ਹਾਈਪ%ਗਲਾਈਸ)ਿਮਆ
ਸਮ-ਗਰੀ:
• ਚ)ਤਾਵਨੀ ਦ) ਲ-ਛਣ
• ਕਾਰਣਨ
• ਇਲਾਜ
o ਹਲਕਾ ਹਾਈਪ%
o ਮ-ਧਮ ਹਾਈਪ%
o ਗ;ਭੀਰ ਹਾਈਪ%
• ਆਮ ਸਲਾਹ
• ਡ>ਾਈਿਵ;ਗ
• ਹ%ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਜ. "ਹਾਈਪ%" ਉਦ1 ਹu3ਦਾ ਹ4 ਜਦ1 ਤuਹਾਡ* ਬਲ8ਡ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਬਹuਤ ਘ8ਟ ਹu3ਦਾ ਹ4
(4mmols/l ਤ1 ਘ8ਟ)। ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕu8ਝ ਗ%ਲੀਆਂ ਅਤ* ਇਨਸuਿਲਨ ਦਾ ਇ8ਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾੜHਾ
ਅਸਰ ਹu3ਦਾ ਹ4। ਇਹ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਤuਹਾJ ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਰ%ਕਣ, ਪਛਾਣਨ ਅਤ* ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ*ਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ4।
ਚ)ਤਾਵਨੀ ਦ) ਕੀ ਲ-ਛਣ ਹਨ?
ਹਾਈਪ% ਚ*ਤਾਵਨੀਆਂ ਇ8ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ1 ਦ9ਸਰ* ਿਵਅਕਤੀ ਿਵ8ਚ ਵ8ਖਰੀਆਂ ਹu3ਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ.ਿਕ, ਤuਸP
ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਖuਦ ਦੀ ਚ*ਤਾਵਨੀ ਦ* ਸ3ਕ*ਤ J ਪਛਾਣ%ਗ* ਜ% ਦਰਸਾਉਂਦ* ਹਨ ਿਕ ਤuਹਾਡ* ਖ9ਨ ਿਵ8ਚ ਗਲ9ਕ%ਜ਼
ਦਾ ਪ8ਧਰ ਬਹuਤ ਘ8ਟ ਹ4।
ਕu8ਝ ਚ*ਤਾਵਨੀ ਦ* ਲ8ਛਣ ਜ% ਤuਸP ਅਨuਭਵ ਕਰਦ* ਹ%;
ਸ਼uਰAਆਤੀ ਚ)ਤਾਵਨੀ ਦ) ਸ;ਕ)ਤ
•

ਿਸਰ ਦਰਦ

ਕ3ਬਣੀ ਜ. ਚ8ਕਰ ਆਉਣਾ
ਿਚ3ਤਾ ਜ. ਗu8ਸਾ
ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
ਧ8ਫ਼ੜ
ਭu8ਖ
ਬu8ਲH. ਜ. ਉਂਗਲ. ਦੀ ਫੜਕਣ

•
•
•
•
•
•

ਦ)ਰ ਨਾਲ ਚ)ਤਾਵਨੀ ਦ) ਸ;ਕ)ਤ
ਹ%ਰ ਤuਹਾਡ) ਿਵ-ਚ ਹ)ਠ ਬਦਲਾਅ ਦ)ਖ ਸਕਦ) ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•

ਮ9ਡੀ
ਿਚੜਿਚੜਾ ਅਤ* T%ਿਧਤ ਿਵਵਹਾਰ
ਤਰਕਹੀਣ
ਉਲਝਣ ਭਿਰਆ
ਿਧਆਨ ਕUਦਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵ8ਚ ਅਸਮਰ8ਥ
ਤਾਲਮ*ਲ ਕਰਨ ਿਵ8ਚ ਅਸਮਰਥ (ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ)
ਕਮਜ਼%ਰ

ਹਾਈਪ% ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹu;ਦਾ ਹF?
ਉਹਨ. J ਰ%ਕਣ ਲਈ ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦ* ਕਾਰਣ. ‘ਤ* ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ9ਰੀ ਹ4।
ਕਾਰਣ. ਿਵ8ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹ% ਸਕਦ* ਹਨ:
• ਆਪਣ* ਿਪਛਲ* ਭ%ਜਨ ਿਵ8ਚ ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਬਹuਤ ਘ8ਟ ਹ%ਣ ਜ. ਨਾ ਹ%ਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕ%ਈ ਰ%ਟੀ,
ਪਾਸਤਾ, ਚਾਵਲ, ਆਲ9, ਅਨਾਜ ਨਾ ਲ4ਣਾ)
• ਭ%ਜਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਜ. ਦ*ਰੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ
• ਬਹuਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਨਸuਿਲਨ ਜ. ਗ%ਲੀਆਂ ਲ4ਣਾ
• ਕਸਰਤ - ਆਮ ਨਾਲ1 ਵ8ਧ ਕਸਰਤ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਘਰ*ਲ9 ਕ3ਮ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਜ. ਖ*ਡ। ਨ%ਟ: ਇ8ਕ "ਦ*ਰੀ
ਵਾਲਾ ਹਾਈਪ%" ਕਸਰਤ ਤ1 ਕਈ ਘ3ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਹ% ਸਕਦਾ ਹ4। ਜਦ1 ਵੀ ਤuਸP ਕਸਰਤ ਕਰਦ* ਹ% ਤ.
ਹਮ*ਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤuਹਾਡ* ਕ%ਲ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵ8ਚ ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਸਨ4ਕ ਹ%ਵ।*
• ਸ਼ਰਾਬ - ਇਸ ਨਾਲ ਤuਹਾJ "ਦ*ਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪ%" ਹ%ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ4 ਿਜਵU ਰਾਤ J ਜ. ਅਗਲ*
ਿਦਨ। ਹਮ*ਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤuਹਾਡ* ਕ%ਲ ਇ8ਕ ਸਹੀ ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਸਨ4ਕ ਜ. ਭ%ਜਨ ਹ4
ਜ*ਕਰ ਤuਸP ਸ਼ਰਾਬ ਪPਦ* ਹ%
• ਇ3ਜ4ਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਥ.ਵ. ਿਵ8ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਜਵU ਿਕ ਤuਹਾਡ* ਇਨਜ4ਕਸ਼ਨ J ਇ8ਕ

ਿਲਪ%ਹਾਈਪਰਟYZਫੀ ("ਿਢ8ਲੀ ਚਮੜੀ ") ਦ* ਖ*ਤਰ ਤ1 "ਸਧਾਰਣ" ਚਮੜੀ ‘ਤ* ਬਦਲਣਾ
• ਿਸ8ਧੀ ਗਰਮੀ ਜ. ਸZਨਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਨਸuਿਲਨ ਦ* ਸ*ਵਨ J \ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ4 ਅਤ* ਇਸ ਨਾਲ
ਸ3ਭਾਵਤ ਤZਰ 'ਤ* ਬਲ8ਡ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਘ8ਟ ਜ.ਦਾ ਹ4 ਜ*ਕਰ ਇਨਸuਿਲਨ ਤ*ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ%ਿਖਆ ਨਹP
ਜ.ਦਾ ਹ4।
• ਵਜ਼ਨ ਿਵ8ਚ ਕਮੀ (ਭਾਵU ਇਹ ਜਾਣ ਬu8ਝ ਕ* ਹ%ਵ* ਜ. ਨਾ ਹ%ਵ)* ਜ. ਤuਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼4ਲੀ ਿਵ8ਚ ਕ%ਈ ਬਦਲਾਅ।
ਜ*ਕਰ ਤuਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘ8ਟਦਾ ਹ4, ਤ. ਹਾਈਪ% ਤ1 ਬਚਣ ਲਈ ਤuਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲ%ੜ ਪ4 ਸਕਦੀ
ਹ4।
• ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਈਪ% ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪ8ਸ਼ਟ ਨਹP ਹu3ਦਾ ਹ4। ਜ*ਕਰ ਸ਼8ਕ ਹ%ਵ,* ਤ. ਆਪਣ* ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸ3ਪਰਕ
ਕਰ%,
ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਿਭਆਸਕ ਨਰਸ ਜ. ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਿਵ8ਚ1 ਇ8ਕ ਨਾਲ ਸ3ਪਰਕ ਕਰ%

ਘ-ਟ ਬਲ-ਡ ਗuਲAਕ%ਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਿਸ-ਖ।%
ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ("ਹਾਈਪ%")
ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਫਲ%ਚਾਰਟ ਸਮu8ਚ* ਇਲਾਜ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰ* ਦ8ਸਦਾ ਹ4
ਹਲਕਾ ਹਾਈਪ%(ਦAਸਰ) ਪ-ਧਰ ਦਾ ਉਪ ਿਸਰਲ)ਖ)
ਜ*ਕਰ ਤuਸP ਉ]ਪਰ ਦ8ਸ* ਗਏ ਲ8ਛਣ. ਤ1 ਸuਚ*ਤ ਹ% ਜ.ਦ* ਹ%, ਤ. ਫZਰਨ ਰuਕ ਜ% ਅਤ* ਇਲਾਜ ਕਰ%। ਹ*ਠ. ਿਦ8ਤ*
ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ%।
ਜ*ਕਰ ਤuਸP 5-10 ਿਮ3ਟ. ਤ8ਕ ਠੀਕ ਮਿਹਸ9ਸ ਨਹP ਕਰਦ* ਹ%, ਤ. ਆਪਣ* ਤ*ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ3ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ*
ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ (ਚਰਣ 1) J ਿਫਰ ਲਵ%। ਹਾਈਪ% ਦ* ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਾਕਲ*ਟ ਦ* ਸ*ਵਨ ਤ1 ਪਰਹ*ਜ਼ ਕਰ%।

ਚਰਣ 1
15 - 20 ਗYਾਮ ਤ*ਜ਼ ਕ3ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਲਵ%
ਇਸ ਲਈ ਉਿਚਤ ਭ%ਜਨ ਅਤ* ਿਡY3ਕ ਹ*ਠ. ਿਦ8ਤੀ ਗਈ ਹ4:
• 4 – 6 ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀਆਂ ਗ%ਲੀਆਂ ਜ.
• ਸ3ਤਰ* ਦਾ 200 ਿਮਲੀ ਗਾੜHਾ ਜ9ਸ
• 4 - 5 ਜ4ਲੀ ਬ*ਬੀਜ਼
ਚਰਣ 2
ਬਲ8ਡ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ >4 mmol/l ਤ1 ਘ8ਟ ਹ%ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਿਮ3ਟ ਬਾਅਦ ਬਲ8ਡ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀ ਮuੜ
ਜ.ਚ ਕਰ%।

ਜ*ਕਰ ਹ., ਤ. ਚਰਣ 3’ਤ* ਜਾਓ।
ਜ*ਕਰ ਨਹK ਚਰਣ 1ਦuਹਰਾਓ
ਚਰਣ 3 - ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ)ਮੀਆ L ਵਧਣ ਤM ਰ%ਕਣਾ
ਇ8ਕ ਵਾਰ ਜਦ1 ਤuਹਾਡਾ ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼>4 mmol/l ਤ1 ਵ8ਧ ਜਾਵ* ਤ. ਤ*ਜ਼ ਕ3ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ*
ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਨਾਲ ਮ8ਧਮ ਕ3ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਲਵ%।
ਇਸ ਲਈ ਉਿਚਤ ਭ%ਜਨ ਅਤ* ਿਡY3ਕ ਹ*ਠ. ਿਦ8ਤੀ ਗਈ ਹ4:
ਇ8ਕ ਿਬਸਕuਟ ਜ. ਸ`ਡਿਵ8ਚ
ਫਲ ਜ. ਦu8ਧ ਦਾ ਗਲਾਸ
ਤuਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਭ%ਜਨ
ਇਹ ਬਲ8ਡ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ J ਘ8ਟ ਕਰ*ਗਾ।
ਮ-ਧਮ ਹਾਈਪ%
ਜ*ਕਰ ਤuਸP ਉਲਝਣ ਿਵ8ਚ ਹ% ਤ. ਤuਹਾJ ਹਾਈਪ% ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸ* ਹ%ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਤ1 ਮਦਦ ਲ4ਣ
ਦੀ ਲ%ੜ ਪ4 ਸਕਦੀ ਹ4। ਜ*ਕਰ ਚ*ਤਨ/ਸ3ਵ*ਦਨਸ਼ੀਲ ਮਿਹਸ9ਸ ਕਰਦ* ਹ% ਅਤ* ਚ%ਿਕ3ਗ ਦ* ਖਤਰ* ਦ* ਿਬਨH.
ਿਨਗਲਣ ਦ* ਯ%ਗ ਹ%, ਤ. ਤuਹਾਡ* ਸਹਾਇਕ J ਉਪਰ%ਕਤ ਉਸ ਚਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ4, ਜ.
ਉਹ ਗਲ9ਕ%ਜ4ਲ (ਹ*ਠ. ਦ*ਖ)% ਦੀ ਵਰਤ1 ‘ਤ* ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ4।
ਗਲAਕ%ਜFਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ
ਗਲ9ਕ%ਜ4ਲ ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦ* ਇਲਾਜ ਲਈ ਇ8ਕ "ਸ਼9ਗਰ" ਜ4ਲ ਹ4 ਿਜਸਦੀ ਤuਹਾਡ* ਜੀਪੀ ਦuਆਰਾ
ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ4 ਜ. ਇਸ J ਕਾਊਂਟਰ ਤ1 ਖਰੀਿਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ4 ਅਤ* ਇਸ ਿਵ8ਚ 10 ਗYਾਮ
ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ x 1 ਿਟਊਬ ਹ% ਸਕਦੀ ਹ4, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਪ% ਇਲਾਜ ਲਈ x2 ਿਟਊਬ ਦੀ ਲ%ੜ ਹu3ਦੀ ਹ4।
ਗਲ9ਕ%ਜ4ਲ ਿਸਰਫ ਉਦ1 ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ4 ਜ*ਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਸJ
ਿਨਗਲ ਸਕਦਾ ਹ4। ਗਲAਕ%ਜFਲ ਬ)ਹ%ਸ਼ ਹ%ਏ ਿਵਅਕਤੀ L ਨਾ ਿਦਓ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਘu-ਟਣ
ਦਾ ਖਤਰਾ ਹu;ਦਾ ਹF।
ਇ8ਕ ਿਮ8ਤਰ, ਿਰਸ਼ਤ*ਦਾਰ ਜ. ਦ*ਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ* J ਿਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ4 ਿਕ ਹ*ਠ ਅਨuਸਾਰ
ਗਲ9ਕ%ਜ4ਲ J ਿਕ3ਝ ਵਰਤਣਾ ਹ4:
• ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ4 ਉਸ J ਇਹ ਿਨਗਲਣ ਿਵ8ਚ ਸਮਰ8ਥ ਹ%ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ4
• ਗਲ9ਕਜ
% 4ਲ ਿਟਊਬ ਦਾ ਢ8ਕਣ ਖ%ਲH%
• ਦ3ਦ. ਅਤ* ਗਲb* ਦ* ਿਵਚਕਾਰ ਮ93ਹ ਿਵ8ਚ ਜ4ਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਟਊਬ J ਦਬਾਓ

ਗਲb* ਦ* ਬਾਹਰਲ* ਿਹ8ਸ* J ਹZਲੀ ਹZਲੀ ਸ%ਖਣ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ4
ਗਲ9ਕ%ਜ4ਲ ਮ93ਹ ਦ* ਅ3ਦਰਲ* ਿਹ8ਸ* ਿਵ8ਚ ਸ%ਖੀ ਜ.ਦੀ ਹ4
ਇਹ 15 ਿਮ3ਟ ਦ* ਅ3ਦਰ ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ J ਵਧਾਉਣ ਿਵ8ਚ ਮਦਦ ਕਰ*ਗੀ
ਇਸ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ% ਇਸ ਿਵ8ਚ ਸਟਾਰਚ ਯuਕਤ "ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਸਨ4ਕ ਿਜਵU ਿਕ ਟ%ਸਟ,
ਸ`ਡਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ4 ਜ. ਇਹ ਲ4ਣਾ ਬਾਕੀ ਹ4
• ਬਲ8ਡ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦ* ਪ8ਧਰ ਦੀ ਮuੜ ਜ.ਚ ਕਰ%
• ਜ*ਕਰ ਜ਼ਰ9ਰੀ ਹ%ਵ* ਤ. ਇਲਾਜ ਦuਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ4

•
•
•
•

ਗ;ਭੀਰ ਹਾਈਪ%
ਜ*ਕਰ ਤuਸP ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦ* ਕਾਰਨ ਬ*ਹ%ਸ਼/ਗ4ਰ-ਸ3ਵ*ਦਨਸ਼ੀਲ ਹ% ਜ.ਦ* ਹ%, ਤ. ਇਹ ਇ8ਕ ਐਮਰਜ`ਸੀ
ਸਿਥਤੀ ਹu3ਦੀ ਹ4। ਤuਹਾJ ਿਕਸ* ਹ%ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤ*/ਜ. ਹ4ਲਥਕ*ਅਰ ਪ*ਸ਼ਾਵਰ ਦuਆਰਾ ਤuਰ3ਤ ਦ*ਖਭਾਲ ਦੀ ਲ%ੜ
ਹ%ਏਗੀ। ਆਮ ਤZਰ 'ਤ* ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵ8ਚ, ਬਲ8ਡ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਬਹuਤ ਘ8ਟ ਹu3ਦਾ ਹ4 (1-2mmol/ls ਤ1 ਘ8ਟ)
ਗਲ9ਕਾਗ%ਨ J ਬ*ਹ%ਸ਼ ਮਰੀਜ਼ (ਹ*ਠ. ਦ*ਖ)% J ਦ*ਣ ਲਈ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ4।
ਗਲAਕਾਗ%ਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ
ਜ*ਕਰ ਤuਹਾਡਾ ਇਨਸuਿਲਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ.ਦਾ ਹ4, ਤ. ਇ8ਕ ਦ*ਖਭਾਲਕਰਤਾ, ਦ%ਸਤ ਜ. ਸਬ3ਧੀ J ਇਹ
ਿਸਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ4 ਿਕ ਗਲ9ਕਾਗ%ਨ ਦ* ਟੀਕ* ਦੀ ਵਰਤ1 ਨਾਲ ਗ3ਭੀਰ ਹਾਈਪ% ਦਾ ਿਕਵU ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹ4।
ਗਲ9ਕਾਜਨ ਹਾਇਪ% ਿਕ8ਟ ਇਨਸuਿਲਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤ* ਗਏ ਮਰੀਜ਼. ਿਵ8ਚ ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦ* ਇਲਾਜ
ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤ* ਉਪਲਬਧ ਹu3ਦ* ਹਨ।
ਗਲ9ਕਾਗ%ਨ ਇ8ਕ ਅਿਜਹਾ ਹਾਰਮ%ਨ ਹu3ਦਾ ਹ4 ਜ% ਸਾਡ* ਸਾਰ* ਸ਼ਰੀਰ ਿਵ8ਚ ਕuਦਰਤੀ ਤZਰ 'ਤ* ਿਵਕਸਤ ਹu3ਦਾ ਹ4।
ਗਲ9ਕਾਗ%ਨ ਲੀਵਰ ਿਵ8ਚ ਸਟ%ਰ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ J ਜਾਰੀ ਕਰਕ* ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ ਦਾ ਪ8ਧਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹ4।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ* ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜ*ਕਰ ਲੀਵਰ ਿਵ8ਚ ਸਟ%ਰ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਘ8ਟ ਹu3ਦੀ ਹ4 ਤ. ਗਲ9ਕਾਗ%ਨ \ਭਾਵੀ
ਨਹP ਹ% ਸਕਦਾ ਹ4।
ਗਲ9ਕਾਗ%ਨ ਕ3ਮ ਨਹP ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ4 ਜ*ਕਰ ਕ%ਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪPਦਾ ਹ4, ਬਹuਤ ਘ8ਟ ਭu8ਖ
ਲ8ਗਦੀ ਹ4/ਭ%ਜਨ ਬਹuਤ ਘ8ਟ ਖ.ਦਾ ਹ4 ਜ. ਜ*ਕਰ ਿਪਛਲ* ਿਦਨ ਿਵ8ਚ ਹਾਈਪ% ਦੀ ਸਮ8ਿਸਆ ਹ%ਵ।*
ਜ% ਿਵਅਕਤੀ ਗਲ9ਕਾਗ%ਨ ਨਾਲ ਤuਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹ4 ਉਸ J ਹ*ਠ ਿਲਖੀਆਂ ਚੀਜ਼. ਿਸਖਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
1. ਿਵਅਕਤੀ J ਿਰਕਵਰੀ ਸਿਥਤੀ ‘ਤ* ਰ8ਖ%
2. ਪuਨਰ-ਿਨਰਮਾਣ ਇ3ਜ4ਕਸ਼ਨ (ਗuਲ9ਕਾਗਨ) J ਅ3ਦਰ9ਨੀ ਤZਰ 'ਤ* ਜ. ਚਮੜੀ ਹ*ਠ. ਿਦਓ, ਮਤਲਬ ਪ8ਟ
ਦ* ਮ.ਸ ਵਾਲ* ਖ*ਤਰ ਿਵ8ਚ। (ਇ3ਜ4ਕਸ਼ਨ ਦ* ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ%)।
3. ਗਲ9ਕਾਗ%ਨ ਕ3ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 - 15 ਿਮ3ਟ ਲ`ਦਾ ਹ4
4. ਜ*ਕਰ ਸ3ਵ*ਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦ* ਪ8ਧਰ ਿਵ8ਚ 10 ਿਮ3ਟ. ਦ* ਅ3ਦਰ ਕ%ਈ ਸuਧਾਰ ਨਹP ਹu3ਦਾ ਹ4 ਜ. ਅਕੜਨ
(ਇ8ਕ ਿਫਟ) ਦ* ਸ3ਕ*ਤ ਹ%ਣ, 999 ਡਾਇਲ ਕਰ% ਿਕਉਂਿਕ ਿਵਅਕਤੀ J ਹਾਈਪ% ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ

ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦ* ਟੀਕ* ਦੀ ਲ%ੜ ਹ% ਸਕਦੀ ਹ4
5. ਜ*ਕਰ ਸ3ਵ*ਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦ* ਪ8ਧਰ ਿਵ8ਚ ਸuਧਾਰ ਹu3ਦਾ ਹ4, ਤ. 10 ਿਮ3ਟ ਿਵ8ਚ ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀ ਮuੜ
ਜ.ਚ ਕਰ%
6. ਜਦ1 ਹਾਈਪ% ਠੀਕ ਹ% ਜ.ਦਾ ਹ4 ਅਤ* ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਗਲਣ ਦ* ਯ%ਗ ਹ% ਜ.ਦਾ ਹ4, ਤ. "ਸਟਾਰਚ ਯuਕਤ"
ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਦਾ ਸਨ4ਕ ਿਦਓ- ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸ`ਡਿਵ8ਚ ਜ. ਟ%ਸਟ ਅਤ* ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ%
7. ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ J ਦuਬਾਰਾ ਘ8ਟ ਹ%ਣ ਤ1 ਰ%ਕਣ ਲਈ ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਜ.ਚ ਕਰ%
ਹਮ)ਸ਼ਾ ਹਾਈਪ% ਦ* ਕਾਰਨ ਦੀ ਖ%ਜ ਕਰ% ਹਾਈਪ% ਦ* ਵਧਣ ਦ* ਖਤਰ* J ਰ%ਕਣ ਲਈ ਆਪਣ* ਿਸਹਤ ਸ3ਭਾਲ
ਪ*ਸ਼*ਵਰ ਤ1 ਸਲਾਹ ਲਵ%
ਹਾਇਪ% - ਆਮ ਸਲਾਹ
ਹਾਈਪ% ਦ) ਇਲਾਜ ਲਈ ਕu-ਝ ਸuਝਾਅ ਹ)ਠR ਿਦ-ਤ) ਗਏ ਹਨ
• ਹਮ*ਸ਼ਾ ਆਪਣ* ਕ%ਲ ਿਕਸ* ਰ9ਪ ਿਵ8ਚ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਰ8ਖ% ਿਜਵU ਿਕ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀਆਂ ਗ%ਲੀਆਂ ਜ. ਜ4ਲੀ ਬ*ਬੀਜ਼।
• ਹਮ*ਸ਼ਾ ਿਕਸ* ਤਰH. ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰ8ਖ/% ਜ. ਪਿਹਨ% ਜ% ਇਹ ਦਰਸਾਵ*ਗਾ ਿਕ ਤuਹਾJ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹ4 ਅਤ*
ਤuਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹ%ਣਾ ਹ4
• ਆਪਣ* ਦ%ਸਤ., ਸਬ3ਧੀਆਂ, ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ J ਦ8ਸ% ਿਕ ਤuਹਾJ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹ4 ਅਤ* ਉਹਨ. J ਦ8ਸ% ਿਕ
ਜ*ਕਰ ਤuਹਾJ ਹਾਈਪ% ਹ4 ਤ. ਤuਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਕ3ਝ ਕੀਤੀ ਜਾਵ*
• ਰਾਤ ਦ* ਸਮU ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਵ*ਰ ਵ*ਲ* ਿਸਰ ਦਰਦ ਅਤ*/ਜ. ਰਾਤ J ਚ8ਲਣਾ ਰਾਤ ਵ*ਲ*
ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦ* ਲ8ਛਣ ਹ% ਸਕਦ* ਹਨ, ਸਵ*ਰ* 3 ਵਜ* ਬਲ8ਡ ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀ ਜ.ਚ ਕਰ%।
• ਹਾਈਪ% ਤ1 ਬਚਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤ1 ਪਿਹਲ. ਤuਹਾJ ਆਪਣ* ਇਲਾਜ J ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪ4 ਸਕਦਾ
ਹ4 - ਆਪਣ* ਹ4ਲਥਕ*ਅਰ ਪ*ਸ਼ਾਵਰ ਤ1 ਸਲਾਹ ਲਵ%
• ਹਾਈਪ% ਤ1 ਕu8ਝ ਘ3ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਤuਹਾਡ* ਖ9ਨ ਿਵ8ਚ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹ4। ਇਹ ਹਾਈਪ% ਦ* ਿਜ਼ਆਦਾ
ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਅਤ* ਹਾਈਪ% ਲਈ ਤuਹਾਡ* ਸਰੀਰ ਦੀ ਕuਦਰਤੀ \ਤੀਿਕਿਰਆ ਕਾਰਨ ਹ% ਸਕਦਾ ਹ4
ਜ)ਕਰ ਮ)ਰਾ ਇਨਸuਿਲਨ ਟੀਕਾ ਲFਣਾ ਬਾਕੀ ਹ%ਵ) ਅਤ) ਮFL ਹਾਈਪ% ਹ% ਜਾਵ) ਤR ਕੀ ਹ%ਵ)ਗਾ?
1. ਕu8ਝ ਤ*ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ3ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ* ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਲਵ%
2. ਹਾਈਪ% ਦ* ਕਾਰਨ ਵ8ਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ।
3. ਇ8ਕ ਵਾਰੀ ਜਦ1 ਤuਹਾਡਾ ਖ9ਨ ਦਾ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ 4 mmol ਤ1 ਵਧ ਜਾਵ*, ਤ. ਆਪਣ* ਇਨਸuਿਲਨ
J ਆਮ ਵ.ਗ ਲਵ% (ਕਦ*-ਕਦ* ਘ8ਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵ8ਚ ਖuਰਾਕ ਲ4ਣਾ ਉਪਯ%ਗੀ ਹ% ਸਕਦਾ ਹ4- ਖਾਸ
ਕਰਕ* ਜ*ਕਰ ਹਾਈਪ% ਦਾ ਕ%ਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹ%ਵ)*
4. ਿਬਨH. ਦ*ਰੀ ਦ* ਆਪਣਾ ਭ%ਜਨ ਖਾਓ।
5. ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹ4ਲਥਕ*ਅਰ ਟੀਮ ਤ1 ਹ%ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ \ਾਪਤ ਕਰ%, ਖਾਸ ਕਰਕ* ਜ*ਕਰ
ਹਾਈਪ% ਅਕਸਰ ਜ. ਵਧ ਰਹ* ਹ%ਣ
ਇਨਸuਿਲਨ ਦ) ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਦ) ਨਾ ਛ-ਡ% - ਤuਹਾਡ) ਇਨਸuਿਲਨ L ਕu-ਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲ%ੜ
ਹ% ਸਕਦੀ ਹF।

ਜ)ਕਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗ%ਲੀਆਂ ਲFਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹ%ਣ ਅਤ) ਮFL ਹਾਈਪ% ਹ% ਜਾਵ) ਤR ਕੀ ਹ%ਵ)ਗਾ?
• ਕu8ਝ ਤ*ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ3ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ* ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਲਵ% - ਪ3ਨਾ 4 ‘ਤ* ਸਾਰਣੀ ਦ*ਖ%
• ਤuਹਾਡਾ ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ 4 mmols ਤ1 ਵ8ਧ ਹ%ਣ ‘ਤ* ਸਧਾਰਨ ਢ3ਗ ਨਾਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਗ%ਲੀਆਂ ਲਵ%
• ਿਬਨH. ਦ*ਰੀ ਦ* ਆਪਣਾ ਭ%ਜਨ ਖਾਓ
• ਹਾਈਪ% ਦਾ ਕਾਰਨ ਲ8ਭ%
• ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਕਰ% ਿਕ ਕੀ ਤuਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲ%ੜ ਹ4
• ਆਪਣ* ਹ4ਲਥਕ*ਅਰ ਪ*ਸ਼*ਵਰ ਨਾਲ ਸ3ਪਰਕ ਕਰ% ਖਾਸਕਰ ਜ*ਕਰ ਹਾਈਪ% ਅਕਸਰ ਹu3ਦਾ ਹ4 ਜ. ਵਧਦਾ ਹ4।
• ਇ-ਕ ਹਫ਼ਤ) ਿਵ-ਚ 1 - 2 ਹਲਕ) ਹਾਈਪ% ਤ1 ਵ8ਧ ਸਿਹਣ ਨਾ ਕਰ% - ਸਲਾਹ ਲਵ%
ਡ>ਾਈਿਵ;ਗ ਅਤ) ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ)ਮੀਆ
ਡ>ਾਈਿਵ;ਗ ਕਰਦ) ਹ%ਏ ਸuਰ-ਿਖਅਤ ਰਹ%- ਹ%ਰ ਸ;ਕ)ਤ ਅਤ) ਸuਝਾਅ ਪੜU%
•
•
•
•
•
•

ਕਾਰ ਿਵ8ਚ ਹਰ ਵ*ਲ* ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦ* ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬ3ਧਤ ਚੀਜ਼. ਰ8ਖ%
ਡYਾਈਿਵ3ਗ ਤ1 ਪਿਹਲ. ਆਪਣ* ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀ ਜ.ਚ ਕਰ% ਅਤ* ਜ*ਕਰ ਤuਹਾਡਾ ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ 5
mmol/l ਤ1 ਘ8ਟ ਹ%ਵ* ਤ. ਗ8ਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ
ਜ*ਕਰ ਡYਾਈਿਵ3ਗ ਦ* ਦZਰਾਨ ਤuਹਾJ ਹਾਈਪ% ਹu3ਦਾ ਹ4 ਤ. ਿਜ3ਨੀ ਜਲਦੀ ਹ% ਸਕ* ਰuਕ ਜਾਓ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕu3ਜੀਆਂ ਕ8ਢ ਲਵ% ਿਕ ਤuਸP ਵਾਹਨ J ਿਨਯ3ਤਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵ8ਚ
ਨਹP ਹ% ਅਤ* ਜ*ਕਰ ਸuਰ8ਿਖਅਤ ਹ%ਵ* ਤ. ਤuਸP ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ ‘ਤ* ਚਲ* ਜਾਓ।
ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ%।
ਤuਸP ਕ*ਵਲ ਉਦ1 ਹੀ ਡਰਾਇਿਵ3ਗ ਕਰ ਸਕਦ* ਹ% ਜ*ਕਰ 45 ਿਮ3ਟ ਤ1 ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮU ਲਈ ਬਲ8ਡ
ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ 5 mmol/l ਤ1 ਵ8ਧ ਹ%ਵ*

ਹ%ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਗਾਈਡ ਉਸ ਸਮV ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹF ਜਦM ਤuਸK ਠੀਕ ਹu;ਦ) ਹ%।
ਬੀਮਾਰੀ ਦ) ਦWਰਾਨ, ਟਾਈਪ 1, ਿਬਮਾਰੀ ਦ* ਿਦਨ ਦ* ਿਨਯਮ ਟਾਈਪ 2 ਲਈ ਿਬਮਾਰੀ ਦ* ਿਦਨ ਦ* ਿਨਯਮ
ਦ*ਖ)%
ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦ* ਇਲਾਜ ਅਤ* ਰ%ਕਥਾਮ ਸਬ3ਧੀ ਵਧ*ਰ* ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਿਲ3ਕ ‘ਤ*
ਜਾਓwww.hypoglycemia.uk/
ਹਾਈਪ% ਫਲ%ਚਾਰਟ

ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਹਲਕ* ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ ਦਾ ਖuਦ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ4

ਮ93ਹ ਰਾਹP 15 - 20 ਗYਾਮ ਤ*ਜ਼ ਕ3ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਿਦਓ

ਇਸJ ਿਨਗਲ ਸਕਦ* ਹ% ਹਾਈਪ% ਠੀਕ ਹ%ਣ ਤ8ਕ
ਿਵਅਕਤੀ J ਮ93ਹ ਰਾਹP
ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ*ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ% ਅਤ*

4 -5 ਵ8ਡ* ਜ4ਲੀ ਬ*ਬੀਜ਼ ਜ.
200 ਿਮਲੀ ਸ3ਤਰ* ਦਾ ਗਾੜHਾ ਜ9ਸ ਜ.
2 ਿਟਊਬ ਗਲ9ਕ%ਜ4ਲ ਜ.
ਗਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀਆਂ 4 - 6 ਗ%ਲੀਆਂ

>3.5 mmol/l ਤ1 ਵ8ਧ
BG

ਉਪਰ%ਕਤ ਤZਰ 'ਤ*
ਤ*ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ3ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲ*
ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ J
ਦuਹਰਾਓ

ਿਨਗਲ ਨਹP ਸਕਦ* ਹ%

999 ਐਂਬ9ਲ`ਸ ਡਾਇਲ ਕਰ% ਅਤ*
ਿਵਅਕਤੀ J ਿਰਕਵਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
‘ਤ* ਰ8ਖ%।
ਕੀ ਗਲ9ਕਾਜਨ ਹਾਈਪ% ਿਕ8ਟ
ਉਪਲਬਧ ਹ4?
ਇਸ J ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰ%ਸਾ ਹ4?
ਕੀ ਗਲ9ਕਾਜਨ ਿਕ8ਟ ਦੀ ਵਰਤ1 ਦਾ
ਸਮ. ਸਹੀ ਹ4?
ਇਹ ਯਾਦ ਰ8ਖ% ਗਲ9ਕਾਜਨ ਉਦ1
ਕ3ਮ ਨਹP ਕਰ*ਗਾ ਜ*ਕਰ ਸਰੀਰ
ਿਵ8ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹ%ਵ*।
ਸਭ
ਦ* ਲਈ

10 ਿਮ3ਟ ਬਾਅਦ ਬਲ8ਡ
ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ ਦੀ ਜ.ਚ ਕਰ%

<3.5 mmol/l
ਤ1 ਘ8ਟ BG

ਗ3ਭੀਰ
ਹਾਈਪ%ਗਲੀਸ*ਮੀਆ
ਿਵ8ਚ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣ*

20 ਗYਾਮ ਮ8ਧਮ ਕ3ਮ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਲਵ%
ਿਜਵU ਰ%ਟੀ, ਿਬਸਕuਟ, ਦu8ਧ
ਜ. ਅਗਲਾ ਭ%ਜਨ

ਅਗਲ* 24 ਘ3ਿਟਆਂ ਿਵ8ਚ
ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼ ‘ਤ*
ਿਨਗਰਾਨੀ ਰ8ਖ% ਜ*ਕਰ BG
ਿਨਯਮਤ ਤZਰ 'ਤ* ਟੀਚ* ਤ1
ਘ8ਟ ਹu3ਦਾ ਹ4।

ਗਲ9ਕਾਜਨ ਦ*ਣਾ
ਗਲ9ਕਾਜਨ 10 15 ਿਮ3ਟ ਿਵ8ਚ
ਕ3ਮ ਕਰ*ਗਾ

ਿਕਸ*
ਲਈ
ਪ4ਰਾਮ4ਡੀਕਸ ਦ*
ਪਹu3ਚਣ ਤ8ਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਦ*
ਨਾਲ ਰਹ%

ਸ3ਵ*ਦਨਸ਼ੀਲ

ਹ.
20 ਗYਾਮ ਤ*ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕ3ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ ਅਤ* 40 ਗYਾਮ ਮਧਮ ਕ3ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬ%ਹਾਈਡਰ*ਟ, ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ 20ਗYਾਮ ਸ3ਤਰ* ਦ* ਜ9ਸ (ਗਾੜHਾ) ਦ* ਨਾਲ
ਮ%ਟ* ਟ%ਸਟ ਦ* ਟuਕੜ*
ਪ4ਰਾਮ4ਡੀਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ
ਯ%ਜਨਾ ਬਾਰ* ਸਲਾਹ ਕਰ%।
ਅਗਲ* 24 ਘ3ਿਟਆਂ ਲਈ ਹਰ 2
ਘ3ਟ* ਬਾਅਦ ਬਲ8ਡ ਗuਲ9ਕ%ਜ਼
ਰੀਿਡ3ਗ ਲਵ%। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ

