
ਟੌਪੀਕਲ ਸਟੀਰੌਇਡ

ਗਿੱਲੀ ਡਰੈਗਿੰਿ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਗਿਵੇਂ ਿਰੀਏ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਕੇ 
ਕੱਪਿੇ ਪਗਿਨਾਉ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਿ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪਿੇ ਪਗਿਨਾਉ। ਗਿੱਲੇ ਕੱਪਗਿਆਂ ਨੰੂ ਸੁੱਕਦੇ ਸਾਰ ਿੀ ਲਾਿ ਗਦਓ 
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਗਚਿਰੇ 'ਤੇ ਮੌਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ 
ਲਿਾਓ।
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ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਗਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ 
ਸੁਕਾਓ।

ਗਿੱਲੀ ਡਰੈਗਿੰਿ ਿਰਦੇ ਿਮੇੇਂ, ਿੱਪਗਿਆਂ ਪਗਿਲੀ 
ਪਰਤੋ ਗਿੱਲੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੋੇ ਦੂਜੀ ਪਰਤੋ ਿੁੱ ਿੀ ਿੁੰ ਦੀ 
ਿੈ, ਜੋ ਨਮੇੀ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਗਵੱਚ ਮੱੇਦਦ ਿਰਦੀ 
ਿੈ। ਗਿੱਲੀ ਡਰੈਗਿੰਿ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਪੂਰੇ ਗਦਨ ਲਈ 
ਨਿੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਗਿਉਂਗਿ ਇਿ ਨਾਲ ਚਮੇਿੀ 
ਖੁਸ਼ਿ ਿੋ ਿਿਦੀ ਿੈ।

ਿਲਕੇ ਗਿਿੇ ਿਰਮ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਮਕਗਸੰਿ 
ਕਟੋਰੇ ਗਵੱਚ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਭਰੋ।

ਿੇ ਗਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ 1 ਢੱਕਣ ਬਾਥ 
ਆਇਲ ਦਾ ਪਾਓ।

ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਗਵੱਚ 1 ਿੋਿਾ ਪੈਂਟ ਅਤ ੇ1 ਲੰਬੀ ਬਾਂਿ 
ਵਾਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਓ।

ਿੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਗਸਆ ਗਿਆ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ 
ਚੰਬਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਗਸਆਂ  ਗਵੱਚ ਕੋਰਟੀਸੋਨ ਕਰੀਮ 
ਿਾਂ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਿਾਓ।

ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਵੀ ਸਲਾਿ ਗਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਗਕ 
ਗਿੱਲੇ ਕੱਪਗਿਆਂ ਦੇ ਿੇਠਾਾਂ ਮੌਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਿਾਓ। 
ਿੇ ਅਗਿਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਗਚਿਰੇ 'ਤੇ 
ਮੌਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਿਾਓ।

ਤੋੁਿਾਨੰੂ ਲੋਿ ਿੋਵੇਿੀ:
• ਸਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਕਟੋਰਾ ਗਮਕਗਸੰਿ ਕਰਨ ਲਈ 
• ਿਲਕਾ ਗਿਿਾ ਿਰਮ ਪਾਣੀ
• ਗਿੱਲੀ ਪਰਤ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੂਤੀ ਪੈਂਟ
• ਸੁੱਕੀ ਪਰਤ ਲਈ ਲੰਬੀ ਸੂਤੀ ਪੈਂਟ (ਗਿਵੇਂ 

ਪਿਾਮਾ ਪੈਂਟ)
• ਲੰਮੀ ਬਾਂਿ ਵਾਲੀ ਸੂਤੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਗਿੱਲੀ 

ਪਰਤ ਲਈ

• ਲੰਮੀ ਬਾਂਿ ਵਾਲੀ ਸੂਤੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸੁੱਕੀ ਪਰਤ 
ਲਈ

• ਬਾਥ ਆਇਲ - ਿੇ ਗਸਫ਼ਾਗਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ 
ਤਾਂ 1 ਢੱਕਣ

• ਕੋਰਗਟਸੋਨ ਕਰੀਮ ਿਾਂ ਮਲਮ ਿੇਕਰ ਡਾਕਟਰ 
ਦੁਆਰਾ ਗਲਖੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ

• ਮੌਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ 

ਇੱਕ ਭੋਿਨ ਐਲਰਿੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ, ਿੋ ਗਕ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਗਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਿੈ

ਇਸ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਨੰੂ  ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਸਿਤ ਗਵਭਾਿ ਤੋਂ ਮਾਲੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿੋਈ ਿੈ

ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਰਗਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਿੈ
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