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 کمک های اوليه برای آنافلکسی
 نشانه های واکنش حساسيتی خفيف تا متوسط

 ورم لب ها ، صورت، چشم ها  •
 پوست برجستگیيا و  کهير  •
 مورمور و سوزش دهان  •
 هستند)  اتحشر به درد شکم، استفراغ (اين ها نشانه های آنافلکسی برای حساسيت  •

 

 برای واکنش حساسيتی خفيف تا متوسط اتاقدام
 نيش ديده می شود آن را در آوريد اگر -حساسيت حشره گزيد گی  برای •
 را با سرما خشک کنيد و بگذاريد که خودش بيافتد کنه -حساسيت به کنه  برای •
  شخص بمانيد و درخواست کمک بنماييد نزد •
 را پيدا کنيد نفرين) (اپی آدرنالين اتوماتيک سرنگ •
 خانواده / يا فرد برای تماس اورژانس تلفن کنيد به •

 واکنش های حساسيتی خفيف تا متوسط ( مانند کهير و يا ورم کردن)
رخ  ندهند   ل از آنافلکسی ( واکنش حساسيتی شديد)قبممکن است هميشه   

 
 باشيد ن  آنافلکسی يز نشانه های زيرمراقب هر يک ا

 
 صدا يا گرفتگیو  زدن /دشواری درحرف      •    / يا با سروصدامشکالت تنفسی  •
 يا  از حال رفتن مداوم و سر گيجه     •    زبان کردن ورم •
 خردسال) (کودکانبودن  و بی حال شل رنگ پريده گی،     •   گلو شدن تنگ يا/  کردن ورم •
 مداوم سرفه يا کردن وخس خس •

 اقدامات برای آنافلکسی ( واکنش شديد حساسيتی )
     فرد را صاف بخوابانيد 1
 د ند و يا راه برونکه بايست ندهيداجازه    
 اگر بيهوش است، او را در وضعيت به هوش آمدن قرار دهيد    
 د اجازه دهيد که بنشين به دشواری نفس می کشداگر     

 

 از سرنگ اتوماتيک آدرنالين استفاده کنيد 2
 

 ( نيوزيلند) 111(استراليا)  يا  000 –آمبوالنس زنگ بزنيد به  3
 خانواده / يا فرد برای تماس اورژانس تلفن کنيدبه  4
 مقدار بيشتری آدرنالين ميتواند داده شود  دقيقه نتيجه ای مشاهده نشد 5از  اگر بعد 5
 ساعت تحت نظر قرار گيرد 4تا دست کم به مدت  فرد را به بيمارستان انتقال دهيد 6

 

 الين را بزنيدآدرنسرنگ اتوماتيک  اگرشک داريد 
 

 شروع کنيدسی پی آر ) را  ( احيای قلبی و ريویاگر درهرزمان فرد جواب نمی دهد و به طور عادی نفس نمی کشد 
 

 آدرنالين استفاده کنيد ، و بعد دستگاه "پافر" آسم را به کاربگيريدسرنگ اتوماتيک از اول  هميشه
(اين شامل به طورناگهانی دچار مشکل تنفسی شد فردی که  ميدانيد آسم دارد و دارای حساسيت به غذا، گزيدگی حشره و يا دارو هست  اگر

 می شود) حتی اگر نشانه های حساسيتی پوستی ديده نشود. گرفتی صداو يا  خس وخس، سرفه شديد

(First Aid for Anaphylaxis) 


