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ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ 
Pancreatic Enzymes 
 

 
ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਿਕਵ� ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? How do you digest your food?  
 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਖ�ਦ ੇਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਭੋਜਨ ਚੱਬਦ ੇਅਤੇ ਿਨਗਲਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਭੋਜਨ ਨੰੂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਿਫਰ ਇਸ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਦਂਰ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਦ� ਭੋਜਨ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਿਜਗਰ ਅਤ ੇਿਪੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ ਬਾਈਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰ 

ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਫੈਟ ਨੰੂ ਪਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਫਟੈ, ਪ�ੋਟੀਨ ਅਤੇ 

ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ� ਨੰੂ ਪਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦਰ ਿਵੱਚ ਬਾਇਕਾਰਬੋਨ� ਟ ਤੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤ� ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤ ੇਖਿਣਜ ਪਦਾਰਥ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇ

ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ।  

 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲੋੜ�ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ-ਪਦਾਰਥ�, ਿਵਟਾਿਮਨ� ਅਤ ੇਖਿਣਜ� ਨੰੂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।  
 

ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ? 
How do you know if your pancreas may not be working well? 
 
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇ

ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਅਤ ੇਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ� ਦੀ ਕਮੀ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
  

• ਿਫ਼ੱਕੇ ਜ� ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੱਟੀ 

• ਬਦਬਦੂਾਰ ਗੈਸ ਅਤ/ੇਜ� ਅਫ਼ਾਰਾ   

• ਤੈਰਦੀਆ ਂਹੋਈਆ,ਂ ਿਚਕਨੀਆ,ਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆ ਂਟੱਟੀਆ ਂਿਜਨ� � ਨੰੂ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋਵ ੇ 

• ਡਕਾਰ ਆਉਣ,ੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਪੇਟ ਿਵੱਚ� ਤੇਜ਼ਾਬ ਗਲੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਆਉਣਾ  

• ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੜਵੱਲ ਪੈਣ ੇ

• ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ� ਿਢੱਲੀਆ ਂਟੱਟੀਆ ਂਆਉਣੀਆ ਂ
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਭੋਜਨ ਿਵਚਲੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ ਹਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਮਦਦ ਲਈ ਪ�ਕਰੀਐਿਟਕ ਐਕਂਜ਼ਾਈਮ� ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੀ ਹਨ? What are Pancreatic Enzymes? 
ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਗੋਲ਼ੀਆ ਂਜ� ਕੈਪਸੂਲ� ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਖਾਿਣਆ ਂਅਤੇ ਸਨ� ਕਸ ਨਾਲ ਲਈਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂ

ਹਨ।  
    
ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਦੀਆ ਂਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਿਕਸਮ� ਹਨ: 

1. ਲਾਈਪਜ਼ੇ, ਆਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫਟੈ ਨੰੂ ਪਚਾਉਣ ਲਈ। ਫੈਟ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

• ਤੇਲ  

• ਜਾਨਵਰ� ਦ ੇਉਤਪਾਦ (ਮੀਟ, ਪੋਲਟਰੀ, ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ)  

• ਿਗਰੀਆ/ਂਬੀਜ ਅਤ ੇਿਗਰੀਆ ਂਦੇ ਮੱਖਣ  

• ਐਵੋਕਾਡ ੋ 

• ਮਿਠਆਈਆ,ਂ ਭੁੰ ਨੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਚੀਜ਼�  

• ਫਾਸਟ ਫੂਡ  

• ਕਈ ਿਡੱਪਸ, ਚਟਣੀਆ ਂਅਤ ੇਗਰੇਵੀਆ ਂਿਵੱਚ 
 

2. ਪ�ੋਟੀਜ਼, ਆਹਾਰ ਿਵਚਲੇ ਪ�ੋਟੀਨ ਨੰੂ ਪਚਾਉਣ ਲਈ। ਪ�ੋਟੀਨ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ:  

• ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ 

• ਿਗਰੀਆ/ਂਬੀਜ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦ ੇਮੱਖਣ  

• ਸਮੰੁਦਰੀ ਭੋਜਨ  

• ਪ�ੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ 

• ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ  

• ਫਲ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਦਾਲ� 

• ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਲ 
 

3. ਐਮੀਲੇਜ਼, ਖੁਰਾਕੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੰੂ ਪਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਾਰਬਹੋਾਈਡ�ੇਟਸ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਨ� � ਚੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਹੰੁਦ ੇ

ਹਨ:  

• ਬਰੈ�ਡ, ਸੀਰੀਅਲ ਅਤ ੇਅਨਾਜ 

• ਫਲ਼ ਅਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆ ਂ 

• ਫਲ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਦਾਲ�  

• ਪਾਸਤਾ    

• ਕ�ਡੀਆ,ਂ ਜੂਸ ਅਤੇ ਸਵੀਟਨਰ (ਖੰਡ, ਸ਼ਿਹਦ, ਜੈਮ, ਿਸਰਪ) 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਚਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਵਾਸਤੇ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ, ਗੈਸਟਰੋਐਟਂਰੋਲੋਿਜਸਟ, ਸਰਜਨ ਜ� ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲ� ਇੱਕ 

ਿਪ�ਸਿਕ�ਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
 
 



ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਦ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਥ� ਲੈਣ ਵਾਸਤ ੇਨਹ� ਹੈ।  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਿਨਊਟ�ੀਸ਼ਨ, ਬੀ.ਸੀ. ਕ�ਸਰ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਿਤਆਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 
July 2019 - Punjabi 
 
 

3 

ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ, 4 ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਿਵੱਚ  ਇਨ� � ਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ ਹੈ -  ਲਾਈਪੇਜ਼, ਪ�ੋਟੀਜ਼ ਅਤੇ 

ਐਮੀਲੇਜ਼:   

ਕਰੇਓਨ (10 ਅਤ ੇ25)   ਪੈਨਕਰੀਏਜ਼ ਐਮ.ਟੀ. (4, 10, 16)  

ਕੋਟਾਜ਼ਾਈਮ ਈ.ਸੀ.ਐਸ. (8 ਅਤੇ 20) ਵਾਇਓਕੇਜ਼ (10, 20)  

ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦ ੇਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਕੈਪਸੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ�  "ਹਜ਼ਾਰ ਿਲਪਸ ਯੂਿਨਟ" ਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਕਰੇਓਨ 25 ਦ ੇਹਰ ਕੈਪਸੂਲ ਿਵੱਚ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਦੇ 25,000 ਯੂਿਨਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਿਨਯਮ ਵਜ�, ਪ�ਤੀ 

ਭੋਜਨ 20,000 ਤ� 75,000 ਯੂਿਨਟ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਅਤ ੇਪ�ਤੀ ਸਨ� ਕ 10,000 ਤ� 50,000 ਯੂਿਨਟ ਲਾਈਪੇਜ਼ ਲਓ। 
 

ਤੁਹਾਡ ੇਪੇਟ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ 

ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਨੌਨ-ਐਟਂੇਿਰਕ ਕੋਿਟਡ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਪ�ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ੋਿਕ ਕੀ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 
ਮ� ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਿਕਵ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ�? How do I take the enzymes? 
ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ, ਨਰਸ ਜ� ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤ ੇਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਣ ਲਈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਿਕ ਇਨ� � ਨੰੂ ਿਕਵ� ਲੈਣਾ ਹੈ। 

ਆਮ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ: 
 

• ਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਠੰਡੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਥ� ਿਵੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤ� ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। 

• ਆਪਣ ੇਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਵੱਲ� ਿਮਲੀਆ ਂਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆ ਂ

ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਮਆਦ ਪੱੁਗਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ। 

• ਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਦੀ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲ� ਐਨਜ਼ਾਈਮ 

ਲੈਣ ਵਲੇੇ ਅਫ਼ਾਰਾ, ਕੜਵੱਲ, ਪੇਟ ਭਿਰਆ-ਭਿਰਆ ਜਾਪਣਾ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂ

ਹਨ। 
 

• ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਸਾਬਤ ਿਨਗਲੋ। 

o ਠੰਢੇ ਜ� ਕਮਰੇ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤਰਲ� ਨਾਲ ਲਓ ਿਕ�ਿਕ ਗਰਮ ਤਰਲ ਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ ਘੱਟ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ।  

o ਪਾਚਕ ਗ�ੰ ਥੀ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨੰੂ ਪੀਸੋ ਜ� ਚਬਾਓ ਨਾ। 

o ਮੰੂਹ ਿਵੱਚ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਰੱਖਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਜਲਣ ਅਤ ੇਫ਼ੋਿੜਆ ਂਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ।   

o ਜੇ ਗੋਲ਼ੀਆ ਂਨੰੂ ਿਨਗਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਖੋਲ� ਸਕਦ ੇਹੋ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਭੋਜਨ ਿਵੱਚ 

ਸਮੱਗਰੀਆ ਂਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਖਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਆਪਣ ੇਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ 

ਿਕ ਇਨ� � ਨੰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ।   
 
 

 



ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਦ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜ� ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਥ� ਲੈਣ ਵਾਸਤ ੇਨਹ� ਹੈ।  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 

ਵਰਤ� ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਿਨਊਟ�ੀਸ਼ਨ, ਬੀ.ਸੀ. ਕ�ਸਰ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਿਤਆਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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• ਸਾਰੇ ਕੈਪਸੂਲ� ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ’ਚ ਨਾ ਲਓ।   

o ਆਪਣ ੇਭੋਜਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰੋ ਅਤ ੇਿਫਰ ਇਨ� � ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ੇਦੌਰਾਨ 

ਲਓ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਆਦਂਰ� ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਹੀ 

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।   

o ਭੋਜਨ ਦ ੇਅੰਤ 'ਤ ੇਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਨੰੂ ਨਾ ਲਓ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। 
 

• ਹਰ ਉਸ ਖਾਣ ੇਜ� ਸਨ� ਕ ਦ ੇਨਾਲ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਲਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਫੈਟ ਅਤ ੇਪ�ੋਟੀਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਨ� ਕਸ ਿਜੰਨ� � ਿਵੱਚ 

ਚਰਬੀ ਅਤ ੇਪ�ੋਟੀਨ ਘੱਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। (ਫਲ਼� ਦਾ ਜੂਸ, ਪੌਪਿਸਕਲ, ਪੌਪ, 

ਸਖਤ ਕ�ਡੀ)  
 

• ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣ ੇਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਨੰੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲ�ਦ ੇਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਟੈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਭੋਜਨ ਨੰੂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਤ� ਆਪਣ ੇ

ਡਾਕਟਰ ਜ� ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।   

o ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਕਟਰ ਐਨਜ਼ਾਈਮ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

o ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਫੈਟ ਦੇ ਬਦਲਵ� ਸਰੋਤ� ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਜੰਨ� � ਨੰੂ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ 

ਆਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜ� ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਨ ਟ�ਾਈਗਿਲਸਰਾਈਡ  )ਐ�ਮ.ਸੀ.ਟੀ(.  ਤੇਲ।   
 

• ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਭੋਜਨ ਦੀਆ ਂਵੱਖਰੀਆ ਂਿਕਸਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ 

ਅਤੇ ਪੌਿਦਆ ਂ’ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ/ਹਲਕੇ ਪ�ੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ੋਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਸਪਲੀਮ�ਟ ਲੈਣ ਤ� ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

• ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਖਾਣ ੇਨਾਲ ਲੋੜ�ਦ ੇਐਨਜ਼ਾਈਮ ਕੈਪਸੂਲ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� 

ਇੱਕ ਿਰਕਾਰਡ ਜ� ਭੋਜਨ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
   
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਐਜ਼ਂਾਈਮ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ:  

ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ� ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇ

ਿਮਕਦਾਰ 

ਭੋਜਨ ਿਕਵ� 

ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ 

ਲਏ ਗਏ 

ਐਨਜਾਈਮ� ਦੀ 

ਸੰਿਖਆ 

ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ 

ਕੀਤਾ 

 

 

    

 
ਸਾਡੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: www.bccancer.bc.ca 
 
ਇਸ ਹ�ਡਆਊਟ ਨੰੂ ਪੈਨਕਰੀਆਸ ਸ�ਟਰ ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 
www.pancreascentrebc.ca  
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