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Clonidine - Punjabi 
 

 

ਬੱਿਚਆ ਂਅਤ ੇਅੱਲ�ੜ� ਲਈ Clonidine 

(ਕਲੋਨੀਡਾਈਨ)  ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨਾ 
 

 
ਸੰਖਪੇ ਵਰੇਵਾ 
 

Clonidine (Catapres®, ਕਟੈਾਪਰੇਜ਼®, Dixarit® ਡਾਈਕਸਿੈਰਟ® ਅਤ ੇਇਸ ਦੀਆ ਂਜਨੇ� ਿਰਕ (ਆਮ) ਿਕਸਮ�) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 

ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ “alpha2-agonists” (ਐਲਫ਼ਾ2-ਐਗੋਿਨਸਟਸ) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ਼� ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ 

ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨ� ਡਾ ਵੱਲ�  ਪ�ਵਾਿਨਤ ਹੈ। ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲ�ੜ� ਿਵੱਚ, ਅਟੈਨਸ਼ਨ 

ਡੈਫ਼ੀਿਸਟ/ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਿਵਟੀ ਿਡਸਆਰਡਰ (ਘੱਟ ਿਧਆਨ ਦੇਣ/ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ) 

(ਏ.ਡੀ./ਐ�ਚ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਿਹਚੋਲੇ ਮਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ� (ਿਜਵ� ਟੂਰੇ�ਟ ਿਸੰਡ�ਮ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤ� ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 
Clonidine ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ?ੈ  
 
ਿਜਵ� ਿਕ ਬਚਪਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, Clonidine ਦਵਾਈ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲ�ੜ� ਲਈ 

ਹੈਲਥ ਕੈਨ� ਡਾ ਵੱਲ� ਪ�ਵਾਿਨਤ ਨਹ� ਹੈ। ਜਦ� Clonidine ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇ (ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ) ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਿਰਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ 

ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ) ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ, ਉਦ� ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਅਲਾਮਤ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੰੂ “ਆਫ ਲੇਬਲ” ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ 

ਅਤੇ ਅੱਲ�ੜ� ਿਵੱਚ ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ Clonidine ਦੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਕਸਮ ਨੰੂ ਪ�ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨ� � ਦੇ ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਅਲਾਮਤ� ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:  
 

• ਿਹਚੋਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ( ਿਜਵ� ਮੋਢੇ ਚੜ�ਾਉਣਾ, ਅੱਖ� ਝਪਕਨੀਆਂ, ਿਸਰ ਮੋੜਣਾ, ਪੱਿਠਆਂ ਦਾ ਫੜਕਣਾ ਅਤੇ ਗਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨਾ) 

• ਸੌਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦੱਕਤ� 

• ਿਚੰਤਾ ਰੋਗ 

• ਿਸਗਰਟਨ� ਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਿਸਆ (ਿਨਕੋਿਟਨ ਘਾਟ) 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਵਾਈ 

ਿਕ� ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛ ਲਓ।  
 
 

Clonidine ਕੰਮ ਿਕਵ� ਕਰਦੀ ਹ?ੈ  
 
Clonidine ਿਦਮਾਗ਼ੀ ਰਸਾਇਣ (ਿਨਊਰੋਟ��ਸਿਮਟਰ), ਿਜਸ ਨੰੂ ਨ� ਰਪਾਈਨਿਫ�ਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ 

ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨ� ਰਪਾਈਨਿਫ�ਨ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ, ਿਦਲ ਦੇ ਧੜਕਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ 

ਰੋਗ �ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਿਧਆਨ ਅਤੇ �ਤੇਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ 

ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ “ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ” ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਸ ਨਾਲ ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ., ਿਚੰਤਾ ਰੋਗ, ਸੌਣ ਸੰਬੰਧੀ 

ਿਦੱਕਤ�, ਿਨਕੋਿਟਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਿਹਚੋਲੇ ਮਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
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ਬੱਿਚਆ ਂਅਤ ੇਅੱਲ�ੜ� ਿਵੱਚ Clonidine ਿਕੰਨੀ ਕ ੁਚੰਗੀ ਤਰ�� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ 
 
Clonidine ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕਰਦੀ। ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਦਰਿਮਆਨਾ ਿਜਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, 

ਿਜਵ� ਿਕ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਹਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁੱ ਸੇ ਵਾਲਾ ਿਵਹਾਰ। ਮਾਯੂਸੀ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਤੁਲਨਾ ਿਵੱਚ Clonidine ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ� ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 

ਏ.ਡੀ/ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼� �ਪਰ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਜ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਣਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, 

ਉਨ� � ਮਰੀਜ਼� ਵਾਸਤੇ Clonidine ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਵਕਲਪ ਹੈ।  
 
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਾਹਲ, ਤੇਜ਼ ਜ� ਗੁੱ ਸੇ ਵਾਲੇ ਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ Clonidine ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

Clonidine ਉਨ� � ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸੌਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦੱਕਤ� ਹਨ, ਗੁੱ ਸਾ ਆ�ਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਮਨ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 

ਿਹਚੋਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਹੋਗ ਹੈ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ Clonidine ਨੰੂ �ਤੇਜਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਿਵਹਾਰ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�: ਚੰਗੇ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕ� ਿਸਖਾਉਣੀਆਂ) ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਨਾਲ clonidine ਤ� ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  

 
 
Clonidine ਿਕਵ� ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 
 

Clonidine ਮੰੂਹ ਰਾਹ� ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਿਹਚੋਲੇ ਮਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 

ਿਵਗਾੜ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤ� ਚਾਰ ਵਾਰ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੌਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦੱਕਤ� ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ 

ਅਕਸਰ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੌਣ ਤ� ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਭੋਜਨ ਤ� ਿਬਨਾ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰੇਗਾ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ Clonidine ਦੀ ਹਲਕੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ� ਤਕ 

ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋੜ�ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ ਜ� ਜਦ� ਤਕ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਦੇ 

ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ । 
 
ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ Clonidine ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। Clonidine ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ 

ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅਣਚਾਿਹਆ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਹਰ 

ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮ� ’ਤੇ ਿਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
Clonidine ਕਦ� ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰਗੇੀ? 
 
ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਤ� ਪਿਹਲ� Clonidine ਨੰੂ ਦੋ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ 2 ਤ� 4 

ਮਹੀਨ�  ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨ�ਦ ਆਉਣੀ ਜ� ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਸਿਥਤੀ (ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਲੋਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 

(ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ)।  ਜੇ ਕੱੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਜਦ� ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਆਖੇ, ਉਦ� ਤਕ 

ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਨਾ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ।  

 
Clonidine ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸ� ਕਈ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰਦ,ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਮਨੰੂੈ Clonidine  ਿਕੰਨੀ ਦਰੇ ਤਕ ਲੈਣੀ ਪਵਗੇੀ? 
 

ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨੀ-ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ�ਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਿਕੰਨ�  ਸਮ� ਤ� ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ� ਲਈ Clonidine ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਸਮ� ਸਮ� ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ-

ਮੁੜ ਿਵਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਕਈ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 

ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮ� ’ਤੇ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਜਦ� ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਦ� ਿਕ ਕਈ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਈ ਸਾਲ� ਤਕ ਹੰੁਦਾ 

ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤ� Clonidine ਨੰੂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ Clonidine ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇਗਾ ਿਕ 

ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਕਵ� ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤ� ਬਗ਼ੈਰ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਢਾਲ 

ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦ� ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਚਾਹੇ ਅਸਰ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿਹਲ� ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨ ਤ� ਿਬਨਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
 
ਕੀ Clonidine ਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ  
 
ਨਹ�, Clonidine ਦਾ ਅਮਲ ਨਹ� ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ “ਤਲਬ” ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਕਈ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਨਕੋਿਟਨ ਜ� ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ. ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ� ਵੱਲ� ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ� ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਨਹ� ਲ�ਦੇ, ਉਨ� � ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘੱਟ ਦੁਰਵਰਤ� ਕਰਨਗੇ ਿਜਨ� � 

ਦੇ ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ. ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 
 
Clonidine ਦ ੇਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ ਕੀ ਹਨ ਅਤ ੇਜ ੇਮਨੰੂੈ ਇਹ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ ਹ ੋਜਾਣ ਤ� ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵ�ਗ, Clonidine ਲੈਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਥੜੋ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕਈ 

ਵਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਪ�ਭਾਵ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਜ� ਲੰਮੇ ਸਮ� ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਨ� � ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ 

ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਪੰਨ�  �ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬ�ੈਕਟ� ਿਵੱਚ ਇਨ� � 

ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

  

ਆਮ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ 
 

ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮ� ਜ� ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ�ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 
 

• ਨ�ਦ ਆ�ਦੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ (ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਜ� ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� Clonidine ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨ�ਦ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ 

ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ) 

• ਮੰੂਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ (ਖੰਡ ਰਿਹਤ ਿਚਊਇੰਗ ਗਮ ਜ� ਖੰਡ ਰਿਹਤ ਟੌਫੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜ� ਕੁਲਫੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ) 

• ਅੱਖ� ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣੀਆਂ (ਬਣਾਉਟੀ ਅੱਥਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖ� ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਜ਼ਮਾਓ) 
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• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਿਸਰ ਹੌਲਾ ਹੋਣਾ ਜ� ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ (ਬੈਠਣ ਜ� ਲੇਟਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ �ਠਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਿਜਵ� ਿਡੱਗ ਪੈਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਤ� ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ) 

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

ਅਚਾਨਕ �ਠ�  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ ਲਓ) 

• ਕਬਜ਼ (ਕਸਰਤ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ�, ਸਬਜ਼ੀਆ,ਂ ਫਲ� ਅਤੇ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਲਓ) 

• ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ (ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਭੋਜਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ) 
 

 
ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੌ ’ਤ ੇਗੰਭੀਰ ਪਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ (ਭਾਵ ਿਕ ਿਜਹੜੇ 5% ਤ� ਵੀ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ) 
 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Clonidine ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ�ਭਾਵ� ਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ। 
 
ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਨ� � ਸੰਭਾਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜ ੇਪ�ਭਾਵ� ਿਵੱਚ� ਕਈੋ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਤ� ਤਰੰੁਤ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ 
 

• ਚਮੜੀ �ਤੇ ਧੱਫੜ ਿਜਨ� � ਨਾਲ ਸੋਿਜ਼ਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਿਰਸ਼ ਜ� ਸ�ਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਹੋਣੀ (ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ ਤੁਰੰਤ ਲਓ) 

• ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ (ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤ� ਉਦਾਸੀ) ਜ� ਮੂਡ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ (ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ)  

• ਿਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜ� ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਧੜਕਨ, ਿਦਲ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਧੜਕਨ (ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ)  

• ਿਜ਼ਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ, ਬੇਅਰਾਮੀ ਜ� ਿਚੜ�ਿਚੜ�ਾਪਣ 

• ਅਚਾਨਕ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਗੁੱ ਸਾ ਆਉਣਾ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ 

ਹੋਣਾ ਜ� ਉਲਟੀਆ ਂਆਉਣੀਆਂ (Clonidine ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਨੰੂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਿਜਹੇ ਅਸਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤ� 

ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ ਤੁਰੰਤ ਲਓ)  
 
Clonidine ਲ�ਦ ੇਸਮ� ਮਨੰੂੈ ਅਤ ੇਮਰੇ ੇਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਬਾਰ ੇਸਚਤੇ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
 

ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ Clonidine ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ� � ਦਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ; ਖੰਘ ਅਤੇ 

ਜ਼ਖ਼ੁਾਮ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਟਂੀ ਿਹਸਟਾਮਾਈਨ (ਐਲਰਜੀ ਜ� ਸੱਟ ਤ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਿਜਵ� ਡਾਇਫਨਹਾਈਡ�ਾਮਾਈਨ (Benadryl® - 

ਬੈਨਾਿਡ�ਲ); ਕੱੁਝ ਐਟਂੀ ਿਡਪਰੈਸ�ਟ ਿਜਵ� ਨੌਰਿਟ�ਪਿਟਿਲਨ (Aventyl® - ਅਵ�ਿਟਲ®); ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਨ�ਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਿਚੰਤਾ 

ਰੋਗ, ਿਮਰਗੀ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਗਾੜ� ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆ,ਂ   ਜੇ ਤੁਸ� ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਜ� ਕਾ�ਟਰ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ (ਜ� ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ) ਤ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਿਜਹੜੀਆਂ Clonidine ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ� ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 
ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਜ� ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਜ:ੇ 

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

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੂਗਰ (ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼) ਜ� ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ 

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ ਹੈ  

•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ ਿਜਵ� ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਜ� ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ ਹਨ 
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•  ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੇਨੌਡ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ (ਖੂਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੱਥ�, ਪੈਰ� ਦੀਆਂ �ਗਲ� ਜ� ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦਾ 

ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ) 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਮ�ਹਵਾਰੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ, ਤੁਸ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ (ਜ� ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ) ਜ� ਤੁਸ� ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ 

ਦੁੱ ਧ ਚੰੁਘਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ Clonidine ਲੈਣ 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� Clonidine ਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 

ਅਤ/ੇਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਆਉਣ ਦਾ ਅਿਹਸਾਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

 
Clonidine ਲ�ਦ ੇਹਏੋ ਮਨੰੂੈ ਿਕਹੜੀਆ ਂਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ? 

 
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੈਬੌਰੇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮ�ਟ� ਲਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� Clonidine ਨਾਲ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ ਠੀਕ ਹੋ 

ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭ�ਵ� ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੱੁਝ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ� (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ: ਅਿਧਆਪਕ� ਤ� 

ਿਰਪੋਰਟ, ਏ.ਡੀ./ਐਚ.ਡੀ. ਦਾ ਪੱਧਰ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦੀ ਦਰ, ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ) ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਿਦਓ। 
 

ਜ ੇਮ� Clonidine ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱ ਲ ਜਾਵ� ਤ� ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 
 
ਜੇ ਤੁਸ� Clonidine ਬਾਕਾਇਦਾ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਸ� ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਭੱੁਲ ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਉਸ ਖੰੁਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਸਮ� ਤ� 4 ਘੰਟੇ ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਖੰੁਝੀ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦ ੇਬਾਕਾਇਦਾ ਤੈਅ 

ਸਿਮਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ� ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੰੂ ਦੁੱ ਗਣੀ ਨਾ ਕਰੋ।  
 

Clonidine ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦ ੇਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ 
 
• ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਿਵੱਚ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ `ਤੇ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਇਸ ਨੰੂ 

ਬਾਥਰੂਮ ਜ� ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ) ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤ� ਬਚਾਓ। 

• ਦਵਾਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤ� ਪਰ�ੇ ਰੱਖੋ। 
 

ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ� ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ 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 ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤ/ੇਜ� 

ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਵੱਲ� ਿਮਲੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤ� ਉਨ� � ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 
 
 
 
 

 
 
 
 

“ਚਾਈਲਡ ਐਡਂ ਅਡੌਲੋਸ�ਟ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਪ�ੋਗਰਾਮ” ਦੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ� ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ “ਕੈਲਟੀ ਮ�ਟਲ ਹੈਲਥ ਰੀਸੋਰਸ 

ਸ�ਟਰ” ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲ� ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। 


