divalproex / valproic acid - Punjabi

ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਲਈ Divalproex / Valproic
Acid ਿਡਵੈਲਪ�ੋਐਕਸ / ਵੈਲਪ�ਇ
ੋ ਕ ਐਿਸਡ

(Epival® / Depakene®) (ਐਪੀਵਾਲ ® /

ਡੈਪਾਕੀਨ ®) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਸੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ
ਿਡਵੈਲਪ�ਐ
ੋ ਕਸ / ਵੈਲਪ�ਇ
ੋ ਕ ਐਿਸਡ (Epival® / Depakene® and generic forms) (ਐਪੀਵਾਲ ® / ਡੈਪਾਕੀਨ ® ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ
ਸਧਾਰਨ ਿਕਸਮ� ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ “ਮੂਡ ਸਟੈਿਬਲਾਈਜ਼ਰਜ਼” ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ

Divalproex ਨੂੰ valproic acid ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਦਵਾਈਆਂ ਇੱ ਕੋ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱ ਝ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ Valproic
acid ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Divalproex ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਨ�ਟ: ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਦੋਹ� ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ “Valproic acid” ਵਜ� ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

Valproic acid ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਿਮਰਗੀ ਦੇ ਦੌਿਰਆਂ (ਐਪੀਲੈ ਪਸੀ) ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ Valproic
ਂ ੀਅਪੀਲੈ ਪਿਟਕ” ਜ� “ ਐਟ
ਂ ੀਕਨਵਲਸ�ਟ” ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਕਨ�ਡਾ ਵੱ ਲ�
acid ਹੈਲਥ ਕਨ�ਡਾ ਵੱ ਲ� ਪ�ਵਾਿਨਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ “ਐਟ

Valproic acid 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ� ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਹੈ। ਜਦ� ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਇਸ
ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ “ਮੂਡ ਸਟੈਿਬਲਾਈਜ਼ਰ” ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਵਾਸਤੇ ਿਲਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰਨ�
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ��, ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਲਈ Valproic acid ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਨ�ਡਾ ਵੱ ਲ� ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ�
Valproic acid 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:
•

ਮੇਨੀਆ (ਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲੇ ਮੂਡ) ਜ� ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ

•

ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਨੀਆ ਜ� ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ

•
•

ਤੁਰਤ ਪ�ਭਾਵੀ ਜ� ਗੁੱ ਸੇ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ
ਮਾਈਗ�ੇਨ ਕਾਰਨ ਿਸਰ ਦਰਦ ਤੋਨ ਰੋਕਥਾਮ

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।
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Valproic acid ਿਕਵ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
Valproic acid ਦਾ ਅਸਰ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕੁੱ ਝ ਰਸਾਇਣ� (ਿਨਊਰੋਟ��ਸਿਮਟਰਜ਼) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ �ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਨੂੰ GABA
ਅਤੇ glutamate ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾੜੀ ਤੰ ਤਰ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਕਰਨ �ਤੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੂਡ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ�ਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। Valproic acid ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ��
ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਢੰ ਗ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਨਹ� ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਿਕਆ ਹੈ।

ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਿਵੱ ਚ Valproic acid ਿਕੰ ਨੀ ਕੁ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਿਕ Valproic acid ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱ ਲ�ੜ� ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮੇਨੀਐਕ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ Valproic acid ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਕੱ ਿਲਆਂ ਜ� ਮੂਡ ਸਿਥਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਮੇਨੀਐਕ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, Valproic acid ਨਾਲ ਕਈ ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ�: ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਖਝ ਭਰੇ
ਗੁੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਮੂਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੇਲੇ, ਨ�ਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਜ� ਮਹਾਨ ਸਮਝਣਾ, ਜਲਦੀ ਭਟਕ
ਜਾਣਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਬਦਲਣੇ, ਵੱ ਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ।
ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮ� (ਅਕਸਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ) Valproic acid ਇਹਨ� ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਵਧੀ ਹੋਈ
ਉਦਾਸੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਜ� ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸੌਣ ਜ� ਨ�ਦ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ ਜ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੌਣਾ, ਭੁੱ ਖ ਅਤੇ ਭਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ,
ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਜ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੁਸਤੀ ਜ� ਗੁੱ ਸੇ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਿਨਕੰ ਮਾ ਸਮਝਣਾ, ਬੇ-ਉੰਮੀਦੀ ਜ� ਖੁਦ ਨੂੰ
ਦੋਸ਼ੀ ਮਂਨਣਾ, ਸੋਚਣ ਜ� ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਜ� ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱ ਚ ਦੋਸ਼, ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜ� ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ।
ਜਦ� ਅਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵ,ੇ Valproic acid ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਤੀਿਵਧੀ ਪੱ ਧਰ ਨਾਰਮਲ ਜ� ਮੁੜ ਪਿਹਲੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ
ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ� ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Valproic
acid ਉਹਨ� ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ �ਤੇ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਮੇਨੀਐਕ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ (ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਦੌਰ)ੇ ਇਕੱ ਠ� ਪ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਜਹਨ�
ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਤ� ਵੱ ਧ ਅਿਜਹੇ ਦੌਰੇ ਪ�ਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਿਪਡ ਸਾਇਕਿਲੰਗ-ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ)। ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੇ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਖਝ ਭਰੇ ਗੁੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ
ਸਿਥਤੀ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਸਖਾਉਣਾ ਿਕ ਮੇਨੀਐਕ ਜ�
ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਚੰ ਨ�� ਦੀ ਿਕਵ� ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਢੁੱ ਕਵ� ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਾ) ।

Valproic acid ਿਕਵ� ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
Valproic acid (Depakene ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਿਕਸਮ�) ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪਸੂਲ� ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹ�
®

ਨੂੰ ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਹੀ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। Divalproex (Epival ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਿਕਸਮ�) ਮੂੰ ਹ ਰਾਹ� ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ�ੀਆਂ
®

ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੋਹ� ਿਕਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਜ� ਿਤੰ ਨ ਵਾਰੀ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। Valproic
acid ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਲੰਘਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਚੱ ਬ ਕੇ ਨਹ� ਖਾਧਾ ਜ�ਦਾ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰ ਹ
ਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Valproic acid ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜ� ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਿਵੱ ਚ ਿਮਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚ�ਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ Valproic acid ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲਓ।
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Valproic acid ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਹਲ� ਘੱ ਟ ਖੁਰਾਕ ਿਲਖੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਜ� ਿਤੰ ਨ ਵਾਰ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ
ਖੁਰਾਕ ਹਰੇਕ 3 ਤ� 7 ਿਦਨ� ਬਾਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ
ਪ�ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕੰ ਨੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਖੂਨ ਿਵੱ ਚ Valproic acid ਦੀ
ਅਸਰਦਾਇਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਵਧ-ਘਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ� ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ 350-700 ਮਾਈਕ�ੋਮੋਲ/ਿਲਟਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। Valproic acid ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਚੈ�ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਤ� ਠੀਕ ਪਿਹਲ� Lithium ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਨ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥ�, ਖੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਿਪਛ� ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਓ। (ਚਾਹੇ ਤੁਸ�
ਠੀਕ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋ) ਅਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ Valproic acid ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਸਮ� ਤੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
Valproic acid 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� ਦੰ ਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ�) ਤ� ਿਕ ਤੁਸ� ਭੁੱ ਲ ਨਾ ਜਾਓ। Valproic acid ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇੱ ਕ-ਦਮ ਅਚਾਨਕ ਬੰ ਦ ਨਹ� ਕਰ ਦੇਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸ� Valproic acid ਿਮਰਗੀ ਦੇ ਦੌਿਰਆਂ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ,
ਦਵਾਈ ਅਚਾਨਕ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਿਮਰਗੀ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Valproic acid ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲਓ, ਇਸ
ਨਾਲ ਿਬਮਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Valproic acid ਕਦ� ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ?
ਜਦ� Valproic acid ਨੂੰ ਮੇਨੀਐਕ ਦੌਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਡ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ�
Valproic acid ਨੂੰ 1-2 ਹਫਤੇ ਤੱ ਕ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� Valproic acid ਹੋਰਨ� ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਸੁਧਾਰ ਪਿਹਲ� ਵੀ ਦੇਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੇ ਕੁੱ ਝ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਹੇ Valproic acid ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਕਟੌਤੀ ਜ�
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇਰ ਬਾਦ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸਧਾਰਣ ਗੱ ਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਿਕ Valproic acid ਸਾਿਰਆਂ �ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਦੇ
ਇਲਾਜ ਿਪੱ ਛ� ਜੇ ਤੁਸ� ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਜ� ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ Valproic acid ਿਕੰ ਨਾ ਿਚਰ 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 ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ� ਨੂੰ Valproic acid ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 6
ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਲੈ ਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮੂਡ ਿਵਗਾੜ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਿਦਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਬਾਅਦ, ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਮੇਨੀਆ ਜ� ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਅਨ�ਕ� ਵਾਿਕਆ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ�� ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ�

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਤਕ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਕੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੂਡ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਵਾਿਕਆ ਹੋਣ

ਦੇ ਆਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰਥਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸ� ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਿਤਆਂ ਿਬਨ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ

ਅਚਾਨਕ ਲੈ ਣਾ ਬੰ ਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸ� Valproic acid ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਲੱਛਣ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਿਮਰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ Valproic acid ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਸੇਗਾ ਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱ ਟ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ।
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ਕੀ Valproic acid ਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਹ�, Valproic acid ਦਾ ਅਮਲ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ “ਤਲਬ” ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਿਨਕੋਿਟਨ ਜ� ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ

ਤਲਬ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

Valproic acid ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ) ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵ�ਗ, Valproic acid ਲੈ ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ
ਕਦਾਈ ਂ ਿ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 ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 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।
•

ਮਾਨਿਸਕ ਉਲਝਣ, ਅਸਿਥਰਤਾ, ਥਕਾਵਟ ( ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ �ਪਰ ਿਕਵ� ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ

ਸੰ ਤੁਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)
•

ਨ�ਦ ਆਉਣੀ, ਭੁਲੇਖਾ, ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ ( ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲਓ। ਉਸ ਸਮ� ਤੱ ਕ ਗੱ ਡੀ ਜ� ਕੋਈ

ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਦਮਾਗੀ ਚੁਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਦਵਾਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ)

•
•
•
•

ਵਾਲ ਝੜਨ� (ਇਲਾਜ ਤ� 3 ਤ� 6 ਮਹੀਨ� ਬਾਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ� ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ)
ਿਸਰ ਦਰਦ (ਦਰਦ ਿਨਵਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸੀਟਾਿਮਨਾਿਫ਼ਨ (Tylenol - ਟਾਇਲਾਨੌਲ))
®

ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਐਨਰਜੀ ਿਡ�ੰ ਕਸ, ਕੋਲਾ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌ ਫ਼ੀ ਿਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਫ਼ੀਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ)

ਹੱ ਥ� ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਬਣੀ (ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਤੰ ਗ ਕਰੇ ਜ� ਵਧ ਜਾਵੇ ਤ� ਕੌ ਫੀ, ਚਾਹ, ਕੋਲਾ ਜ� ਐਨਰਜੀ ਿਡ�ੰ ਕ ਤ� ਹਾਸਲ ਹੁੰ ਦੀ

ਕੈਫੀਨ ਲੈ ਣੀ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
•

ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਵੱ ਤ, ਟੱ ਟੀਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ (ਦਵਾਈ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਲੈ ਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। Divalproex ਨਾਲ valproic acid ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਟ ਘੱ ਟ

ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।)

•

ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਭੁੱ ਖ ਦਾ ਵਧਣਾ (ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੱ ਧ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਵਧਾ ਲਓ, ਵੱ ਧ ਕੈਲੋਰੀਆਂ

ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ (ਦੇਖੋ: “Eating Well with Canada’s Food Guide”))

•

ਂ ੀ ਇੱ ਚ (ਖਾਰਸ਼ ਰੋਕ)ੂ ਲੋ ਸ਼ਨ/ਮਾਇਸਚਰਾਇਜ਼ਰ ਲਗਾਓ (ਿਜਵ�ਚਮੜੀ �ਤੇ ਖਾਜ (ਖਾਰਸ਼) ਹੋਣਾ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸਖਤ ਚਮੜੀ (ਖਾਸ ਐਟ
Aveeno ਅਵੀਨ�
®

®

))
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ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ (ਭਾਵ ਿਕ ਿਜਹੜੇ 5% ਤ� ਵੀ ਘੱ ਟ ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਕੁੱ ਝ ਖਤਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। Valproic acid ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ :
•

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੁੱ ਸਾ, ਸੁਭਾਅ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਿਖਝ, ਲੜਾਕਾਪਣ, ਘਬਰਾਹਟ ਜ� ਸੁਭਾਅ ਿਵੱ ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ

•

ਚਮੜੀ ਤੇ ਹੋਰਨ� ਥਾਵ� ਤੇ ਛੇਤੀ ਰਗੜ� ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਜ� ਖੂਨ ਿਵੱ ਕਨ ਆਉਣਾ

•

ਿਮਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੈਣੇ

•

ਭੁੱ ਖ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਿਢੱ ਡ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਉਵੱ ਤ ਆਉਣੇ ਜ� ਉਲਟੀਆਂ

•

ਿਚਹਰੇ, ਿਗੱ ਟੇ, ਪੈਰ ਜ� ਲੱਤ� ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਤੇ ਸੋਿਜ਼ਸ਼, ਚਮੜੀ ਤੇ ਰਗੜ� ਲੱਗਣੀਆਂ

•

ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਖੱ ਚ� ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਹੱ ਿਤਆ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਸੋਚਣਾ

•

ਅੱ ਖ� ਜ� ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ, ਖਾਿਰਸ਼ ਹੋਣੀ, ਭੁੱ ਖ ਮਰਨੀ, ਕਮਜ਼ਾਰੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਗੂੜ�ੇ ਰੰ ਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਬ, ਿਢੱ ਡ ਦੇ �ਪਰਲੇ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ

•

ਔਰਤ� ਿਵੱ ਚ: ਭੋਰੀਆਂ, ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਲ ਵਧ ਜਾਣੇ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਅੱ ਗੇ-ਿਪੱ ਛੇ ਹੋਣਾ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ( ਜਦ� ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ
ਹੋਵੇ), ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ

Valproic acid ਲ� ਦੇ ਸਮ� ਮੈਨੰ ੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ Valproic acid ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ�
ਅਿਸਿਟਲਸੇਲਾਈਕਿਲਕ ਐਿਸਡ (ਐਸਪਿਰਨ ) ਅਤੇ ਵਾਰਫਿਰਨ (ਕੂਮਾਿਡਨ ), ਮੂਡ ਸਿਥਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਲੈ ਮੋਿਟ�ਜਾਈਨ (ਲੈ ਿਮਕਟਾਲ )
®

®

®

ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੈਜ਼ੇਪਾਈਨ (ਟੈਗਿਰਟੋਲ ), ਕ�ਬਾ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਿਫਨਾਇਟੋਇਨ (ਡਾਇਲ� ਿਟਨ ), ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਐਮੀਿਟ�ਪਿਟਿਲਨ
®

®

ਂ ੀਬਾਇਿਟਕਸ ਿਜਵ� ਅਿਰਥ�ਮ
(ਐਲੇ ਿਵਲ ) ਅਤੇ ਫਲੂਓਕਸਟਾਇਨ (ਪ�ੋਜ਼ੈਕ ), ਿਚੰ ਤਾ ਰੋਕੂ ਕੁੱ ਝ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਕਲੋ ਨ�ਜ਼ੀਪਾਮ (ਿਰਵੋਿਟ�ਲ ), ਐਟ
ੋ ਾਇਿਸਨ,
®

®

®

ਸਾਇਮੈਿਟਿਡਨ (ਟੈਗਾਮੈ�ਟ ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਜ� ਕਾ�ਟਰ ਤ� ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਆਪਣੇ
®

ਡਾਕਟਰ ਜ� ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕੋਈ ਹੋਰ
ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ(ਆਂ) ਦਵਾਈ(ਆਂ) ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ� ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਫਾਰਮਾਿਟਸਟ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇ:
•

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

•

ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਕ�ੀਆਸ, ਿਕਡਨੀ (ਗੁਰਦੇ) ਜ� ਿਲਵਰ (ਿਪੱ ਤੇ) ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚੇਦਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਗਟੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਿਮਰਗੀ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ� ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੋਗ�, ਮਾੜੇ ਿਵਗਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਚੱ ਕਰ� ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਗਾੜ� ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ
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•

ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਮਾਗੀ ਰੋਗ� ( ਿਜਵ� ਅਚਾਨਕ ਕੋਮਾ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੋਚ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਮਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਿਵਗਾੜ) ਦਾ
ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ� ਪਿਹਲ� ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ�� ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਆਏ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ� ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਜ� ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਵਸਤ� ਿਦਖੀਆਂ ਜ� ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼� ਸੁਣੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਹ� ਿਦਸਦੀਆਂ/ਸੁਣਦੀਆਂ

•

ਤੁਸ� ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪ�ਦੇ ਹੋ ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ 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 ਤੁਰੰਤ ਦੱ ਸੋ ਜੇ Valproic acid ਲੈ ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ� ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲ� ਦੇ ਹੋ।

Valproic acid 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� Valproic acid 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� (Valproic acid ਪੱ ਧਰ, ਿਪੱ ਤੇ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ,
ਪਲੇ ਟਲੈ �ਟ ਸੰ ਿਖਆ, ਪੂਰਨ ਖੂਨ ਸੈ�ਲ ਸੰ ਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਟੈਸਟ) ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। Valproic acid 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� Valproic acid ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵ� ਤ� ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ� Valproic acid ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲ� ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਜਦ ਯਾਦ ਆਏ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਖੁੰ ਝੀ
ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਮ� 4 ਘੰ ਟੇ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਿਦਓ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮ� ਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੂੰ ਦੁੱ ਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ।

Valproic acid 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)।

•

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

ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ� ਵੱ ਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ “ਕੈਲਟੀ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਸੋਰਸ
ਸ�ਟਰ” ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱ ਲ� ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

divalproex / valproic acid
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