
ਹੇਠਾਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੇ ਚੰਬਲ ਨੰੂ ਠਾੀਕ ਕਰਨ ਦਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਿਿ ਕਰਨਗੇ

ਚੰਬਲ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਭ ਤੋੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ

ਦਵਾਈ ਯੁਕਤੋ ਕਰੀਮਾਾਂ ਅਤੋੇ ਮਾਲ੍ਹਮਾਾਂ
• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ, ਭਾਿੇਂ ਚੰਬਲ ਰੋਗ ਨਾ ਿੀ ਹੋਿੇ

• ਚੰਬਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਿੁਆਰਾ ਿੱਸੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

•  ਗਊ ਿਾ ਿੁੱਧ, ਬੱਕਰੀ ਿੇ ਉਤਪਾਿ ਅਤੇ ਦਗਰੀਆਂ ਿੇ ਤੇਲ ਿਰਗੇ ਆਮ ਐਲਰਜਾੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭੋਜਾਨਾਂ ਿਾਲੇ ਨਮੀਿਾਰ ਪਿਾਰਥ ਲਗਾਉਣ ਿੀ ਦਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹਰੈ।

 

ਟੱਬ ਵਵੱਚ ਨਹਾਉਣਾ 
• ਦਜਾੱਥੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਦਿਨ ਦਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਟੱਬ ਜਾਾਂ ਸ਼ਾਿਰ ਦਿੱਚ ਨਹਾਓ

 -  ਨਹਾਉਣ ਿੇਲੇ ਦਕਸੇ ਿੀ ਚੰਬਲ ਿੇ ਹੋਏ ਛਾਦਲਆਂ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਓ - ਇਹ ਤਡਾਕਟਰ ਿੁਆਰਾ ਿੱਸੇ ਗਏ ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨੰੂ ਦਬਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇਿੇਗਾ। 

•  ਸਾਬਣ ਉਤਪਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬੱਬਲ ਬਾਥ ਲਰੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਕਰਿੇ ਹਨ

•  ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਉਤਪਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਦਜਾਨ੍ਹਾ ਾਂ ਦਿੱਚ ਅਤਰ ਜਾਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰ ਿੀ ਹਰੈ ਦਕਉਂਦਕ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ

• ਿਾਲ ਧੋਣ ਿੇਲੇ ਸੰਿੇਿਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ

 

 

ਟਵਰਗਰਜ਼ (ਇਸਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ)
• ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆਿਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰੋ - ਚੰਬਲ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਲਿੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਾਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਬਲ ਨੰੂ ਹੋਰ ਖਾਰਸ਼ ਿਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਿੇ ਹਨ 

 -  ਬੱਦਚਆਂ ਨੰੂ ਦਜ਼ਆਿਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਦਹਨਾਉ - 100% ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਤਰਜਾੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹਰੈ

 -  ਦਬਸਤਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੰਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਜਾਾਈ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਨਰਮ ਸੂਤੀ ਜਾਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਿੀਆਂ ਚਾਿਰਾਂ ਅਤੇ ਠੰਾਡੇ ਮੌਸਮ ਦਿੱਚ ਪਤਲੇ ਸੂਤੀ ਕੰਬਲ ਜਾਾਂ ਹਲਕੇ 
ਸਲੀਦਪੰਗ ਬਰੈਗ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੀ ਦਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹਰੈ।

  - ਦਜਾੱਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਬਰੈੱਡਰੂਮਾਂ ਦਿੱਚ ਹੀਟਰ ਨਾ ਰੱਖੋ

•  ਉਂਗਲਾਂ ਿੇ ਨਹੁੰ  ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ - ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਖੁਰਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਿੱਚ ਮੱਿਿ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹਰੈ

•  ਜਾੇਕਰ ਬੱਚੇ ਿੀ ਚਮੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਦਿਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹਰੈ ਤਾਂ ਕੱਪਦੜਆਂ ਿੇ ਲੱਗੇ ਟਰੈਗ ਿਰਗੀਆਂ ਚੁਭਣਿਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਓ 

 

 

ਇੱਕ ਭੋਜਾਨ ਐਲਰਜਾੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜਾਰੈਕਟ, ਜਾੋ ਦਕ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਿੁਆਰਾ 
ਦਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹਰੈ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜਾਰੈਕਟ ਨੰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਦਸਹਤ ਦਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰੈ

ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਰਦਥਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹਰੈ

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ



ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ 
ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਜਾਲਣ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦਿੱਚ ਮੱਿਿ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਨੰੂ ਿੱਧਣ ਤੋਂ (ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼) ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਿੱਚ 
ਮੱਿਿ ਕਰਿੇ ਹਨ।

 

ਮਾੈਨੰੂ ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੋੇ ਵਕੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਦਜਾਿੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਬਲ ਨੰੂ ਦਕਸੇ ਦਹੱਸੇ ਦਿੱਚ (ਲਾਲ, ਸੋਜਾ ਿਾਲੇ, ਖੁਰਿਰੇ ਦਹੱਸੇ) ਨੰੂ ਿੇਖਿੇ ਹੋ, ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡ (ਿੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਾਰੇ 
ਚੰਬਲ ਪ੍ਰਭਾਦਿਤ ਦਹੱਦਸਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਨਾ ਦਕ ਦਸਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦਹੱਦਸਆਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਟੀ-ਫ਼ੱਟੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਿੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹਰੈ।

 

ਮਾੈਂ ਇਸਦੀ ਵਕੰਨੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਾਂ?
ਇਹ ਜਾਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹਰੈ ਦਕ ਦਕਸ ਦਹੱਸੇ ਦਿੱਚ ਦਕੰਨੇ ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਾਣ। ਜਾੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਉਂਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹਰੈ ਦਕ ਇਹ 
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।

ਸਾਰੇ ਚੰਬਲ ਪ੍ਰਭਾਦਿਤ ਦਹੱਦਸਆਂ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਦਿੱਚ ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਲਗਾਓ। ਉਂਗਲੀ ਿੇ ਪੋਟੇ ਦਜੰਾਨ੍ਹਾ ੀ ਮਾਤਰਾ ਮੱਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀ ਹਰੈ। ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ 
ਿੇ ਪੋਟੇ ਦਜੰਾਨ੍ਹਾ ੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਲਗ ਦਿਅਕਤੀ ਿੀ ਹਥੇਲੀ ਤੋਂ ਿੁੱਗਣੀ ਆਕਾਰ ਦਜੰਾਨ੍ਹਾ ੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰੈ। ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਾੇਕਰ ਇਲਾਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਾਣ ਿਾਲੇ ਚਮੜੀ 
ਿਾ ਖੇਤਰ ਬਾਲਗ ਦਿਅਕਤੀ ਿੀਆਂ ਚਾਰ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦਜੰਾਨ੍ਹਾ ਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਿਾਰ ਿੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਿੇ ਪੋਟੇ ਦਜੰਾਨ੍ਹਾੇ  ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼  ਨੰੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹਰੈ।

ਇੱਕ ਭੋਜਾਨ ਐਲਰਜਾੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜਾਰੈਕਟ, ਜਾੋ ਦਕ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਿੁਆਰਾ 
ਦਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹਰੈ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜਾਰੈਕਟ ਨੰੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਦਸਹਤ ਦਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹਰੈ

ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਰਦਥਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹਰੈ

ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡ

ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਿਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰ ਿਾ ਹਰੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਿਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਾਿੋਂ ਤੱਕ ਚੰਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਿੀ (ਚਮੜੀ 
ਮੁਲਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ, ਲਾਲ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਿੀ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਾਂਿੀ), ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਿੁਆਰਾ ਅਦਜਾਹਾ ਕਰਨ ਿੀ ਸਲਾਹ 
ਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਿੀ ਹਰੈ। ਜਾੇਕਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਿਾ ਹਰੈ, ਤਾਂ ਦਜ਼ਆਿਾਤਰ ਮਾਮਦਲਆਂ ਦਿੱਚ, ਚੰਬਲ ਨੰੂ 1-2 ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹਰੈ।

 

ਮਾੈਨੰੂ ਵਕੰਨਾ ਮਾਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ਾਇਿ ਦਜਾਨ੍ਹਾ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ! ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹੇਠਾ ਦਲਖੀ ਮਾਤਰਾ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ: 

• ਬਾਲ ਲਈ 125 ਗ੍ਰਾਮ

• ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 250 ਗ੍ਰਾਮ

• ਿੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਾਂ ਦਕਸ਼ੋਰ ਲਈ 500 ਗ੍ਰਾਮ


