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ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਨ ੂੰ ਲੈਣਾ 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਕ੍ਕਾਰਧੋੀ (ਐਂਟੀਕੋਆਗ ਲੈਂਟ- ਖ ਨ ਨ ੂੰ ਪਤਲਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ) ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਦ੍ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦ੍ੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਖਧਤ ਹੈ। 

ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਖਨਰਦ੍ੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਜਾਾਂ ਲੇਬਲ ਨ ੂੰ ਵੇਖ।ੋ 

ਥਕ੍ਕਾਰਧੋੀ (ਐਂਟੀਕਆੋਗ ਲੈਂਟਸ ) ਕੀ ਹਨ ? 

ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਉਹ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖ ਨ ਖਵਿੱਚ ਥਕ੍ਕਾ (ਗਤਲਾ) 

ਜੂੰਮਣ ਦ੍ੀ ਪਰਖਕਖਰਆ ਨ ੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦ੍ੀਆਾਂ ਹਨ। ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਖ ਨ ਖਵਿੱਚ 

ਥਕ੍ਕਾ ਜੂੰਮਣ ਦ੍ਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ 

ਜਾਾਂਦ੍ੇ ਹਨ। ਇਕ ਥਕ੍ਕਾ ਜਾਾਂ ਗਤਲਾ ਖ ਨ ਦ੍ੀਆਾਂ ਨਾੜੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਰੋਕ 

ਸਕਦ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ ਜਾਾਂ ਖਦ੍ਲ ਦ੍ਾ ਦ੍ੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦ੍ਾ ਹੈ।  

ਆਪਣੀ ਥਕ੍ਕਾਰਧੋੀ ਦ੍ਵਾਈ ਖਕਵੇਂ ਲਓ: 

ਖਦ੍ਸ਼ਾ ਖਨਰਦ੍ੇਸ਼ਾਾਂ ਦ੍ਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ ਤੋਂ ਖਬਨਾਾਂ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਾਂ ਦ੍ਿੱਸ ੇਖੁਰਾਕ 

(ਦ੍ਵਾਈ ਦ੍ੀ ਘਿੱਟ ਜਾਾਂ  ਵਿੱਧ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣਾ) ਨ ੂੰ ਨਾ ਬਦ੍ਲੋ।  

ਦ੍ਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੂੰਦ੍ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ੍ੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਖਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ 

ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ ਦੁ੍ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਖਕਹਾ ਜਾਾਂਦ੍ਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖੁੂੰਝ ਜਾਾਂਦ੍ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ 

ਜਾਾਂ ਕਲੀਖਨਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਦ੍ੇ ਵੀ ਦ੍ੋਹਰੀ ਖਰੁਾਕ ਨਾ ਲਓ। 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਵਾਈ ਲਓ। 

ਮੈਨ ੂੰ ਖਕਹੜ ੇਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ ਹ ੋਸਕਦ੍ ੇਹਨ? 

ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਦ੍ਾ ਵਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਪਰਭਾਵ 

 ਖ ਨ ਵਗਣਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੂੰਦ੍ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰੋ: 

 ਗੂੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

 ਜਦ੍ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਾਂਦ੍ੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਖ ਨ ਆਉਣਾ

 ਨਿੱਕ ਚੋ 10 ਖਮੂੰਟ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖੁਨ ਵਗਣਾ

 ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟੀਆਾਂ ਖਵਚ ਲਹ  ਆਉਣਾ

 ਖੂੰਘ ਨਾਲ ਖ ਨ ਆਉਣਾ

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦ੍ੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ?ੈ 

ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦ੍ਾ ਖ ਨ ਵਗਣ ਜਾਾਂ ਚੋਟ ਲਗਣ ਦ੍ੇ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਸਰੀਰ ਦ੍ੀ ਖਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ: 

 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ ਕਿੱਟ ਲਗਣ ਅਤੇ ਖਨਰੂੰਤਰ ਦ੍ਬਾਅ ਪਾਉਨ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ੍ ਵੀ ਖ ਨ ਵਗਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦ੍ਾ

 ਜੋਰ ਕੇ ਖਡਿੱਗਣਾ ਜਾਾਂ ਖਸਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲਗਣਾ

ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਖਦ੍ੇ ਹੋ (ਉਦ੍ਾਹਰਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਜਾਾਂ ਵਾਖਲਟ 

ਖਵਚ)। 

ਜਾਣੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਖਕੂੰਨਾ ਖਚਰ ਲੈਣ ਦ੍ੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ। 

ਦ੍ੌੜਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 

ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਨਵਾਾਂ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। 

ਸੂੰਪਰਕ ਦ੍ੀਆਾਂ ਉਨ੍ਾ ਖੇਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਗਤੀਖਵਧੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਖਜਸ 

ਖਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾਾਂ ਆਮ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦ੍ੇ ਮੌਕੇ ਨ ੂੰ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਦ੍ੇ ਸਮੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦ੍ਸਤਾਨੇ ਪਖਹਨੋ। 

ਸਰਜਰੀ ਜਾਾਂ ਦ੍ੂੰਦ੍ਾਾਂ ਦ੍ ੇਕੂੰਮ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ 

ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਾਂ ਦ੍ੂੰਦ੍ਾਾਂ ਦ੍ਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲਾਾਂ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਦ੍ੂੰਦ੍ਾਾਂ ਦ੍ੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਖਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨ ੂੰ 

ਦ੍ਿੱਸ ੋਖਕ ਤੁਸੀਂ ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।  

ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇਂ ਪਖਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਲੈਣਾ ਬੂੰਦ੍ ਕਰਨ 

ਦ੍ੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦ੍ੀ ਹੈ। 

ਨਵੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਦ੍ੀ ਸ਼ਰੁ ਆਤ 

ਥਕ੍ਕਾਰੋਧੀ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਹੋਰ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਦ੍ੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦ੍ੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੋ ਖਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 

ਫਾਰਮਾਖਸਸਟ ਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 

ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਜਸ ਖਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦ੍ੇ 

ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਬਨਾਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦ੍ੇ ਖਰੀਦ੍ ਸਕਦ੍ੇ ਹੋ। 
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English 

Taking anticoagulant 

medicines

This information is intended to accompany 

prescription or supply of anticoagulant 

medicines. Please refer to prescription or 

label for specific instructions. 

What are anticoagulants? 

Anticoagulants are medicines that slow down 

the process of blood clotting. Anticoagulants 

are used to treat and prevent blood clots. A 

clot may block the blood vessel and lead to a 

stroke or heart attack.  

How to take your anticoagulant medicine: 

It is important to follow the directions 

closely. Do not change the dose (take more 

or less of the medicine) without checking 

with your doctor or pharmacist.  

Do not stop taking the medicine unless you 

have been told to by a doctor or pharmacist. 

If you miss a dose, contact your local doctor 

or clinic. Never take a double dose.  

Take your medicine at the same time every 

day. 

What side effects could I get? 

The major side effect of anticoagulant 

medicines is bleeding.  

Contact your doctor if you experience: 

• Severe bruising

• Passing blood when you go to the toilet

• Nosebleeds lasting longer than 10

minutes

• Blood in your vomit

• Coughing up blood

What do you need to do? 

Monitor your body for signs of excessive 

bleeding or bruising. 

Contact your doctor if you: 

• Cut yourself and the bleeding won’t stop

after applying constant pressure

• Have a serious fall or hit on the head

Make sure you carry information about the 

anticoagulant  at all times (e.g. in your purse 

or wallet). 

Know how long you need to continue taking 

the anticoagulant. 

Make an appointment to get a new 
prescription from your local doctor before 
you run out and before you travel.  

Avoid contact sports or activities in which 

injuries are common. Wear gardening gloves 

when gardening to reduce the chance of 

injuring yourself. 

Before surgery or dental work 

Before you have any medical or dental 

treatment, tell the doctor, dentist or other 

health care professional that you are taking 

an anticoagulant.  

You might need to stop taking the 

anticoagulant for a short time before the 

treatment.  

Starting new medicines 

Anticoagulant medicines may interact with 

other medicines.  

Make sure your local doctor and pharmacist 

know of any other medicines that you are 

taking, including ones that you can buy 

without a prescription.  

https://patient.info/health/stroke-leaflet
https://patient.info/health/heart-attack-myocardial-infarction-leaflet

	Anticoagulants Punjabi
	Anticoagulants English

