(kuny tueeŋ de Akuɔ̈ɔk̈ ye bɛ̈n ke nɔŋ kë cï moc (kac)) (First Aid for Anaphylaxis)
KÄK Ë KÄ CÏ KƆƆR GUƆ̈P DU NYUƆƆTH AMÄÄTH LƆ NË KAAM YIC
•
•
•
•

Buut de thok, nhom, nyïn.
Kë cï but yi guɔ̈p
Kuɔ̈k de thok
Tök de yäc, ŋök (käkë aa nyooth akuɔ̈k ye bɛ̈n ke nɔŋ kë cï moc de kɔ̈m cï guɔ̈p du kɔɔr)

LUƆƆI DE KÄK AYIƐL Ë GUƆ̈P AMÄÄTH LƆ NË KAAM YIC
•
•
•
•
•

Në ayiɛl ë kɔ̈m- nyaai ë winh cï döŋ thïn të yïn ye tïŋ
Në ayiɛl acaak- nhiaac ë yic bï thiaaŋ ku jɔl puɔ̈l bi lööny piny
Rɛ̈ɛr̈ ë wenë raan ku cɔl bï yin kony
Göör kë ye adrenaline (epinephrine) wuɔ̈m ye tök
Yuɔ̈p ë ran baai/nimra ë kuny ë kë cï rɔt tɛ̈ɛ̈m

käk ayiɛl ë guɔ̈p amääth lɔ në yiɛl tɔ̈ në kaamic (cï mïn ë ku abuɔ̈t) acï bïkë röt ya looi në
luɔ̈ɔ̈t në kaam këc akuɔ̈ɔ̈k dït rɔt looi të nɔŋ yen kë cï yïn moc (ayiɛl ë guɔ̈p dït apɛɛi)

TIƐ̈Ɛ̈T Ë NYIN NË TÖŊ Ë KÄK Ë AYIƐL Ë GUƆ̈P TË CÏ KƆ̈M YÏN KAC KË NYUƆƆTH
•
•
•
•

Riɛl ë yic/ wëëi nɔŋ ayiɛɛi
• Riɛl ë yic ë jam ku/ wɛ̈lɛ̈ jamic/ yäu ë röl
But de liep
• Rëër ë guɔ̈p ke nïn wɛ̈lɛ̈ thöök
But/riɛl ë röl
• Ba guɔ̈p ɣɛr ku ba rëër ke yi cï nhom tɔ̈ thïn (mith thïï)
Ba wëi ke yi ye piöu rup wɛ̈lɛ ɣɔɔl cï jɛ̈l

LUƆƆI AKUƆ̈ƆK
̈ YE BƐ̈N TË NƆŊ YEN KË CÏ YÏN MOC (KAC) (KË CÏ GUƆ̈P DU KƆƆR ARËËT YE RƆ̈M KE YEN)

1 Tääc ë ran ke taar në cɔ̈k
DUƆ̈NË ke päl bïkë kööc wɛ̈lɛ bïkë cath
Të cï kek thöök, taau ë të ben ɣɔ̈ɔr̈
Na ril wëëi yic päl kek bïkë nyuc

2 Gam ë adrenaline ye rɔt wuɔ̈m
3
4
5
6

Cɔl riän ë pan-akim - 000 (AU) or 111 (NZ)
Cɔl kɔc baai/nimra ë kë cï rɔt tɛ̈ɛ̈m
Dɛ̈ŋ de adrenaline alëu bï gam të cïn yen të waar rɔt na cï digik ka 5 thök
Tuɔɔc ë ran pan-akïïm të cït thää ka 4 bïnë ke yen ɣoi

Na tɔ̈ në dakpiɔ̈u yic ke yï gam ë adrenaline ye rɔt wuɔ̈m
Gɔc CPR në gɛɛr ë thä të cï ye raan ë gam ku cie wëëi apuɔth

Ye adrenaline ye rɔt wuɔ̈m kɔn gam TUƐŊ në NYINDHIƐ, ku jɔl ya wäl asthma ë
wëëi liep

na nɔŋ ran nɔŋ asthma nyic ku anɔŋ ayiɛl ë guɔ̈p ë mïïth, käm, wɛ̈lɛ wal naŋ RIƐL Ë YIC Ë WËËI CÏ RƆT TƐ̈Ɛ̈M
THÏN (agut cï ba wëi ke yi ye piɔu rup, ɣɔɔl cï jiɛ̈l, wɛ̈lɛ jam ke yï ye röl yäu) të cɔk yen ciɛ̈n kë nyooth e
në dɛ̈l yic.
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