Risperidone – Punjabi

Using Risperidone in Children and
Adolescents ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਲਈ
Risperidone (ਿਰਸਪੈਰੀਡੋਨ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਸੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ
Risperidone (Risperdal ®, Risperdal M-Tab ®, Risperdal Consta®) (ਿਰਸਪੈਰੀਡੋਨ® , ਿਰਸਪੈਰੀਡਲ ਐਮ-ਟੈਬ® ,

ਂ ੀਸਾਇਕੌ ਿਟਕਸ (ਖ਼ਾਸ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਨਿਸਕ
ਿਰਸਪੈਰੀਡਲ ਕ� ਸਟਾ ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਿਟਪੀਕਲ ਐਟ
®

ਰੋਗ ਿਵਰੋਧੀ)ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

Risperidone ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
ਿਜਵ� ਿਕ ਬਚਪਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, Risperidone ਦਵਾਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਲਈ
ਹੈਲਥ ਕੈਨ�ਡਾ ਵੱ ਲ� ਪ�ਵਾਿਨਤ ਨਹ� ਹੈ। ਜਦ� Risperidone ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ) ਸੰ ਭਾਵੀ ਖ਼ਤਿਰਆਂ (ਿਜਵ�
ਿਕ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ) ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਦ� ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਅਲਾਮਤ� ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਆਫ ਲੇ ਬਲ” ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ�
ਹਨ:
•

ਸਿਕਟਜ਼ੋਫ਼ਰਨੀਆ (ਖੰ ਡਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਜ� ਪਾਗਲਪਨ) ਅਤੇ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਿਵਗਾੜ

•

ਬਾਈਪੋਲਰ ਿਡਸਆਰਡਰ (ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ)

•

ਅੰ ਗ ਫੜਕਨ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਜ� ਿਕ ਟੂਰੈਟ ਿਸੰ ਡਰੋਮ (ਬੇਕਾਬੂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ)

•

ਆਿਟਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਚੜ�ਿਚੜ�ਾਪਣ

•

ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਗਾੜ (ਗੁੱ ਸੇ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਿਰਆ ਹਮਲਾ) ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

Using Risperidone in Children and Adolescents with Disruptive Behaviour Disorders ( ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਿਵਹਾਰ
ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਲਈ Risperidone ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ)

Risperidone ਹੋਰ ਿਵਗਾੜ� ਿਜਵ� ਿਕ ਆਬਸੈਿਸਸਵ ਕੰ ਪਲਿਸਵ ਿਡਸਆਰਡਰ (ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਿਵਗਾੜ) (ਇਸ ਨੂੰ ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਵੀ
ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਕ� ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛ
ਲਓ।

Risperidone ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਂ ੀਸਾਇਕੌ ਿਟਕਸ ਦੀ ਤਰ�� Risperidone ਵੀ ਿਦਮਾਗ ਿਵਚਲੇ ਰਸਾਇਣ�, ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਡੋਪਾਮਾਇਨ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਿਟਪੀਕਲ ਐਟ
ਸੈਰੋਟੋਿਨਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, �ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। ਿਜਹਨ� ਲੋ ਕ� ਿਵੱ ਚ ਖੰ ਡਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਹਨ,
ਂ ੀਸਾਇਕੌ ਿਟਕਸ ਖੰ ਡਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ� ਨੂੰ
ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਟ

ਿਕਸ ਤਰ�� ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਢੰ ਗ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਹ� ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਿਕਆ ਹੈ।
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ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਿਵੱ ਚ Risperidone ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਲਈ Risperidone ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੰ ਡਤ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ
ਿਵਗਾੜ�, ਅੰ ਗ ਫੜਕਨ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਜ� ਕਈ ਬੇਕਾਬੂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਆਿਟਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਚੜ�ਿਚੜ�ੇਪਣ ਆਿਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇੱ ਕ
ਅਿਧਐਨ ਿਵੱ ਚ Risperidone ਨੂੰ ਪਲੈ ਸੀਬੋ (ਇੱ ਕ ਫ਼ੋਕੀ ਗੋਲੀ ਿਜਹੜੀ ਦੇਖਣ ਿਵੱ ਚ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ� ਵਧੀਆ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ Risperidone ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਹੈ।
ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚਲੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾ ਿਵਗਾੜ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ (ਿਜਵ� AD/HD, ਆਚਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ (ਹਮਲਾਵਰ
ਹੋਣਾ)) ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, Risperidone ਨੂੰ ਕਈ ਅਿਧਐਨ� ਿਵੱ ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Using Risperidone in

Children and Adolescents with Disruptive Behaviour Disorders (ਿਵਘਨਕਾਰੀ ਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਅੱ ਲ�ੜ� ਲਈ Risperidone ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ) ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੋ।

Risperidone ਿਕਵ� ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
Risperidone ਕਈ ਿਕਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਜਵ�:
•

ਗੋਲੀਆਂ ( ਸਧਾਰਨ ਜ� ਮੂੰ ਹ ਿਵੱ ਚ ਘੁਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਇਸ ਨੂੰ ‘Risperdal M-Tab ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ))

•

ਤਰਲ ਜ� ਪੀਣ ਵਾਲੀ

•

ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ( ਇਸ ਨੂੰ ‘Risperdal Consta ’ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ)

®

®

ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲ Risperidone ਅਕਸਰ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਿਬਨ� ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ�। Risperidone ਹਰ
ਰੋਜ਼ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� `ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
(ਿਜਵ� ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਦੰ ਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ�) ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਜਾਓ। Risperidone ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਤਰਲ Risperidone ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੰ ਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ, ਕੌ ਫ਼ੀ ਜ� ਘੱ ਟ ਿਚਕਨਾਈ ਵਾਲੇ ਦੁੱ ਧ ਿਵੱ ਚ ਰਲ਼ਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜ�
ਕੋਲਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਘੁਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ (M-Tab ) ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਨ�� ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜ� ਬੋਤਲ ਿਵੱ ਚ ਨਹ� ਸਗ�
®

ਬਿਲਸਟਰ ਪੈਕ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਸਟਰ ਿਵੱ ਚ� ਦਵਾਈ ਕੱ ਢਣ ਵੇਲੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
1. ਬਿਲਸਟਰ ਿਵੱ ਚ� ਗੋਲੀ ਕੱ ਢਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੁੱ ਕੇ ਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਉਸ �ਪਰ ਚਿੜ�ਆ ਪੱ ਤਰਾ ਹਟਾਓ (ਿਗੱ ਲੇ ਹੱ ਥ� ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਥ� ਿਵੱ ਚ
ਿਪਘਲ ਸਕਦੀ ਹੈ)। ਬਿਲਸਟਰ ਪੈਕ ਦੇ ਪੱ ਤਰੇ ਨੂੰ ਧੱ ਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਕੱ ਢਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
2. ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ �ਤੇ ਿਟਕਾਓ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਲੰਘਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਚੱ ਬਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਨਰਸ ਵੱ ਲ� ਹੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਕ ਥੋੜ�ੇ ਿਦਨ� ਲਈ ਗੋਲੀ ਜ� ਤਰਲ
Risperidone ਲਓ ।
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ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ Risperidone ਦੀ ਹਲਕੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਵੇਖਿਦਆਂ ਕਈ ਿਦਨ� ਜ� ਹਫ਼ਿਤਆਂ
ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਦਵਾਈ ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨਾਲ ਿਕਵ� ਨਿਜੱ ਠ ਰਹੇ ਹੋ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਿਕੰ ਨ� ਚੰ ਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਕੰ ਨੀ
ਖ਼ੁਰਾਕ ਢੁਕਵ� ਰਹੇਗੀ।

Risperidone ਕਦ� ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸ ਲੱਛਣ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤ� 1 ਤ� 2 ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਫ਼ਰਕ
ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਇਦੇ ਿਮਲਣ ਿਵੱ ਚ 6 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� Risperidone ਠੀਕ ਅਸਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ� ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰ ਗਿਠਤ (ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋਣਗੇ। ਗੁੱ ਸਾ ਆਉਣਾ ਘੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਆਵਾਜ਼� ਜ� ਵਸਤੂਆਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਿਦਸਦੀਆਂ ਸਨ (ਮਨ�ਭ��ਤੀ), ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ� ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ
ਮੂਡ ਵਧੇਰੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਡਰ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਘੱ ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਗੱ ਲ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਚਾਹੇ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਵੀ ਆਪਣੀ Risperidone ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਮੁੜ
ਪਰਤਣ ਤ� ਰੋਕੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੂਡ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਪਿਹਲੇ 1 ਤ� 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ
ਪਵੋਗੇ।
Risperidone ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸ� 6 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ Risperidone ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੈ ਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਿਕੰ ਨੀ-ਿਕੰ ਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਿਕੰ ਨ� ਸਮ� ਤ� ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ Risperidone ਕਈ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਲੈ ਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ
Risperidone ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕ,ੇ ਤੁਸ� ਵੀ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਵਧਾਉ, ਨਾ ਘਟਾਉ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਚਾਨਕ
Risperidone ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ Risperidone ਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹ�, Risperidone ਦਾ ਅਮਲ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ “ਤਲਬ” ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਕੋਿਟਨ ਜ� ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ

ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਿਕ Risperidone ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ� �ਤਮ ਹੈ,
ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤ� ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਦੱ ਸੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਜਦ� ਤਹਾਡਾ ਸਰੀਰ
ਇਸ ਦਵਾਈ ਤ� ਿਬਨਾ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦ� ਤੁਸ� ਇਸ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ�।
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Risperidone ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵ�ਗ, Risperidone ਲੈ ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਜ� ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਚੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਨ�� ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਤਰੀਿਕਆਂ
ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬ�ੈਕਟ�
ਿਵੱ ਚ ਇਨ�� ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ
ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮ� ਜ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ�ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।
•
•
•
•
•
•
•

ਗੁੱ ਸਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਐਨਰਜੀ ਿਡ�ੰ ਕਸ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕੌ ਫ਼ੀ ਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਫ਼ੀਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)
ਕਬਜ਼ (ਕਸਰਤ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ�, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ� ਅਤੇ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਲਓ)
ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ (ਬੈਠਣ ਜ� ਲੇ ਟਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ �ਠਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)

ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਆ�ਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ (ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)

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

ਭੁੱ ਖ ਵਧਣੀ (ਵੱ ਧ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)

ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਪੱ ਿਠਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜ� ਅਕੜੇਵ� ਹੋਣਾ (ਇਸ ਦੇ ਿਨਵਾਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ

ਕਰੋ)

•
•

ਪੇਟ ਦਰਦ (ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ)

ਭਾਰ ਵਧਣਾ (ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖੋ, ਕਸਰਤ ਵਧਾ ਲਓ)

ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ (ਭਾਵ ਿਕ ਿਜਹੜੇ 5% ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ :
•

ਹੱ ਥ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ

•

ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਿਸਰ ਘੁੰ ਮਣਾ, ਸੰ ਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ

•

ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜ� ਬੇ-ਤਰਤੀਬੀ ਧੜਕਨ

•

ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ

•

ਬੁਖਾਰ ਜ� ਲੋ ੜ ਤ� ਵੱ ਧ ਪਸੀਨਾ

•

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਪਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਪਆਸ ਲੱਗਣੀ

•

ਚਮੜੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ

•

ਿਮਰਗੀ ਪੈਣਾ

•

ਸਰੀਰ ਕੰ ਬਣਾ, ਅਕੜਾਹਟ ਜ� ਤੁਰਨ-ਿਫਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ, ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕੜਵੱ ਲ ਪੈਣੇ, ਪਿਠਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜ� ਅਕੜੇਵ�,
ਗਲੇ ਜ� ਿਵੱ ਚ ਜੀਭ ਿਵੱ ਚ ਅਕੜਾਹਟ

•

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਿਚੜ�ਿਚੜ�ੇਪਣ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਿਦਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਭੈੜਾ
ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ

•

ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ� ਪੱ ਿਠਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
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ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ “ਿਨਊਰੋਲੈਪਿਟਕ ਮੈਿਲਗਨ�ਟ ਿਸੰ ਡ�ਮ” ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ Risperidone ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਪੱ ਿਠਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਨ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਬਲੱਡ-ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਿਦਲ ਦੀ ਬੇ-ਤਰਤੀਬੀ ਧੜਕਨ (ਨਬਜ਼), ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਆਿਦ
ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਅਿਜਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ Risperidone ਨੂੰ “ਟਾਰਿਡਵ ਿਡਸਿਕਨ�ਸ਼ੀਆ” ਨਾਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾਵੇ। ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼

ਂ ੀਸਾਇਕੌ ਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲ� ਦੇ ਹਨ, ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱ ਠ� ਿਜਵ� ਬੁੱ ਲ�, ਜੀਭ, ਪੈਰ� ਦੀਆਂ
ਐਟ

ਂ ੀਸਾਇਕੌ ਿਟਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਰੋਕ ਕੇ ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ
�ਗਲ�, ਹੱ ਥ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਆਿਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰਕਤ� ਕਰਨ ਲੱਗ ਪ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਐਟ

ਂ ੀਸਾਇਕੌ ਿਟਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱ ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
“ਅਿਟਪੀਕਲ” ਐਟ

ਸੁਝਾਅ: Risperidone ਨਾਲ ਕਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱ ਕਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ�
ਇਨ�� ਅਸਥਾਈ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜ� ਗੱ ਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤ�
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

Risperidone ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ:
•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•

ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਜ� ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤ� ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ (ਹਰਬਲ ਉਤਪਾਦ� ਸਮੇਤ) ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ� ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁੱ ਝ ਦਵਾਈਆਂ Risperidone ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰਬਾਮੈਜ਼ੇਪੀਨ, ਿਦਲ ਦੇ ਰੋਗ� ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ,

ਂ ੀਿਡਪਰੈਸ�ਟਸ, ਐਟ
ਂ ੀਬਾਇਿਟਕਸ (ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ), ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੀਆਂ
ਐਟ
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ Risperidone ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ� ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਗੁਰਿਦਆਂ ਜ� ਿਜਗਰ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ (ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼)
ਜ� ਮੋਤੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਡੀ ਮ�ਹਵਾਰੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ, ਤੁਸ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ (ਜ� ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ) ਜ� ਤੁਸ� ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾ
ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ Risperidone ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ।

•

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਤੁਸ� ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਵਸਤ� Risperidone ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਆਉਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ: ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਿਦੱ ਕਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸ� ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਿਕ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਗਰਮ ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
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Risperidone ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
•

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੈ ਬੌਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ� ਲਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� Risperidone ਨਾਲ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਿਕੰ ਨਾ
ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭ�ਵ� ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁੱ ਝ ਖ਼ਾਸ ਲੈ ਬ ਟੈਸਟ� ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। Risperidone ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱ ਖ
ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਵਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

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

ਜੇ ਮ� Risperidone ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵ� ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ� Risperidone ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਸਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ�ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਲ� ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਉਸ ਖੁੰ ਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ
ਛੱ ਡ ਿਦਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਤ� ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿਹਲ� ਵ�ਗ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱ ਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜ�
ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਵਾਰੀ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਤ� ਖੁੰ ਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ, ਜੇ ਸਮ� ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ (ਿਜਵ�
ਿਕ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਲਈ 4 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ) ਤ� ਖੁੰ ਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ ਜ� ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱ ਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ

ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੁਟੀਨ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।

Risperidone ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
•

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

•

ਘੁਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਪੈਕਟ� ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਖੋਲ� ਲੈ ਣ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ।

•

ਦਵਾਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤ� ਪਰ�ੇ ਰੱ ਖੋ।

ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸ� ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕ�ਿਕ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਵਖਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ/ਜ�
ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਵੱ ਲ� ਿਮਲੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤ� ਉਨ�� ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਂ ਅਡੌਲੋਸ�ਟ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਪ�ੋਗਰਾਮ” ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
“ਚਾਈਲਡ ਐਡ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਵੱ ਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ “ਕੈਲਟੀ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਸੋਰਸ
ਸ�ਟਰ” ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱ ਲ� ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
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