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Punjabi 

ਸਰਜਰੀ ਦ੍ੇ ਬਾਅਦ੍ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ 
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ੍ ਦ੍ਰਦ੍ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਨੁਸਖ ੇਜਾਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਦ੍ੀ ਸਪਲਾਈ ਦ੍ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਿਤ ਹੈ। 

ਖਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਖਨਰਦ੍ੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਜਾਾਂ ਲੇਬਲ ਨ ੰ ਵੇਖ।ੋ 

ਸਰਜਰੀ ਦ੍ ੇਬਾਅਦ੍ ਦ੍ਰਦ੍ 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ੍ ਕੁਝ ਦ੍ਰਦ੍ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੰ 

ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ੍ ਦ੍ਰਦ੍ ਨ ੰ ਖਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 

ਲਈ ਕੁਝ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਲੈਣ ਦ੍ੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦ੍ੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਦ੍ ਨ ੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ 

ਗਤੀਖਵਿੀਆਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਖਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਰੇਗੀ। 

ਖਕਹੜੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਮਦ੍ਦ੍ ਕਰ ਸਕਦ੍ੀਆਾਂ ਹਨ? 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ੍ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ 

ਖਕ ਖਕਹੜੀਆਾਂ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ 

ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੰ ਖਦ੍ੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਕੁਝ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਖਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ

 ਸਾੜ ਖਵਰੋਿੀ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਆਈਖਬਪਰੋਖਿਨ ਜਾਾਂ

ਖਡਕਲੋਿੇਨਾਕ)

 ਟਰਾਮਾਡੋਲ

 ਓਪੀਓਡ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਐਂਨਡੋਨ®ਆਕਸੀਕੌਨਟੀਨ

ਜਾਾਂ ਟਾਰਗਨ)

ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਖਕਵੇਂ ਲਓ 

ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਖਨਰਦ੍ੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਓ। 

ਖਸਿਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੱਿ ਨਾ ਲਓ। 

ਜਦ੍ੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁ੍ਆਰਾ ਸਲਾਹ ਖਦ੍ੱਤੀ ਜਾਾਂਦ੍ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦ੍ਰਦ੍ 

ਦ੍ੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਦ੍ਾ ਸੁਮੇਲ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਵਾਈ ਦ੍ੀ 

ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲੋਂ  ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦ੍ੇ ਨਾਲ, ਖਬਹਤਰ ਦ੍ਰਦ੍ 

ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ੍ਾ ਹੈ। 

ਕੁਝ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ 

ਲੈਣ ਲਈ ਖਦ੍ੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦ੍ੀਆਾਂ ਹਨ। ਜਦ੍ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੇਰੇ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ਾ 

ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ ਜ਼ਰ ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 'ਇਕ ਦ੍ਵਾਈ 

ਦ੍ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦ੍ੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਖਦ੍ੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦ੍ੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਵਾਈ ਦ੍ੀ ਇੱਕ ਖਰੁਾਕ ਲੈਣੀ ਭੱੁਲ ਜਾਾਂਦ੍ੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਉਸ 

ਖੁਰਾਕ ਨ ੰ ਛੱਡ ਖਦ੍ਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖਰੁਾਕ ਨ ੰ ਆਮ ਵਾਾਂਗ ਲਓ। 

ਦ੍ੋਹਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਓ। 

ਮਾੜ ੇਪਰਭਾਵ 

ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦ੍ੇ ਹੋ ਉਨ੍ਾਾਂ ਖਵੱਚ 

ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਾਂ, ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ 

ਸੁਸਤੀ ਮਖਹਸ ਸ ਹੰੁਦ੍ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨ ੰ ਨਾ 

ਚਲਾਓ। 

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ੋਜ:ੇ 

 ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੇ ਕਾਰਨ ਸੌਣ ਦ੍ੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ

 ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਦ੍ ਸੁਿਰਨ ਦ੍ੀ ਬਜਾਏ ਵੱਿ ਖਰਹਾ ਹੈ

 ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਦ੍ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਦ੍ ਰਾਹਤ ਦ੍ਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ੍ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦ੍ਾ

 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਦ੍ ਰਾਹਤ ਦ੍ਵਾਈ ਦ੍ੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਦ੍ਾ

ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

 ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦ੍ਰਦ੍ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ

ਦ੍ਵਾਈ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਆਦ੍ਾ ਲੈਂਦ੍ੇ ਹੋ

ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਨ  ੰਰਕੋਣਾ 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ ਪੁੱਛੋ ਖਕ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀ ਦ੍ਵਾਈ ਖਕੰਨੀ ਦ੍ੇਰ ਤਕ 

ਲੈਣੀ ਹੈ। 

ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀਆਾਂ ਖਨਯਮਤ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਨ ੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ੍ 

ਕਰੋ। ਜਦ੍ੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਦ੍ ਘਟ ਹੋ ਜਾਾਂਦ੍ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ 'ਜ਼ਰ ਰਤ 

ਅਨੁਸਾਰ' ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀ ਰਾਹਤ ਦ੍ਵਾਈ ਲੈਣ  ਦ੍ੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ 

ਹੰੁਦ੍ੀ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਾਂ ਖਨਯਮਤ ਦ੍ਰਦ੍-ਰਾਹਤ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ੍ ਕਰ ਸਕਦ੍ੇ ਹੋ। 

ਬਚੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ 

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ੍ੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪ ਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਠੀਕ ਹੋ 

ਜਾਾਂਦ੍ੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਬਚੀਆਾਂ ਹੋਇਆ ਦ੍ਰਦ੍ ਦ੍ੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਨ ੰ 

ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਖਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਾਰਮੇਸੀ ਖਵਚ ਲੈ 

ਜਾਓ। 

ਦ੍ਰਦ੍ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਖਸਰਿ 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਲਈਆਾਂ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦ੍ੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੀਆਾਂ ਦ੍ਵਾਈਆਾਂ ਖਰਸ਼ਤੇਦ੍ਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਦ੍ੋਸਤਾਾਂ ਨ ੰ ਨਾ ਖਦ੍ਓ, 

ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ੍ੇ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਹੋਣ। 
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English 

Pain medicines after surgery 

This information is intended to 

accompany prescription or supply of 

medicines for pain relief after surgery. 

Please refer to prescription or label for 

specific instructions. 

Pain after surgery 

It is normal to have some pain after 
surgery. You may need to take some 
medicines to control and relieve pain after 
surgery.  

These medicines will help with reducing 
your pain and allowing you to get back to 
your usual activities more quickly. 

Which medicines can help? 

After your surgery your doctor will assess 
which pain medicines are most suitable 
for you. Some of the medicines you might 
be given include: 

• Paracetamol

• Anti-inflammatory medicines (such as
ibuprofen or diclofenac)

• Tramadol

• Opioid medicines (such as Endone®,
Oxycontin® or Targin®)

How to take your pain medicines 

Take your pain medicines as directed. Do 
not take more than the recommended 
dose.  

When advised by your doctor use a 
combination of pain medicines. This can 
achieve better pain relief, with fewer side 
effects, than a large dose of a single 
medicine. 

Some pain medicines will be prescribed 
for you to take regularly.  You may also be 
prescribed a medicine to use ‘as needed’ 
when you are experiencing more pain.  

If you forget to take a dose of medicine, 
skip that dose and take the next dose as 
usual. Do not take a double dose to catch 
up.  

Side effects 

Some of the side effects you may 
experience include nausea, vomiting, 
constipation and drowsiness. Do not drive 
a motor vehicle or operate machinery if 
you experience drowsiness. 

Contact your local doctor if: 

• you are unable to sleep because of pain

• your pain is increasing rather than
improving

• your pain doesn’t get better after
taking your pain relief medicine

• you are experiencing side effects from
your pain relief medicine

• you accidentally take too much pain
relief medicine

Stopping your pain medicines 

Ask your doctor about how long to take 
your pain medicines.    

Stop taking your regular pain control 
medicines gradually. When your pain has 
improved and you no longer require your 
‘as needed’ pain relief medicine, you can 
gradually stop taking your regular pain-
relief medicines.  

Leftover medicines 

Once you have fully recovered from your 
surgery, take any leftover pain medicines 
to your local pharmacy for safe disposal.  

Pain relief medicines should only be taken 
on medical advice. Do not give your 
medicines to relatives or friends, even if 
they have the same symptoms.  
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