
ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਬੇਢੰਗੀ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਧੜਕਣ 
(ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ) ਿੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਉਹ ਮਰੀਜ਼, ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ Lixiana®  (ਇਡੌਕਸਾਬੈਨ) ਦਲਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਾਈ ਿੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ Lixiana ਪੈਕੇਜ ਿੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰੀਕ: ਦਸੰਬਰ 2020 | EDX/20/1079

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾ ਂਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮੇਤਸਸਟ ਜਾ ਂਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ‘ਿੇ ਨਹੀਂ ਤਦੱਿੇ ਗਏ। ਿੁਸੀਂ https://yellowcard.mhra.gov.uk/ ‘ਿੇ ਜਾ 
ਕੇ ਤਸੱਧਾ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂ(ਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟਾ)ਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂ(ਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟਾ)ਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਿੁਸੀਂ 
ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਦਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
ਪੰਨਾ 3  Lixiana® ਿੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਪੰਨਾ 4–5  ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਤ ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ 
ਕੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ?

ਪੰਨਾ 6  ਤੁਸੀਂ ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਦਹਸੂਸ 
ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ?

ਪੰਨਾ 7–8  ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਕ ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੌਰਾ ਪੈਣ ਿਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਾ ਹ?ੈ

ਪੰਨਾ 9–11  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੌਰਾ ਪੈਣ ਿੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ 
ਸਕਿੇ ਹੋ?

ਪੰਨਾ 12  Lixiana® ਦਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਹੈ?

ਪੰਨਾ 13  ਤੁਹਾਨੂੰ Lixiana® ਦਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ?

ਪੰਨਾ 14  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Lixiana® ਲੈਣੀ ਭੱੁਲ ਜਾਾਂਿੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ 
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੰਨਾ 15  ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ (ਸਾਈਡ ਅਿੈਕਟਾਾਂ) ਬਾਰੇ 
ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ?

ਪੰਨਾ 16–18  ਕੀ ਅਦਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
Lixiana® ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦਧਆਨ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?

ਪੰਨਾ 16  ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ

ਪੰਨਾ 19  ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?
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ਿੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਿ ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਿਿਰੇ ਿੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
Lixiana® (ਇਡੌਕਸਾਬੈਨ) ਤਲਿ ਕੇ ਤਦੱਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਿੁਹਾਡੇ ਤਵੱਚ ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਿ ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੇਂ 
ਤਸਰੇ ਿੋਂ ਿਫਿੀਸ਼ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਿੋਂ Lixiana® ਤਵੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਸੰਭਵ ਿੌਰ ‘ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ 
ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਤਕਿਾਬਚਾ ਿੁਹਾਡੀ ਸਤਿਿੀ ਬਾਰੇ ਤਵਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ Lixiana® ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਿੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾ ਂਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਿੁਹਾਨੂੰ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਗੋਲੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਤਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਕਿਾਬਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤਗਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਆਪਣੀ ਤਸਹਿ ਜਾ ਂਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਚੰਿਾਵਾ ਂਜਾ ਂਸਵਾਲ ਹਨ, ਿਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਂ
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਤਵਅਕਿੀ ਿੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ (ਸਾਈਡ ਅਿੈਕਟਾਾਂ) ਿੀ ਸੂਚਨਾ ਿੇਣਾ

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾ ਂਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾ ਂਫਾਰਮੇਤਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
ਇਸ ਤਵੱਚ ਅਤਜਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ‘ਿੇ ਨਹੀਂ ਤਦੱਿੇ ਗਏ। ਿੁਸੀਂ 
yellowcard.mhra.gov.uk ਤਵਿੇ ਤਸੱਧਾ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂ(ਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟਾ)ਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂ(ਸਾਈਡ ਅਫੈਕਟਾ)ਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Lixiana® ਿੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ



ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਿਹਾਡਾ ਤਦਲ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿੇ ਬੇਢੰਗੇ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ (ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਪਤਹਲੀ ਵਾਰ 
ਲੱਛਣ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਿਾ ਂਿੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਹਸੂਸ ਕੀਿਾ ਹੋਵ)ੇ।

ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਤਵੱਚ ਆਮ ਹੈ ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਤਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਗ ਹਨ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਅਿੇ ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਇਸ 
ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰਨਾ ਂਸਤਿਿੀਆ ਂਤਜਵੇਂ ਤਕ ਡਾਇਤਬਟੀਜ਼ (ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ) ਜਾ ਂਅਸਿਮਾ (ਦਮਾ) ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਂਕ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਿਡਾਰੀਆ,ਂ ਤਸਹਿਮੰਦ 
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤਵਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤਗਆਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UK ਤਵੱਚ ਲਗਭਗ 8,00,000 ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾ ਂਤਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਂਤਵੱਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ 
ਆਮ ਹੈ। 75 ਿੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10% ਲੋਕ ਇਸ ਿੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤਵਿ ਹਨ।
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ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਤ ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ 
ਕੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਦੋ ਤਕਸਮ ਦੇ ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਜਨ੍ਾ ਂਬਾਰੇ ਿੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਤਣਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

1) ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿ ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ − ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿ ਰੋਗ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਦਲ ਦਾ ਵਾਲਵ ਸਖ਼ਿ ਅਿੇ ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

2) ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਿ ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ, ਤਜਸ ਨੂੰ NVAF ਵੀ ਤਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ − ਸਭ ਿੋਂ ਆਮ ਤਕਸਮ ਦਾ AF ਤਜਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਾ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ



ਸਧਾਰਨ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ

ਤਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਿੇ ਤਨਯਮਿ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦੀ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤਵੱਚ ਿੂਨ ਦੇ 

ਸਤਿਰ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਿਲ

ਤਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਹੱਸੇ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰ 
ਅਪੂਰਨ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜਦੇ ਹਨ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੇ ਤਦਲ 

ਤਵੱਚ ਿੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਸਤਿਰ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਤਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ 
ਿਾਲ ਿੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਬੇਢੰਗੀ ਮਤਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਿੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬੇਢੰਗੀ 
ਧੜਕਣ ਿੀ ਇਲੈਕਟ੍ੋਡਾਇਗ੍ਰਾਮ (ECG)

ਸਾਈਨਸ ਨੋਡ

ਸੱਜਾ ਏਟ੍ੀਅਮ

ਸੱਜਾ ਵੈਂਟ੍ੀਕਲ

ਦਿਲ ਿੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਪੂਰਨ ਧੜਕਣ ਿੀ 
ਇਲੈਕਟ੍ੋਡਾਇਗ੍ਰਾਮ (ECG)

ਤਦਲ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਿਾਲ ਤਵੱਚ, ਿੁਹਾਡੀ ਤਦਲ ਦੀ 
ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਿੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 60–100 ਧੜਕਣਾ ਂ

ਪ੍ਰਿੀ ਤਮੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੱਜਾ ਏਟ੍ੀਅਮ

ਸੱਜਾ ਵੈਂਟ੍ੀਕਲ

ਿੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ੀਕਲ ਿੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ੀਕਲ

ਿੱਬਾ ਏਟ੍ੀਅਮ ਿੱਬਾ ਏਟ੍ੀਅਮ
ਸਾਈਨਸ ਨੋਡ (ਇਲੈਕਤਟ੍ਕਲ 
ਤਸਗਨਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਤਜਸ ਨਾਲ ਤਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ 
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹ)ੈ
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ਵਾਲਵ ਨਾਲ ਅਸੰਬੰਧਤ ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ 
ਕੀ ਹੁੰਿਾ ਹੈ?



ਤੁਸੀਂ ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ 
ਸਕਿੇ ਹੋ?

ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਢੰਗਾ ਂਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤਵਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ:

•  ਿੁਹਾਡਾ ਤਦਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਤਰਹਾ ਜਾ ਂਫੜਫੜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ (ਤਜਸ ਨੂੰ ‘ਧਕ-ਧਕ’ ਕਰਨਾ ਤਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ)ੈ

•  ਿੁਹਾਡਾ ਤਦਲ ਬਹੁਿ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੜਕ ਤਰਹਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਿੁਸੀਂ ਪਤਹਲਾ ਂਅਤਜਹਾ ਮਤਹਸੂਸ ਨਾ ਕੀਿਾ ਹੋਵ)ੇ

•  ਛਾਿੀ ਤਵੱਚ ਦਰਦ, ਦਬਾਅ, ਜਾ ਂਬੇਅਰਾਮੀ

•  ਪੇਟ ਤਵੱਚ ਦਰਦ

•  ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾ

•  ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ

•  ਿਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ਜਾ ਂਤਹੰਮਿ ਨਾ ਰਤਹਣੀ

•  ਕਸਰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਜਾਾਂ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਦਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ।
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਕ ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੌਰਾ ਪੈਣ ਿਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਾ ਹੈ?

ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੁਹਾਡੇ ਤਦਲ ਤਵੱਚ ਿੂਨ ਦਾ ਬੇਢੰਗਾ ਵਹਾਅ ਿੂਨ ਦੇ ਗਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਨਾਲ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਿਿਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸਤਿਿੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਦਮਾਗ ਦੇ ਤਹੱਸੇ ਨੂੰ ਿੂਨ ਜਾਣਾ 
ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਦਮਾਗੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਿੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਮੱਤਸਆਵਾ ਂ
ਮਤਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਿੀ ਜਾ ਂਦੇਿਭਾਲਕਰਿਾ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ Lixiana® ਦਲਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤਦਲਆਾਂ ਅਤੇ ਿੌਰੇ ਪੈਣ ਿੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 
ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
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ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਿੇ ਉਸ ਦਹੱਸੇ ਤੱਕ ਖੂਨ (ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ) ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਿਾ, ਦਜਸ ਕਾਰਨ ਿੌਰਾ ਪੈ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ।

8

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਕ ਏਟ੍ੀਅਲ ਦਿਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੌਰਾ ਪੈਣ ਿਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਾ ਹੈ?

ਕਦ-ੇਕਦਾਈਂ ਇਹ ਗਿਲੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲਤਹ 
ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਿੇ ਿੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 

ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਹੱਤਸਆ ਂਤਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਤਦਮਾਗ ਨੂੰ ਿੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ 
ਿੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀ ਤਵੱਚ ਫਸ ਜਾਵ,ੇ ਿਾ ਂਉਹ ਨਾਲ ਨਾੜੀ 

ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਖੂਨ ਿਾ ਗਤਲਾ ਬਨਣ ਨਾਲ ਿੌਰਾ ਪੈ ਸਕਿਾ ਹ:ੈ

ਏਟ੍ੀਅਲ ਤਫਬਰੀਲੇਸ਼ਨ ਤਵੱਚ, ਿੂਨ ਦੇ ਗਿਲੇ 
ਤਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਵੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੌਰਾ ਪੈਣ ਿੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਿੇ ਹ?ੋ

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪੰਤਨਆ ਂਤਵੱਚ, ਿੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ, ਅਿੇ ਨਾਲ ਹੀ Lixiana® ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਮਲੇਗੀ, ਤਜਸ 
ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਿੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਹਿਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣ 
ਨਾਲ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਿਿਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਿਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਿੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦ,ੇ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਤਲੰਗ ਅਿੇ ਕੋਈ ਵੀ 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਤਿਿੀਆ।ਂ ਪਰ ਿੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਿੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਕੁਝ ਚੀਜਾ ਂਨੂੰ ਤਧਆਨ ਤਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ 
ਅਿੇ ਚੀਜਾ ਂਨੂੰ ਿੋੜ੍ਹੇ ਵੱਿਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਿਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ Lixiana® ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਵੱਚ ਬਿਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੌਰਾ ਪੈਣ ਿਾ ਖਤਰਾ 
ਘਟ ਸਕਿਾ ਹੈ।
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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੌਰਾ ਪੈਣ ਿੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਿੇ ਹ?ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬੰਿ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ

ਤਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਿੋਂ 
ਮਦਦ ਲਓ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਤਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ 

ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ:

• ਇਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਲਹ-ੂਨਾੜਾ ਂਜਾਮ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ, 
ਤਜਸ ਨਾਲ ਿੂਨ ਦਾ ਗਿਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

• ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡਾ 
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤਕ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਿ 

ਕਾਰਕ ਹੈ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ
ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੁਰੱਤਿਅਿ ਸੀਮਾਵਾ ਂਤਵੱਚ ਰਤਹ ਕੇ ਕਰੋ।

ਤਕਉਂਤਕ:

• ਬਹੁਿ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ 
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਿੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਕ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ 

ਮੁੱਿ ਕਾਰਕ ਹੈ

ਦਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਿਾ ਸੇਵਨ ਸਮਝਿਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ
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ਦਸਹਤਮੰਿ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ
• ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਾਂ ਿੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਹੱਸੇ ਖਾਓ

• ਹਫ਼ਤੇ ਦਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ 
ਸਾਲਮਨ ਅਿੇ ਮੈਕਰਲ ਿਾਓ

• ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਿਾਈਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
(ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸਾਬਿ ਅਨਾਜ, ਰਾਜਮਾਹ, ਮਟਰ ਅਿੇ ਤਗਰੀਆ)ਂ

• ਵਧੇਰੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਦਰਪੂਰਨ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ।ੋ 
ਪਤਰਪੂਰਨ ਚਰਬੀ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਵੱਚ ‘ਬੁਰੇ’ ਕੋਲੈਸਟ੍ੋਲ ਦੀ ਮਾਿਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ 
ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਤਜਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਡੀਆ ਂਲਹ-ੂਨਾੜਾ ਂਜਾਮ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਅਿੇ ਿੂਨ 

ਦਾ ਗਿਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਿਮ ਵਧ ਜਾਦਂਾ ਹੈ

• ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਵੱਚ ਨਮਕ ਿੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਤਕਉਂਤਕ ਵੱਧ ਨਮਕ 
ਨਾਲ ਿੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਕ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਿ 
ਕਾਰਕ ਹੈ। ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਿਾ ਂ‘ਿੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਧਣੀਏ/ਪੁਦੀਨੇ ਜਾ ਂ
ਮਸਾਤਲਆ ਂਜਾ ਂਿੋੜ੍ਹੇ ਤਜਹੇ ਤਨੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਫਲੇਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਦਕਦਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣੋ
ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਵੱਚ 
ਚਰਬੀ ਿੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਦਲਤ ਕਰਨ, ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ 

ਦਨਯੰਦਤ੍ਤ ਕਰਨ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਤਨਯਤਮਿ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਸਰਿ ਕਰੋ

• ਜ਼ਰੂਰਿ ਿੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤਦਲ 
ਦੇ ਰੋਗ ਅਿੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਦਂੀ ਹ;ੈ ਜੋ 

ਤਕ ਸਭ ਿੁਹਾਡੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਜੋਿਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੌਰਾ ਪੈਣ ਿੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਿੇ ਹ?ੋ



Lixiana® ਇੱਕ ਗਿਲਾ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਿਲਬ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਿੁਹਾਡੇ ਿੂਨ ਦੀ ਗਿਲਾ ਬਣਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਿਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਿੁਹਾਡੇ ਿੂਨ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕਰਦੀ ਹ)ੈ, ਜੋ ਤਕ ਿੁਹਾਨੂੰ ਿੂਨ ਦੇ ਿਿਰਨਾਕ ਗਿਤਲਆ ਂਿੋਂ 
ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਤਲਆ ਂਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Lixiana® ਿੁਹਾਡੇ ਿੂਨ ਤਵਚਲੇ “ਫੈਕਟਰ Xa” ਨਾਮਕ ਤਹੱਸੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਤਕ ਿੂਨ ਦਾ 
ਗਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਅਤਹਮ ਭੂਤਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

12

Lixiana® ਦਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਹੈ?
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ਤੁਹਾਨੂੰ Lixiana® ਦਕਵੇਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਿੇ ਿਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਤਜਸ 
ਨਾਲ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਰਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ Lixiana® ਿੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਕਹਾ ਦਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ:

ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ 
ਿੁਰਾਕ ਮੁਿਾਬਕ ਆਪਣੀਆ ਂਗੋਲੀਆ ਂ

ਲੈਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਤਨਗਲੋ, ਿਰਜੀਹੀ ਿੌਰ 
‘ਿੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ।

Lixiana® ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਂ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਤਬਨਾ ਂਤਲੱਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Lixiana® ਲੈਣੀ ਭੱੁਲ ਜਾਾਂਿੇ ਹ,ੋ  
ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਦਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਦਂੀ ਹ:ੈ ਿਾ ਂਿੁਰੰਿ ਗੋਲੀ ਲਓ ਅਿੇ ਤਫਰ ਅਗਲੇ ਤਦਨ ਆਪਣੀ ਤਨਯਮਿ ਿੁਰਾਕ ਲਓ।

ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਦਨ ਜਾ ਂਬਾਅਦ ਤਵੱਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹ:ੈ ਿਾ ਂਉਸ ਤਦਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਨਯਮਿ ਿੁਰਾਕ ਲਓ। ਤਕਸੇ ਇੱਕ ਤਦਨ ਤਵੱਚ ਦੱਸੀ 
ਗਈ ਿੁਰਾਕ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਕਿੇ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਗੋਲੀਆ ਂਨੂੰ ਤਜਵੇਂ ਦੱਤਸਆ ਤਗਆ ਹ,ੈ ਤਬਲਕੁਲ ਉਸੇ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਗਏ ਿੋਂ 
ਵੱਧ ਜਾ ਂਤਜਆਦਾ ਵਾਰ ਿੁਰਾਕਾ ਂਕਦੇ ਨਾ ਲਓ।

ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਿਾਰਮੇਦਸਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
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ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ (ਸਾਈਡ ਅਿੈਕਟਾਾਂ) ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ?

ਤਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਿਲਾ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਵਾਗਂ, Lixiana® ਨੂੰ ਿੁਹਾਡਾ ਿੂਨ ਪਿਲਾ ਕਰਨ ਅਿੇ ਿੂਨ ਦੇ ਗਿਲੇ ਬਣਨ ਿੋਂ ਬਚਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੇ ਤਵੱਚ ਿੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੂਨ ਵਗਣ ਿੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਦਚਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਿੇਖਿੇ ਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ:ੋ

•  ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾ ਂਰਗੜਾ ਂਜਾ ਂਿੂਨ ਵਗਣਾ

•  ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਜਾ ਂਕੱਟ ਪੈਣੇ ਤਜਨ੍ਾ ਂਤਵੱਚੋਂ ਿੂਨ ਵਗਣਾ ਰੁਕਣ ਲਈ ਬਹੁਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਂਲੱਗੇ

•  ਲਾਲ ਜਾ ਂਗੂੜ੍ਹਾ ਭੂਰਾ ਤਪਸ਼ਾਬ

•  ਿੂਨ ਜਾ ਂਗ੍ਰਾਊਂਡ-ਕਾਫੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਿੰਘ ਜਾ ਂਉਲਟੀ ਤਵੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ

•  ਲਾਲ ਜਾ ਂਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਲ

•  ਮਸੂਤੜ੍ਹਆ ਂਤਵੱਚੋਂ ਿੂਨ ਵਗਣਾ

•  ਅਤਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੂਨ ਵਗਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਰੁਕੇ

•  ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦੋਂ ਤਜਆਦਾ ਿੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾ ਂਇਸਿਰੀ ਦੇ ਗੁਪਿ ਅੰਗ ਤਵੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਿੂਨ ਆਉਣਾ

ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਅਿੈਕਟ) ਹੁੰਿੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, 
ਜਾਾਂ ਿਾਰਮੇਦਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਦਹਲਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਦਬਨਾਾਂ Lixiana® ਲੈਣਾ ਬੰਿ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦਵਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਕੇਜ ਿੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਚਾ ਿੇਖੋ।

ਹਰ ਿਵਾਈ ਵਾਾਂਗ, Lixiana® ਿੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਅਿੈਕਟ) ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਾਂਦਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਾਂ ਿਾ 
ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ।



ਕੀ ਅਦਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
Lixiana® ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦਧਆਨ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?

ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤਨਾ ਕਾਰਡ

ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਂਗੋਲੀਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਦੇ ਤਵੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਿਨਾ ਕਾਰਡ ਤਮਲੇਗਾ ਜੋ ਤਕ 
ਿੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ, ਿੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਿੇ 
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸੰਪਰਕਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਸਹਿ ਦੇਿਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ,ਂ ਫਾਰਮੇਤਸਸਟ, ਸਰਜਨ ਜਾ ਂਡੈਂਤਟਸਟ ਨੂੰ 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾ ਂਦਿਲ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਤਦਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਗਿਲਾ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਵਾਗਂ, Lixiana® ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਿੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਇਸ ਿੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾ ਂਤਵੱਚੋਂ ਕੁਝ 
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪੰਤਨਆ ਂ‘ਿੇ ਤਦੱਿੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਹਨ। ਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਿਾ ਂਆਪਣੇ 
Lixiana® ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਿੋ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

16



ਕੀ ਅਦਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
Lixiana® ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦਧਆਨ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਂਦਟਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ,  
ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦੰਦਾ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾ ਂਆਪਣੇ ਡੈਂਤਟਸਟ 
ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਕ ਿੁਸੀਂ Lixiana® ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਜ਼ਆਦਾਿਰ ਡੈਂਟਲ 
ਪ੍ਰਤਕਤਰਆਵਾ ਂਕੱਟ-ਵੱਢ ਿੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ; ਤਜਸ ਮਾਮਲੇ 
ਤਵੱਚ ਿੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਜੋਿਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਿੁਹਾਡਾ ਡੈਂਤਟਸਟ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਵਰਿਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਤਕਸੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੁਹਾਡੇ ਿੂਨ 
ਤਨਕਲਦਾ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਇੱਕ ਸਾਫ ਡਰੈਤਸੰਗ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਤਦਆ ਂ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5-10 ਤਮੰਟਾ ਂਲਈ ਸੱਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਿੇ ਲਗਾਿਾਰ 
ਦਬਾਅ ਪਾਓ।

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ 
ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹ,ੈ ਿਾ ਂਿੁਰੰਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਿਾ ਲਓ।



ਕੀ ਅਦਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
Lixiana® ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦਧਆਨ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ?
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ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਾ ਹੈ ਦਕ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਗਰਭਵਿੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਹਫਤਿਆ ਂਤਵੱਚ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਤਲੱਿੀ ਗਈ ਗਿਲਾ ਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਣਜੰਮੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਿਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਿੀ ਹੋਣ ‘ਿੇ ਜਾ ਂਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 
Lixiana® ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਤਧਿ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਿ ਹੋ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ 
ਗਈ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਗਰਭਵਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋ ਜਾ ਂਿੁਸੀਂ ਗਰਭਵਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ ਰਹੀ ਹ,ੋ ਿਾ ਂਿੁਰੰਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਦਜਨ੍ਾਾਂ ਿੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਮਲ ਪਾਏ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਗੋਲੀਆਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਦਵੱਚ 
ਦਿੱਤੇ ਗਏ Lixiana® ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਿੇਖੋ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



Atrial Fibrillation Association

www.atrialfibrillation.org.uk

01789 867 502

Anticoagulation Europe (UK)

www.anticoagulationuk.org

020 8289 6875

Stroke Association

www.stroke.org.uk

0303 303 3100

Arrhythmia Alliance

www.heartrhythmalliance.org/aa/uk

01789 867 501

Thrombosis UK (formerly Lifeblood: 
The Thrombosis Charity)

www.thrombosisuk.org

0300 772 9603

ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ:
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