Guanfacine XR - Punjabi

ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ੍ਹੜਾਂ ਲਈ Guanfacine Extended-Release

(ਗੁਏਨਫ਼ਾਸੀਨ ਐਕਸਟਿਡਡ ਰੀਲੀਜ਼) (Intuniv XR®) (ਇਿਨਟਊਿਨਵ
ਐਕਸ.ਆਰ.) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਸੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ
Guanfacine (Intuniv XR®) (ਗੁਏਨਫ਼ਾਸੀਨ ਐਕਸਟਿਡਡ ਰੀਲੀਜ਼) (Intuniv XR®)( ਇਿਨਟਊਿਨਵ ਐਕਸ.ਆਰ.) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “alpha2-agonists” ( ਐਲਫ਼ਾ2- ਐਗੋਿਨਸਟਸ) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ 6 - 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਡੈਫ਼ੀਿਸਟ/ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਿਵਟੀ ਿਡਸਆਰਡਰ ( ਘੱਟ ਿਧਆਨ ਦੇਣ/ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ)
( ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ.) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱ ਲ ਪ੍ਰਵਾਿਨਤ ਹੈ।

Guanfacine ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
Guanfacine ਨੂੰ ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ guanfacine ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ( ਉਦਾਹਰਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ
ਆਉਣੀ) ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ( ਉਦਾਹਰਣ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਦ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ “ਆਫ਼
ਲੇ ਬਲ” ਤੌਰ ’ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:


ਬੇਚੈਨੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ



ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ ( ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)



ਿਹਚੋਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ( ਿਜਵ ਮੋਢੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਅੱ ਖਾਂ ਝਪਕਨੀਆਂ, ਿਸਰ ਮੋੜਣਾ, ਪੱ ਿਠਆਂ ਦਾ ਫੜਕਣਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ)

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ guanfacine ਿਕਉਂ
ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ ਲਓ।

Guanfacine ਕੰ ਮ ਿਕਵ ਕਰਦੀ ਹੈ?
Guanfacine ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਰਸਾਇਣ ( ਿਨਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਿਮਟਰ) , ਿਜਸ ਨੂੰ ਨੋਰਪਾਈਨਿਫ੍ਰਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਰਪਾਈਨਿਫ੍ਰਨ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਿਦਲ ਦੇ ਧੜਕਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਰੋਗ ਉੱਤੇ
ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਉੱਤੇਜਨਾ ’ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਸਿਥਰ
ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ” ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਸ ਨਾਲ ਏ.ਡੀ./ ਐਚ.ਡੀ., ਿਚੰ ਤਾ ਰੋਗ, ਸੌਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਦੱ ਕਤਾਂ, ਿਨਕੋਿਟਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਿਹਚੋਲੇ ਮਾਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਿਵਗਾੜਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ੍ਹੜਾਂ ਿਵੱ ਚ guanfacine ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
Guanfacine ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ ਕਰਦੀ। ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਦਰਿਮਆਨਾ ਿਜਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਿਜਵ
ਿਕ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਹਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ। ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ
Guanfacine ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਿਵਕਲਪ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਹਲ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਗੁੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ Guanfacine ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Guanfacine
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ, ਲੜਾਈ- ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਂ ਿਹਚੋਲੇ ਮਾਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਆਲਮਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ Guanfacine ਨੂੰ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
Guanfacine ਨੂੰ ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਊਂਸਿਲੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੈਰੇਪੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ( ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ: ਚੰ ਗੇ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਿਸਖਾਉਣੀਆਂ) ।

Guanfacine ਿਕਵ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
Guanfacine ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ “ਐਕਸਟਿਡਡ ਰੀਲੀਜ਼” ( ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਖੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
Guanfacine “ਐਕਸਟਿਡਡ ਰੀਲੀਜ਼” ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੋ, ਚੱ ਬੋ ਜਾਂ ਤੋੜੋ ਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਘੁਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਪੈਣ ਿਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Guanfacine ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚਰਬੀ/ ਿਥੰ ਧੇ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਨਾ
ਲਓ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਵੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ guanfacine ਦੀ ਹਲਕੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋ ੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ
ਜਦ ਤਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ ਤੇ
guanfacine ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮ ’ ਤੇ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Guanfacine ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰ ਦ ਨਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਅਣਚਾਿਹਆ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Guanfacine ਕਦ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ?
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ Guanfacine ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ
ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨ ਦ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ( ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ) । ਜੇ ਕੁੱ ਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਆਖੇ, ਉਦ ਤਕ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਨਾ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ
ਕਰੋ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱ ਲ ਹੈ।
Guanfacine ਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ- ਅੰ ਦਰ ਤੁਸ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Guanfacine XR
©Feb 2016
Child & Adolescent Mental Health Programs,
BC Mental Health & Substance Use Services, 4500 Oak Street, Vancouver, B.C., Canada V6H 3N1

Page 2 of 5

ਮੈਨੰ ੂ guanfacine ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਿਕੰ ਨੀ- ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ ਿਕੰ ਨੇ ਿਚਰ
ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱ ਖ- ਵੱ ਖ ਲੋ ਕ guanfacine ਨੂੰ ਵੱ ਖ- ਵੱ ਖ ਅਰਸੇ ਤਕ ਲਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਸਮ ’ ਤੇ ਇਹ ਗੱ ਲ ਮੁੜ- ਮੁੜ
ਿਵਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ । ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਖਾਸ
ਸਮ ’ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ ਜਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦ ਿਕ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੁੰ ਦਾ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਤੁਸ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ guanfacine ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
guanfacine ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਿਕਵ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਿਕ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤ ਬਗ਼ੈਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਿਵੱ ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ
ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੀ guanfacine ਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹ , guanfacine ਦਾ ਅਮਲ ਨਹ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ “ਤਲਬ” ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ ਿਕ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਨਕੋਿਟਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦੀ ਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ ਤੇ, ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲ ਲੰਮੇ ਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਦਵਾਈ ਨਹ ਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਦੁਰਵਰਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Guanfacine ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ, guanfacine ਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮ ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮ ਤਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਗਲੇ ਪੰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਿਵੱ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।


ਕਬਜ਼ ( ਕਸਰਤ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)



ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਿਸਰ ਹੌਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ( ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਲੇ ਟਣ ਤ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ

ਜਾਵੇ ( ਿਜਵ ਿਡੱ ਗ ਪੈਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ)


ਨ ਦ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣੀ ( ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮ ਤੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ

ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ guanfacine ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਨ ਦ ਿਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।)


ਅੱ ਖਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੀਆਂ ( ਬਣਾਉਟੀ ਅੱ ਥਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਜ਼ਮਾਓ)



ਮੂੰ ਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ( ਖੰ ਡ ਰਿਹਤ ਿਚਊਇੰਗ ਗਮ ਜਾਂ ਖੰ ਡ ਰਿਹਤ ਟੌਫੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)



ਿਸਰ ਦਰਦ ( ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਅਸੀਟਾਿਮਨਾਿਫ਼ਨ ( Tylenol®- ਟਾਇਲਾਨੌਲ) ਜੇ ਿਸਰ ਦਰਦ ਅਚਾਨਕ

ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਮਦਦ ਲਓ)


ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ( ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਰਬੀ/ ਿਥੰ ਧੇ ਵਾਲੀ ਸਨੈਕ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)

Guanfacine XR
©Feb 2016
Child & Adolescent Mental Health Programs,
BC Mental Health & Substance Use Services, 4500 Oak Street, Vancouver, B.C., Canada V6H 3N1

Page 3 of 5

ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ( ਭਾਵ ਿਕ ਿਜਹੜੇ 5% ਤ ਵੀ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Guanfacine ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ
ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:


ਐਲਰਿਜਕ ਰੀਐਕਸ਼ਨ: ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਧੱ ਫੜ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਿਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਿਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਂਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ ਹੋਣੀ ( ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਮਦਦ ਤੁਰੰਤ ਲਓ)



ਹੋਰ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋਇਆ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ( ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤ ਉਦਾਸੀ) ਜਾਂ ਮੂਡ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱ ਗੇ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ( ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ

ਕਰੋ)


ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਧੜਕਨ, ਿਦਲ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਧੜਕਨ ( ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ)



ਿਜ਼ਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਿਚੜ੍ਹਿਚੜ੍ਹਾਪਣ



ਿਮਰਗੀ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ( ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਮਦਦ ਤੁਰੰਤ ਲਓ)



ਆਤਮ- ਹਾਨੀ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਜਾਂ ਆਤਮ- ਘਾਤ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ( ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ)



ਅਚਾਨਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗੁੱ ਸਾ ਆਉਣਾ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੀਅ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ
ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ( Guanfacine ਟ੍ਰੀਟਮਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹੇ ਅਸਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਮਰਜੰ ਸੀ

ਮਦਦ ਤੁਰੰਤ ਲਓ)

Guanfacine ਲਦੇ ਸਮ ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ guanfacine ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱ ਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ; ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਖ਼ਾਮ ਦੀਆਂ

ਂ ੀ ਿਹਸਟਾਮਾਈਨ ( ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸੱ ਟ ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਿਜਵ ਡਾਇਫਨਹਾਈਡ੍ਰਾਮਾਈਨ ( Benadryl® - ਬੈਨਾਿਡ੍ਰਲ) ; ਐਨਜ਼ਾਇਮ
ਕੁੱ ਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਟ

ਮੈਟਾਬਾਿਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਕੈਟੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ( Nizoral® - ਿਨਜ਼ੋਰੈਲ) ਜਾਂ ਰੀਫ਼ੈਮਿਪਨ ( Rifadin® - ਰੀਫ਼ਾਿਡਨ) ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ ਹੋਰ
ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ ਿਕ ਨ ਦ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ, ਿਚੰ ਤਾ ਰੋਗ, ਿਮਰਗੀ ਜਾਂ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸ , ਸਟ ਜ੍ਹੌਨਜ਼ ਵਾਰਟ
ਸਮੇਤ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ( ਜਾਂ ਲੈ ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ
ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ
guanfacine ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬਹੁਤ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੇ:
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ( ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼) ਹੈ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਿਦਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਿਜਵ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਸਿਕਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ ਜਾਂ ਬਾਈ- ਪੋਲਰ ( ਦੋ ਧਰੁਵੀ) ਿਵਗਾੜ ਹਨ
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਨੌਡ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ( ਖੂਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੱ ਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਹੱ ਸੇ ਦਾ ਬਦਰੰ ਗ ਹੋ ਜਾਣਾ)
 ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਜ਼ਾਜ ਜਾਂ ਆਤਮ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
 ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਨਹ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ( ਜਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ) ਜਾਂ ਤੁਸ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੇ
ਹੋ। ਜੇ guanfacine ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।
 ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ ਤੁਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ( ਇਹ ਵਸਤਾਂ guanfacine ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਨ ਦ ਆਉਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)
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Guanfacine ਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?


ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੈ ਬੌਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ guanfacine ਨਾਲ ਿਕਵ ਅਤੇ ਿਕੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ
ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਂਵਾਂ ’ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ( ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:
ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਤ ਿਰਪੋਰਟ, ਏ.ਡੀ./ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦਾ ਪੱ ਧਰ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਦਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ)



ਗ੍ਰੇਪਫ਼ਰੂਟ ( ਚਕੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਨੰਬੂ ਵੰ ਸ਼ੀ ਫਲ) guanfacine ਦੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਮਕਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫਲ ਖਾਣੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।



ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਿਦਓ।

ਜੇ ਮ guanfacine ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ guanfacine ਲੈ ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਸਮ ਤ ਬਾਅਦ ਅਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਨਹ ਬੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਜਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਉਦ
ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਸਮ ਤ 4 ਘੰਟੇ ਤ ਵੱ ਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੰ ਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ
ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਸਿਮਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱ ਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ guanfacine ਦੀਆਂ 2 ਤ
ਵੱ ਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖੁੰ ਝਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਦਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ
ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Guanfacine ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?


ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਡੱ ਬੀ ਿਵੱ ਚ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ `ਤੇ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਤ ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ ( ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ, ਇਸ ਨੂੰ
ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਰੱ ਖੋ) ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ ਬਚਾਓ।



ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱ ਖੋ।

ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹੋ। ਿਕਉਂਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਵੱ ਲ ਿਮਲੀ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਂ ਅਡੌਲੋਸਟ ਮਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ
“ਚਾਈਲਡ ਐਡ
ਵੱ ਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ “ਕੈਲਟੀ ਮਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਸੋਰਸ ਸਟਰ” ਦੇ ਸਟਾਫ਼
ਵੱ ਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
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