਸਿ ਦੇ ਜੱਗ ਡਵੱਚ ਿੌਸਿੇਟ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ 
Adding phosphate to an acid jug 

1. ਦਵਾਈ ਡਿਆਰ ਕਰ।ੋ

 • ਦਿਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਸਹੀ ਦਿਾਈ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਵਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼)।
 • ਵਟਪ ਨੰੂ ਖੋਿ੍ੋ । 
 • ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦਿਾਈ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਿਾਪੋ।

2. ਿਾਇਐਡਲਸੇਟ ਜੱਗ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

 • ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
 • ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕਣ ਿਗਾਓ ਅਤੇ ਵਹਿਾਓ।

3. ਜੱਗ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਿੇ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਦੀ ਡਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

 • ਿੌਸਿੇਟ ਏਨੀਿਾ ਨੰੂ ਡਾਇਐਵਿਵਸਸ ਦੇ ਿਈ ਇੱਕ ਿੌਸਿੋਰਸ ਯੋਜਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਰਵਤਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 • ਇੱਕ ਿਾਰ ਖੋਿ੍ੇ  ਜਾਣ ’ਤੇ ਿੌਸਿੇਟ ਏਨੀਿਾ ਨੰੂ ਕਈ ਟ੍ਰੀਟਿੈਂਟਾਂ ਿਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਐਵਿਸੇਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨਾਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
 • ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਅਿਾਰਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਿਕਸ ਕਰੋ।
 • ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ    'ਤੇ ਿਸੀਨ ਿਵਿੱਪ ਚਾਰਟ ਨੰੂ ਦੇਖੋ।

CV

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ:

ਿੈਂ ਆਪਣੇ ਐਵਸਡ ਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ             ਵਿ.ਵਿ. 
ਸ਼ਾਿਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
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ਐਡਸਿ ਦੇ ਜੱਗ ਡਵੱਚ ਕਰੈਲਸੀਅਮ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ (ਰਵਾਇਿੀ ਮਸੀਨਾਂ 
ਵਾਸਿੇ) Adding calcium to an acid jug (for conventional 
machines)

1. ਦਵਾਈ ਡਿਆਰ ਕਰੋ।

 • ਦਿਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਸਹੀ ਦਿਾਈ, ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਵਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼)।
 • ਪੈਕੇਜ ਖੋਿ੍ੋ  ।
 • ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦਿਾਈ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਿਾਪੋ।

2. ਿਾਇਐਡਲਸੇਟ ਜੱਗ ਡਵੱਚ ਪਾਓ।

 • ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
 • ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕਣ ਿਗਾਓ ਅਤੇ ਵਹਿਾਓ।

3. ਜੱਗ ਨੰੂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਿੇ ਿਾਇਐਡਲਡਸਸ ਦੀ ਡਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਐਵਿਸੇਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨਾਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 
 • ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਅਿਾਰਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਵਿਕਸ ਕਰੋ। 
 • ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ    'ਤੇ ਿਸੀਨ ਿਵਿੱਪ ਚਾਰਟ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 
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ਨੋਟਸ- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਾ 
Notes- Giving Yourself Medications

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
           
              


