औषधीको �ववरण

इथामब्ु
य टल (Ethambutol)

संभा�वत साइड इफेक्टहर
•
•

वाकवाक� लाग्न, बान्ता ह ुन
हात तथा खट
ु ्टाको चेतना हराउ, काउकुती लागेजस्तो ह ुन

Medication Information: Nepali
आइसो�नयाजाइड (Isoniazid)

संभा�वत साइड इफेक्टहर
•
•

जानकार� गराउनुहोस ्:

•

नसर्लाई तत्कालै जानकार� गराउनुहो:

•

•

•

�वगतमा कलेजो वा मग
ृ ौला संबन्धी कुनै समस्यादे�खएको
य�द देख्ने �मतामा प�रवतन, रं गहरु छुट्ट्याउन समस्ए

पाइरािजनामाइड (Pyrazinamide)

संभा�वत साइड इफेक्टहर
•
•
•
•
•

वाकवाक� लाग्न, बान्ता ह ुन
छालामा डाबरहर, कमल�पत्त(जिन्ड)
जोन� सु�नने र दुख्न
ज्वर

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

छा�त पोल्न, वाकवाक�, बान्त, झाडापखाला

•
•

•

य�द तपाइँ �वगतमा मुछार् ह ुनुभएको छ भन
औष�ध �लइरहेको अव�धमा मादकपदाथर्(�बयर, वाइन, र िह्वस्)

गाढा रं गको �पसाब, �फका रं गको �दसा
आँखामा आँसु
आलस्

औषधीसंग �दइएको �भटा�मन बी-६ प्रयोग गनुर्ह

पखाला लागेमा, पुरानो भएको चीज र मास,ु सोया सस,् पेष्ट

(sauerkraut), �कम्च, कन्सन्ट्रेटेड �यस्ट एक् (मामार्इ),

वाइन, अल्कोहल �फ्र �बयर समे �बयर सेवन नगनुर्होस् 

नसर्लाई तत्कालै जानकार� गराउनुहो:
•

य�द तपाइँले कुनै प�न कारण यी औषधीहरु �लन
छोड्नुभयो भने 

छालामा डाबर, प�सना, छाला पह� लो हुने

•

य�द यी औषधीहरु �लंदा तपाइँमा कुनै साइड इफेक्
दे�खएमा ।

ज्वर

मुख र िजभ्रो पोल

य�द तपाइँ दम, मुछार, एचआइभी वा मधुमेहको औषधी �लनुहुन्

स्वास्थ्य �व:

य�द तपाइँ मुटु वा उच्चरक्तचापको औषधी �लनुहुन्छ 

य�द तपाइँ रगत पातलो बनाउने औषधी (Coumadin)�लनुहुन्

य�द तपाइँ प�रवार�नयोजनको चक्क� �लनुहुन, नरप्लान्ट लगाउनुभएको,
वा �डपोप्रोभेरा सुइ �लनुहुन्छ 
य�द तपाइँ हम�न प्र�तस्थापनमा इस्ट्रोजन �लनुहु

�नद� शनहर:
•

ज्वरो आउने व जाडो महसस
ु हुने

beans), स्नोपी(snowpea) वा ब्रोड �बनको कोसा, साउरक्राउ

दै�नक किम्तमा८ कप (२ �लटर) पानी �पउनुहोस ्

जानकार� गराउनुहोस ्:
•

गाढा �पसाब (�चया/कोकाकोला रं ग)

समेतको भटमास, �मजो सुप, इटा�लयन �ग्रन �ब (fava

य�द तपाइँ गभर्वती ह ुनुहुन्छ भन

संभा�वत साइड इफेक्टहर
•

भोक नलाग्न

�नद� शनहरु

य�द तपाइँलाई �वगतमा मधम
ु ेह (diabetes) भएको भए

�रफ्याम�प (Rifampin)

•

छालामा डाबर, छाला पह� लो हुने

जानकार� गराउनुहोस ्:
• य�द तपाइँ मुछार्को औषधी �लनुहुन्छ भ

�नद� शनहर:
•

हात तथा खट
ु ्टाको चेतना हराउ, काउकुती लागेजस्तो ह ुन, दुख्न
दृिष्ट प�रवत, आँखा पह� लो हुने

सेवन नगनुर् उत्तम 

भोक नलाग्न

जानकार� गराउनुहोस ्:
• य�द �वगतमा गाउट(gout) को समस्या भ
•

•

वाकवाक�, बान्त, किब्जय

श�ररको तरल पदाथर्ह (आँसु, प�सना, �पसाब) पह� लो हुन्

कन्ट्या लेन्स नलगाउनुहोस् �कनक� �तनहरुमा दाग लाग्न स

तपाइँको छाला सूयर्संग ब�ढ संवेदनशील ह ुसक्, सनिस्क्रन प्रयोग गनुर्

फोनः
_______________________________________

Patient's signature________________________

के�ह प�रवार�नयोजनका त�रकाहरुले काम नगनर् सक्छन् । �वकल, जस्तै
कण्डम प्रयोग गनुर्हो
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