
ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਉਜੀਓ® ਡਬਿਸਟਾਿ
(ਇੰਸੁਲਿਨ ਗਿਾਰਗੀਨ 300 ਯੂਲਨਟ/ਲਮਿੀ)

ਹੱਥਿੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਜ ਤਂੋ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ 

ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨਾ

ਇਹ ਆਈਟਮ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਿ ਪੀੜਤ ਬਾਿਗਾਂ, ਲਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ 6 ਸਾਿ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਲਚਆਂ ਿਈ ਹੈ ਲਜਨ੍ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਟੋਉਜੀਓ® ਲਵਦ ਦ ਸੋਿੋਸਟਾਰ ਪੈਨ (Toujeo® with the DoubleStar pen)

ਇਸ ਆਇਟਮ ਨੰੂ ਸਨੋਫੀ ਦੁਆਰਾ ਲਵਕਲਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਿਗਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ।

PUNJABI
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ਇਹ ਪੁਸਲਤਕਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਕ ਇਸ ਨੰੂ ਲਕਵਂੇ ਿੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਲਕ ਟੋਉਜੀਓ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਸ ਦੀ ਿੋੜ ਲਕਉ ਂਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤਂੋ ਸਿਾਹ ਿਈ ਵਾਧੂ ਸਮਰਥਨ ਵਜਂੋ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੂਚਨਾ ਪਰਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਿਂੈਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਈ 
ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਸਲਤਕਾ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਪਰਚੇ ਨੰੂ ਵੀ ਪੜੋ੍।

ਲਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਟੋਉਜੀਓ ਨੰੂ ਜਾਣੋ  

ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਰ ਪੈਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਿੀਆਂ ਗੱਿ੍ਾਂ

ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਲਰਕਾਰਡ ਕਰਨਾ

ਸੰਿਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਿਾਵ 

ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਸੁਆਿ
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ਟੋਉਜੀਓ ਦੇ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਸਫਿ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਕਿੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਪੰਨਾ 10 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਸਫਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਿਾਕ ਨੰੂ ਦਿਜ ਕਿੇਗਾ।
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ਟੋਉਜੀਓ ਨੰੂ ਜਾਣੋ

ਟੋਉਜੀਓ ਕੀ ਹੈ?
ਟੋਉਜੀਓ ਇੱਕ ਿੰਬੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਲਕਲਿਆ ਕਿਨ ਵਾਿਾ ਇੰਸੁਲਿਨ ਹੈ ਇੰਸੁਲਿਨ ਗਿਾਰਗੀਨ 300 ਯੂਲਨਟ/ਲਮਿੀ ਲਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. ਇਹ ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਲਹਿਾਂ ਤਂੋ ਿਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੱੁਟਣ ਵਾਿੇ ਪੈਨ ਲਵੱਚ 
ਆਉਦਂਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੋਉਜੀਓ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਕਉ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 
ਟੋਉਜੀਓ ਦਾ ਉਪਯੋਗ 24 ਘੰਲਟਆਂ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਿ ਦੇ ਪੱਧਿਾਂ ਨੰੂ ਸਲਥਿਤਾ ਨਾਿ ਘੱਟ ਕਿਨਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਡਾਇਲਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੋਉਜੀਓ ਕਦਂੋ ਿੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਟੋਉਜੀਓ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿ ਲਦਨ ਸਮਾਨ ਸਮਂੇ ਤੇ ਲਦਨ ਲਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਿੋੜ ਹੋਵੇ, 
ਉਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਮ ਸਮਂੇ ਤਂੋ 3 ਘੰਕਟੇ ਪਲਹਿਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਂੈਦੇ ਹੋ। 

ਹੋਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੋਉਜੀਓ
ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਿੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਿ ਹੀ ਲਵੱਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ 
ਿੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਬਦਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਬਦਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕਸੇ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਬੰਦ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵਜਂੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੱੁਖ ਿੋਜਨ ਦੇ ਸਲਮਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਿਈ ਲਕਲਰਆ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਇੰਸੁਲਿਨ 
ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣ ਦੀ ਿੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਲਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਇੰਸੁਲਿਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਲਠਆਂ ਨਾ ਲਮਿਾਓ, ਲਕਉਕਂਲਕ ਦੋਵਂੇ ਟੋਉਜੀਓ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਿਈ ਲਕਲਰਆ ਕਰਨ ਵਾਿਾ ਇੰਸੁਲਿਨ ਰੰਗ 
ਲਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਇਸ ਿਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਹੀ ਪੈਨ ਲਵੱਚ ਸਹੀ 
ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲਬਿਕੁਿ ਉਸੇ ਤਿ੍ਹ ਾਂ ਿਓ ਲਜਸ ਤਿ੍ਹ ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਹਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਿਾ 1।



4 5

�ਤੁਸੀਂ ਉਦਂੋ ਤਕ ਪਿੰਜਰ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦਂੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ 
ਨਹੀਂ ਿਗਾ ਿਂੈਦੇ ਹੋ।

ਪਲਹਿੇ ਉਪਯੋਗ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ:

• ਆਪਣੇ ਨਵਂੇ ਪੈਨ ਦੀ ਰੱਲਖਆ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਕਤੇ ਦੇ 
ਡੱਬੇ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ 

• ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰੂ 2°ਸੈ ਤਂੋ 8°ਸੈ ਦੇ ਲਵੱਚ, ਫਹਰੱਜ ਲਵੱਚ ਰੱਖੋ

• ਬਰਫ ਨਾ ਜਮਾਓ

• ਉਪਯੋਗ ਤਂੋ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਪਲਹਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰੂ ਫਹਰੱਜ ਲਵੱਚਂੋ 
ਬਾਹਰ ਕੱਿਣ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ

ਪਲਹਿੇ ਉਪਯੋਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ:

• ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ, 30°ਸੈ ਤਂੋ ਥੱਿੇ

• ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰੂ ਫਹਰੱਜ ਲਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਰੱਖੋ

• ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦਾ ਨਾਿ ਿੱਗੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਿ ਿੰਡਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ

• ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦਾ ਿੱਕਣ ਿਗਾ ਕੇ, ਲਸੱਧੇ ਤਾਪ ਜਾਂ ਧੱੁਪ ਤਂੋ ਦੂਰ ਿੰਡਾਰਨ ਕਰੋ

• ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਲਨਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਉੱਕਲਚਤ ਹਤੱਖੇ ਸਮਾਨ ਵਾਿੇ 
ਕੂੜੇਦਾਰ ਲਵੱਚ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ, ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਿ ਖੁਦ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਵਚਾਰ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਆਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ।

ਪੈਨ ਦਾ ਿੱਕਣ

ਿਬੜ ਦੀ ਸੀਿ

ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਿ ਪੈਨ

ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦਾ ਭੰਡਾਿਨ ਲਕਵਂੇ ਕਿਨਾ ਹੈ:

ਹਵਾਿਾ 1।

ਕਾਿਲਟ੍ਰ ਜ ਹੋਿਡਿ 
900 ਯੂਲਨਟਾਂ ਦੀ 

ਸਮਿੱਥਾ

ਇੰਸੁਲਿਨ ਪੈਮਾਨਾ
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ਖੁਿਾਕ ਚੋਣਕ
2 ਯੂਲਨਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਵੱਚ 

ਡਾਇਿ ਕਿਦਾ ਹੈ

ਖੁਿਾਕ ਲਵੰਟਡੋ

ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਟਨ

ਇਸ ਸਮਂੇ ਤਕ ਉਪਯੋਗ ਕਿੋ:
• ਇਸ ਦੇ ਪਲਹਿੇ ਉਪਯੋਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਲਸਰਫ 6 ਹਫਲਤਆਂ ਤਕ ਹੀ 

ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ

• ਕਦੇ ਵੀ ਲਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰੂ ਲਕਵਂੇ ਸੱੁਟਣਾ ਹੈ:
• ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰੂ ਸੱੁਟਣ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਸੂਈ ਨੰੂ ਲਨਕਾਿ ਿਓ

• ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਲਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਾਹ 
ਲਦੱਕਤੇ ਜਾਣ ਵਜਂੋ ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਨ ਨੰੂ ਸੱੁਟ ਲਦਓ

ਹਵਾਿਾ 1।

ਪਿੰਜਿ� ਖੁਿਾਕ ਪੋਇੰਟਿ

ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਨਾਮ
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ਕਿਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਨ ਵਾਿੀਆਂ ਗੱਿ੍ਹ ਾਂ:

ਇਹ ਕਿੋ ਇਹ ਨਾ ਕਿੋ

✓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਲਖਆ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਕਰੋ ✗ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ

✓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਨੰੂ ਨਾਿ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਹ ਗੰੁਮ ਹੋ 
ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ

✗ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਤਂੋ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਣ ਿਈ ਇੱਕ ਸਲਰੰਜ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ

✗ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਲਗਆ ਹੈ

✗ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਵਾਧੂ ਆਇਟਮਾਂ ਲਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:
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ਵਰਤੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱੁਟਣ ਿਈ ਇੱਕ ਪੰਚਰ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਧੀ ਡੱਬਾਹਰੇਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਿਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੀਰਮ-ਰਲਹਤ ਸੂਈ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਿੀਆਂ ਗੱਿ੍ਹ ਾਂ

ਹਵਾਿਾ 1।
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ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣਾ

ਖੁਦ ਨੰੂ ਇੱਕ ਇੰਸੁਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਲਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਂੈਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ 
ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।

3 ਲਸਫਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਇਹ ਹਨ:

ਬਾਂਹ ਦਾ ਬਾਹਿੀ, ਉੱਪਿੀ ਹਹੱਸਾ:  
ਉੱਪਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਲਪੱਛੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਲਜੱਥੇ ਵਸਾ ਵਾਿੇ ਉੱਤਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ

ਲਿੱਡ: 
ਧੰੁਨੀ ਦੇ ਆਿੇ-ਦੁਆਿੇ 2-ਇੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ

ਉੱਪਿੀ ਅਤੇ ਬਾਹਿੀ ਪੱਟ:  
ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਿੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਬਾਂਹ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਹਹੱਸਾ

ਲਿੱਡ

ਪੱਟ

ਹਵਾਿਾ 1।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਥੱਿੇ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਟਤਾ 
ਤਂੋ ਬਚਣ ਿਈ, ਹਿ ਵਾਿ ਇੱਕ ਵੱਖਿੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਿਾ ਖੇਤਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਿਗਿਗ ਇੱਕ 
ਹਫਤੇ ਿਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਿੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਘੰੁਮਾਓ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਬਦਿੋ, ਲਸਰਫ ਸਥਾਨਾਂ 
ਨੰੂ ਹੀ ਬਦਿੋ।
ਟੀਕੇ ਵਾਿੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਬਦਿਣਨਾ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ਼ ਵਰਗੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਦਿਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ ਿਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ਬਦਿਦੇ ਰਲਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਜ਼ ਵਾਿੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ 
ਿਗਾਉਦੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਂੇ ਲਕਸੀ ਸੋਜ਼ ਵਾਿੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਿਗਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋ, ਤੇ ਲਕਸੀ ਵੱਖਰੀ 
ਥਾਂ ਲਵੱਚ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੰੂ ਹੋਰ 
ਲਧਆਨ ਨਾਿ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਲਵਵਸਲਥਤ ਕਰਨ ਿਈ ਕਲਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੋ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
• ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਲਕ ਪੈਨ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
• ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਲਕ ਲਮਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ਨਹੀਂ ਿੰਘੀ ਹੈ
• ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਲਕ ਇੰਸੁਲਿਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇੰਸੁਲਿਨ ਧੰੁਦਿਾ ਲਦਖਾਈ ਲਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਵੱਚ ਕਣ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ

ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਸੂਈ ਿਗਾਓ

• ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਿਓ ਅਤੇ ਰੱਲਖਅਕ ਸੀਿ ਨੰੂ ਉਤਾਰੋ
• ਕੱਸੇ ਜਾਣ ਤਕ ਪੈਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਦਾ ਪੇਚ ਕੱਸੋ। ਕਾਫੀ ਲਜਆਦਾ ਨਾ ਕੱਸੋ
• ਸੂਈ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਿੱਕਣ ਨੰੂ ਉਤਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਿਈ ਰੱਖ ਿਓ
• ਸੂਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਿੱਕਣ ਨੰੂ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸੱੁਟ ਲਦਓ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਿੱਲਖਆ ਜਾਂਚ ਕਿੋ

• ਖੁਰਾਕ ਚੋਣਕ ਨੰੂ 4 ਯੂਲਨਟਾਂ ਤਕ ਘੰੁਮਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦਬਾਓ ਲਕ ਇੰਸੁਲਿਨ ਸੂਈ 
ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਸੂਈ ਤਂੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਾਹਿ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ ਹੈ:
• ਸੁਰੱਲਖਆ ਜਾਂਚ ਨੰੂ 6 ਵਾਰ ਤਕ ਦੋਹਰਾਓ
• ਇਸ ਦੇ ਲਵਫਿ ਹੋਣ ਤੇ, ਸੂਈ ਨੰੂ ਬਦਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
• ਜੇ ਇੰਸੁਲਿਨ ਹਾਿੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਂੇ ਪੈਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਲਕ ਆਪਣੇ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਕਵਂੇ ਿਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਿਾਹ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਿ ਪੱੁਛਣ ਲਵੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਲਵਸਲਤ੍ਰ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੰੂ ਵੀ ਦੇਖੋ। 

ਹਵਾਿਾ 1।

1

2

3



8 9

ਖੁਿਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੋ

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਸੂਈ ਨੰੂ ਨਾਿ ਿਗਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ‘0’ ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ
• ਖੁਰਾਕ ਚੋਣਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਿ ਪੋਇੰਟਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤਕ ਘੰੁਮਾਓ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਜਵੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਦੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਵੱਚ ਵੰਕਡੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇੱਕ 

ਨਵਂੇ ਪੈਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਖੁਿਾਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਿਗਾਓ

• ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਤਂੋ ਬਚਣ ਿਈ, ਉੱਪਰੀ ਬਾਂਹ, ਪੱਟ ਜਾਂ ਲਿੱਡ ਦੇ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਿਗਾਓ
• ਸੂਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਿੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਧੱਕੋ ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦਬਾ ਲਦਓ 
• ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਲਵੰਕਡੋ ਲਵੱਚ ‘0’ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਦਂੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ 1 ਤਂੋ 5 ਤਕ ਲਗਣਤੀ ਕਰੋ, ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਟੀਕਾ 

ਿਗਾਉਦੇਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤਂੋ ਸੂਈ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸੂਈ ਨੰੂ ਬਾਹਿ ਕੱਿੋ

• ਬਾਹਰੀ ਸੂਈ ਦੇ ਿੱਕਣ ਨੰੂ ਪੈਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਿਗਾਓ ਅਤੇ ਸੂਈ ਨੰੂ ਉਤਾਰਣ ਿਈ ਇਸ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰ ਘੰੁਮਾਓ
• ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੰਚਰ ਪ੍ਰ ਤੀਰੋਧੀ ਡੱਬੇ ਲਵੱਚ ਸੱੁਕਟੋ
• ਪੈਨ ਦੇ ਿੱਕਣ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਪੈਨ ਤੇ ਿਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਿੰਡਾਰਨ ਕਰੋ
• ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਰੰਜ ਦੇ ਨਾਿ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨੰੂ ਪੈਨ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਿੋ।

ਹਵਾਿਾ 1।
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ਟੋਉਜੀਓ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਨਯਮ ਕਾਿਡ

ਇਸ ਲਨਯਮ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਰਆ ਜਾਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਖੁਰਾਕ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੰਲਖਆ ਲਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਕਉਕਂਲਕ ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਰ 2 ਯੂਲਨਟਾਂ ਨੰੂ ਡਾਇਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

&

!

ਹਾਇਪੋਗਿਾਈਸੇਮੀਆ ਦੇ ਿੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਥਿੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਨਾ 14 ਨੰੂ ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਿਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਿਨਾ

ਯੂਲਨਟ

ਯੂਲਨਟ

ਆਪਣੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੀ 

ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਇਸ ਤਕ 

ਘਟਾਓ:

ਆਪਣੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੀ 
ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਇਸ ਤਕ 
ਘਟਾਓ:

ਆਪਣੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੀ 
ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਇਸ ਤਕ 
ਵਧਾਓ:

ਆਪਣੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੀ 
ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਇਸ ਤਕ 
ਵਧਾਓ:

ਸਮਾਨ ਖੁਿਾਕ  
ਨੰੂ ਕਾਇਮ  

ਰੱਖੋ

ਯੂਲਨਟ

ਯੂਲਨਟ

ਯੂਲਨਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨੰੂ Toujeo ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ (ਘੰਟਾ) ਤੇ ਹਿ ਿੋਜ਼ ਟੀਕਾ ਿਗਾਓ:

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਖੁਿਾਕ ਹੈ:

ਜੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਇਪੋਗਿਾਈਸੇਮੀਆ 

(ਹਾਇਪੋ) ਦੇ  

ਿੱਛਣਾਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਜਹੀ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਰੀਲਡੰਗ  

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਿਂੋ ਘੱਟ ਹੈ: 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਚਿੀ ਖਾਿੀ ਪੇਟ 

 ਰੀਲਡੰਗ ਘੱਟ ਹੈ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਚਿੀ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਰੀਲਡੰਗ  

ਇਸ ਦੇ ਲਵੱਚ ਹੈ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਚਿੀ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਰੀਲਡੰਗ 

 ਲਜਆਦਾ ਹੈ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਚਿੀ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਰੀਲਡੰਗ 

 ਲਜਆਦਾ ਹੈ:

(ਇੰਸੁਲਿਨ ਗਿਾਰਗੀਨ 300 ਯੂਲਨਟ/ਲਮਿੀ)
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ਲਹਦਾਇਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾਉਣ ਲਵੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੌਿੀ-ਹੌਿੀ 
ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਜਵਂੇ-ਲਜਵਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲਨਯੰਤ੍ਰ ਣ ਲਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪਤਾ ਿਗਾ ਿਂੈਦੇ ਹੋ, ਉਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਇਸ ਤੇ ਬਣੇ ਰਲਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਬਹਤਰ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਜਆਦਾ ਊਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 3 ਲਨਰੰਤਰ ਲਦਨਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ – ਤੁਹਾਡਾ 
ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਨੰੂ ਕਰਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਲਦਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਜੀ ਰੀਲਡੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਨਯਮ 
ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਿ ਦੇ ਪੱਧਿ 

ਸ਼ਬਦ ‘ਖਾਿੀ ਪੇਟ’ ਤਂੋ ਮਤਿਬ ਹੈ ਲਕ 8 ਘੰਲਟਆਂ ਿਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਿ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਇਹ 
ਉਦਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਲਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ 
ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਹਸਾਬ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਿੇ ਪਲਹਿਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਉਠਦੇ ਹੋ, 
ਇਸ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਿਓ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਣ ਿਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਓ।

ਹਵਾਿਾ 2 ਅਤੇ 3।

ਲਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਦੇ ਨਾਿ ਇਸ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿੋ ਲਕ 
ਆਪਣੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਖੁਿਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਕਵਂੇ ਕਿਨਾ ਹੈ
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mmol/L mmol/L mmol/L

10.1
9.3
8.6

22 +4 26

ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਈ ਲਕ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮਾਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਹਸਾਬ ਲਕਵਂੇ ਿਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਦਾ 
ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਲਜਹਾ ਕਰਨ ਿਈ ਅਗਿੇ ਕੁਝ ਪੰਲਨਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਿਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਕਵਂੇ ਕਿਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਰੀਲਡੰਗ ਨੰੂ ਸਿ ਤਂੋ ਉੱਚ ਤਂੋ ਸਿ ਤਂੋ ਘੱਟ ਲਵੱਚ ਕ੍ਰ ਮ ਲਵੱਚ ਿਗਾਓ

ਲਨਯਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਲਹਸਾਬ ਿਗਾਓ

ਲਦਨ/ਲਮਤੀ

ਯੂਲਨਟ ਯੂਲਨਟ ਯੂਲਨਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼  
ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਖੁਿਾਕ 
 ਸਮਾਯੋਜਨ

ਨਵੀ ਂਰੋਜ਼  
ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਰੀਲਡੰਗ

ਸਿ ਤਂੋ ਉੱਚ ਰੀਲਡੰਗ:

ਲਵਚਿੀ ਿੀਲਡੰਗ:

ਸਿ ਤਂੋ ਘੱਟ ਰੀਲਡੰਗ:

ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਰੀਲਡੰਗ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਰੀਲਡੰਗ

ਲਦਨ/ਲਮਤੀ ਲਦਨ/ਲਮਤੀ

ਸੋਮਵਾਰ 4ਥਾ ਮੰਗਿਵਾਰ 5ਵਾਂ ਬੱੁਧਵਾਰ 6ਵਾਂ

8.6 10.1 9.3
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1 ਪੰਨਾ 10 ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਨਯਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਸਫਾਲਰਸ਼  
ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਿੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਿਾਕ ਨੰੂ ਲਿੱਖੋ।

2 ਹਰ ਲਦਨ ਸਮਾਨ ਸਮਂੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਸਫਾਲਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ 3 ਲਨਰੰਤਰ ਲਦਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਿ ਿੀਲਡੰਗਾਂ ਨੰੂ ਲਰਕਾਰਡ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹਾਇਪੋ ਦੇ ਿੱਛਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਨਯਮ ਕਾਿਡ ਤੇ ਦਿਸਾਏ ਜਾਣ ਨਾਿਂੋ ਘੱਟ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਿ ਦੀ 
ਿੀਲਡੰਗ ਆਉਦਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸੇ ਵੇਿੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਾਤਿਾ ਤਕ ਆਪਣੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੀ ਖੁਿਾਕ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ 
ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

3 ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਲਨਰੰਤਰ ਲਦਨਾਂ ਤਂੋ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਰੀਲਡੰਗਾਂ ਿੈ ਿਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਬਕਲਸਆਂ 
ਲਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਚ ਤਂੋ ਸਭ ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੇ ਕ੍ਰ ਮ ਲਵੱਚ ਿਗਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤਂੋ ਲਿੱਖੋ।

ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਲਹਸਾਬ ਿਗਾਉਣ ਿਈ ਲਵਚਿੀ ਿੀਲਡੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਨਯਮ ਕਾਿਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ।

5 ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਿਾਕ ਲਵੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਿਾਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨੰੂ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ nਨਵੀ ਂਿੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਿਾਕ ਦਾ 
ਲਹਸਾਬ ਿਗਾਓ। ਲਹਦਾਇਤ ਲਦੱਕਤੇ ਜਾਣ ਵਜਂੋ ਹਰ ਲਦਨ ਸਮਾਨ ਸਮਂੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਿੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

6 Rਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਹਦਾਇਤ ਲਦੱਕਤੇ ਜਾਣ ਵਜਂੋ ਜਾਂਚ ਨੰੂ ਦੋਹਰਾਓ ਅਤੇ ਉਦਂੋ ਤਕ ਦੁਬਾਰਾ 
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰੋ ਜੇ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਚਿੀ ਰੀਲਡੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਕਸ਼  
ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

4

ਹਵਾਿਾ 2।

ਲਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਦੇ ਨਾਿ ਇਸ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿੋ ਲਕ 
ਆਪਣੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਖੁਿਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਕਵਂੇ ਕਿਨਾ ਹੈ
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ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ:
• ਹਾਇਪੋਗਿਾਈਸੇਮੀਆ

• ਹਾਇਪਰਗਿਾਈਸੇਮੀਆ

• ਚਮੜੀ ਲਵੱਚ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਿੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਿਰਜੀ ਪ੍ਰ ਤੀਲਕਲਰਆ

ਹਾਇਪੋਗਿਾਈਸੇਮੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਿੀ ਪੇਟ ਹੰੁਦੇ ਹੋ (ਨਾਸ਼ਤੇ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ) ਉਦਂੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 
ਤੇ ਲਸਫਾਲਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜਂੋ 4-7 ਐਮਐਮਓਐਿ/ਐਿ ਦੇ ਲਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 4 ਐਮਐਮਓਐਿ/ਐਿ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਬਮਾਰ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਹਾਇਪੋਗਿਾਈਸੇਮੀਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ‘ਹਾਇਪੋ’ ਵਜਂੋ ਜਾਲਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਇਪੋ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਹਾਇਪੋ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਿਈ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿ ਤਂੋ ਆਮ ਪ੍ਰ ਿਾਵ ਇਹ ਹਨ:

ZZ
Z

ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਲਸਰਪੀੜ ਕਾਫੀ ਲਜਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ

ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੰਬਣੀ ਹੋਣਾ ਲਬਮਾਰ ਪੈਣਾ

ਤੇਜ਼ ਲਦਿ ਦੀ ਧੜਕਣ ਧੰੁਦਿੀ ਲਦ੍ਰ ਸ਼ਟੀ

ਿੱੁਖਾ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਲਚੰਤਤ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਂ ਲਵੱਚਂੋ ਕੋਈ ਵੀ ਿੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਲਕਲਿਆ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਦੱਕਤੇ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਚੱੁਕਣਾ ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਲਮੱਠਾ ਪੇਅ 
ਪਦਾਰਥ (ਨੋਨ-ਡਾਇਟ), ਹਿਕਾ ਿੋਜਨ ਜਾਂ 4-5 ਗਿੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿੈਣਾ; 10-15 ਲਮੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ 
ਇਹ 4 ਐਮਐਮਓਐਿ/ਐਿ ਨਾਿਂੋ ਲਜਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੱੁਖ ਿੋਜਨ ਖਾਓ (ਕਾਰਬੋਹਾਇਡ੍ਰ ੇ ਟਸ ਯੁਕਤ) ਜਾਂ ਸਟਾਰਚੀ ਹਿਕਾ ਿੋਜਨ ਖਾਓ, ਲਜਵਂੇ ਲਕ ਸਂੈਡਲਵਚ, 
ਲਬਸਕੁਟ ਜਾਂ ਫਿ। ਜੇ ਇਹ 4 ਐਮਐਮਓਐਿ/ਐਿ ਨਾਿਂੋ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲਜਆਦਾ ਲਮੱਠੇ ਿੋਜਨ ਖਾਓ ਜਾਂ ਪੀਓ, ਜਾਂ ਲਜਆਦਾ ਗਿੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਿੀਆਂ ਿਓ ਅਤੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਉਦਂੋ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਲਕਲਰਆ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲਵੱਚ ਲਸੱਟਾ ਲਨਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਇਪੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, 
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਲਹਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਲਕ ਲਕਵਂੇ ਪ੍ਰ ਤੀਲਕਲਰਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਰਕਵਰੀ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਲਵੱਚ ਲਿਆਉਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਿੇ ਐਬੁੰਿਂੈਸ ਨੰੂ ਕਾਿ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵ

ਹਵਾਿਾ 4 ਅਤੇ 5।
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ਹਾਇਪਿਗਿਾਈਸੇਮੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਹਾਇਪਰਗਿਾਈਸੇਮੀਆ ਜਾਂ ‘ਹਾਇਪਰ’ ਉਦਂੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਲਜਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਿੋਜਨ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ 7 
ਐਮਐਮਓਐਿ/ਐਿ, ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਿੋਜਨ ਤਂੋ 2 ਘੰਲਟਆਂ ਬਾਅਦ 8.5 ਐਮਐਮਓਐਿ/ਐਿ ਤਂੋ ਲਜਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਹਾਇਪਿ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਹਾਇਪਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਿਈ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿ ਤਂੋ ਆਮ ਪ੍ਰ ਿਾਵ ਇਹ ਹਨ:

ਆਮ ਨਾਿਂੋ ਲਜਆਦਾ ਮੂਤਰ ਆਉਣਾ ZZ
Z

ਥਕਾਵਟ

ਲਪਆਸਾ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਲਸਰਪੀੜ

ਲਬਮਾਰ ਪੈਣਾ ਧੰੁਦਿੀ ਲਦ੍ਰ ਸ਼ਟੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਪਰਗਿਾਈਸੇਮੀਆ ਦੇ ਿੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਈ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ 
ਸਿਾਹ ਦੀ ਪਾਿਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੱਚ ਸ਼ੂਗਰ-ਫ੍ਰ ੀ ਤਰਿ (ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਨਰਜਿੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ) ਪੀਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੰਸੁਲਿਨ ਜਾਂ ਡਾਇਲਬਟੀਜ਼ 
ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਾਹ ਲਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਿੀਰ ਿੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਜਵਂੇ ਲਕ ਲਬਮਾਰ ਪੈਣਾ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਅਨੇਮਤ ਸਾਹ ਿੈਣਾ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਮਲਹਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਵੇਿੇ 
ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਨਾਿ ਗੱਿ੍ਹ  ਕਿੋ।

ਹਵਾਿਾ 6 ਅਤੇ 7।
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ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੈਨ ਕੰਟਟੇਨਿ ਲਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਿਬੁਿੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ?
ਪੈਨ ਕੰਕਟੇਨਰ ਲਵੱਚ ਛੋਟੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਿਬੁਿੇ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਿ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੰੁਚਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਿੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਲਹਦਾਇਤ ਲਦੱਕਤੇ ਜਾਣ ਵਜਂੋ ਪੈਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮੈਨੰੂ ਲਕਹੜੀ ਸੂਈ ਦੀ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਰ ਪੈਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੱੁਟਣਯੋਗ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਰਂੇਜ ਦੇ ਨਾਿ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਈ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਸਹੀ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 
ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਣਗੇ। ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਿ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਿੰਗ ਨਾਿ 
ਲਨਪਟਾਰਾ ਲਕਵਂੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਕਲਟਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕੋਈ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਾਹਿ ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ ਹੈ?
ਸੂਈ ਬਿਾਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਿ ਕੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਈ ਨੰੂ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਿਗਾਓ। ਜੇ ਹਾਿੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਲਨਕਿ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨੰੂ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਹ ਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਸੂਈ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਿੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਲਕ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਿੰਗ ਨਾਿ ਕੱਲਸਆ ਲਗਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਿੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਈ 
ਬਿਾਕ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਈ ਿਗਾਓ। ਜੇ ਹਾਿੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਸੁਲਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਨਕਿ ਲਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਿਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਂੈ ਗਿਤੀ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਟੋਉਜੀਓ ਡਬਿਸਟਾਿ ਪੈਨ ਨੰੂ ਐਕਲਟਵੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ 
ਖੁਦ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਿਗਾ ਿਂੈਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਿਗਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਸਿਾਹ ਿਈ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਲਕ 
ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਕਵਂੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਸੁਆਿ
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ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਹਿੇਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਬਦਿਣ ਦੀ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਂੋ ਲਜਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਿੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਕ੍ਰ ਮਣਾਂ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਬਿਾਕ ਹੋ 
ਜਾਣ ਨੰੂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਂੈ ਟੋਉਜੀਓ ਦੇ ਸਮਂੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਿ ਦਵਾਈਆਂ ਿੈ ਲਿਹਾ/ਿਹੀ ਹਾਂ (ਿੈਣ ਦਾ ਇਿਾਦਾ ਿੱਖਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ)?
ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਬਦਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਬਦਿਣ ਦੀ ਿੋੜ 
ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਿੈਣ ਤਂੋ ਪਲਹਿਾਂ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਲਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਿਾਲਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ 
ਕੋਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਕਹੜੀ ਲਕਲਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦਂੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਿੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਿੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਂੈ ਕੋਈ ਖੁਿਾਕ ਿੈਣਾ ਭੱੁਿ ਜਾਂਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
ਪੇਜ 3 ਨੰੂ ਵੇਖੋ - ਟੋਉਜੀਓ (Toujeo) ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਉਜੀਓ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਿੈਣਾ ਿੱੁਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਲਤੰਨ ਘੰਲਟਆਂ ਤਕ ਟੀਕਾ ਿਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਉਹ 
ਅਵਧੀ ਲਨਕਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਲਨਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਂੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿੀ ਲਨਰਧਾਰਤ 
ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਫੇਰ ਤਂੋ ਿੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਿਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਆਮ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਿਾਂ ਬਾਿੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਲਸਹਤ ਦੇਖਭਾਿ ਪੇਸ਼ੇਵਿਾਂ ਨਾਿ ਗੱਿ੍ਹ  ਕਿੋ, ਜਾਂ ਫ੍ਰ ੀਫੋਨ 
24/7 ਸਨੋਫੀ ਡਾਇਲਬਟੀਜ਼ ਕੇਅਿ-ਿਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਿ ਕਿੋ: 08000 35 25 25.
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ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਪੋਿਟ ਕਿਨਾ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਿਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਲਸਸਟ  
ਜਾਂ ਨਰਸ ਨਾਿ ਗੱਿ੍ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਵੱਚ ਪੈਕੇਜ ਪਰਚੇ ਲਵੱਚ ਸੂਲਚਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕੋਈ  

ਵੀ ਸੰਿਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਿਾਵ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ yellowcard.mhra.gov.uk  
ਤੇ ਯੈਿੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਂ 0800 0902314 ਤੇ ਫੋਨ ਕਿਨ ਦੁਆਿਾ ਸਨੋਫੀ ਨੰੂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਭਾਵਾਂ  

ਦੀ ਲਿਪੋਿਟ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰ ਿਾਵਾਂ ਦੀ ਲਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਲਖਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫ੍ਰ ੀਫੋਨ 24-ਘੰਕਟੇ ਦੀ ਸਨੋਫੀ ਡਾਇਲਬਟੀਜ਼ ਕੇਅਰ-ਿਾਈਨ: 

08000 35 25 25 

Sanofi, 410 Thames Valley Park Drive, Reading Berkshire RG6 1PT
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4. ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ। ਹਾਈਪੋਜ਼। ਇਸ ਤੇ ਉਪਿਬਧ: https://www.diabetes.org.uk/Guide-to-diabetes/Complications/Hypos. ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 2020।

5. ਐਨਐਚਐਸ। ਘੱਟ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ (ਹਾਈਪੋਗਿੇਸੀਮੀਆ)। ਇਸ ਤੇ ਉਪਿਬਧ: https://www.nhs.uk/conditions/low-blood-sugarhypoglycaemia/. ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 2020।
6. ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ। ਹਾਈਪਰ। ਇਸ ਤੇ ਉਪਿਬਧ: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 2020।

7. ਐਨਐਚਐਸ। ਉੱਚ ਬਿੱਡ ਸ਼ੂਗਰ। ਇਸ ਤੇ ਉਪਿਬਧ: ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 2020। https://www.nhs.uk/conditions/high-bloodsugar-hyperglycaemia/.


