
 ਿਨਜਤਾ  

ਉਸ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ, ਜੋ ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਕਲੀਿਨਕ 

ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਥ ਇਨਫੌਰਮਸ਼ੇਨ ਐਕਟ ਦ ੇਪ�ਾਵਧਾਨ� ਦ ੇ

ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤ ੇਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 
ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਸ਼ਖੀਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵ� 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 

ਪਰੋਿਵੰਿਸ਼ਯਲ ਹੈਲਥ ਪਲਾਨ ਦਾ ਿਬੱਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 403-571-

8640 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਸਾਡੀ ਸਿਥਤੀ 

ਅਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਥ� ਤੇ ਸਿਥਤ ਹ�: 

#110, 2891 ਸਨਿਰਜ ਵੇ ਐਨ ਈ ਕੈਲਗਰੀ, ਅਲਬੇਰਟਾ T1Y 
7K7 

 
ਪਾਰਿਕੰਗ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 
ਬੱਸ ਦੇ ਰੂਟ: #19 ਅਤ ੇ#119 
 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀ-ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ: ਐਨ ਈ ਰੰਡਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 

Punjabi / MPI: 09.2.13 
 

 
ਮਾਯੋਕਾਰਿਡਅਲ ਪਰਿਫਉਜ਼ਨ ਇਮੇਿਜੰਗ (ਐ�ਮਪੀਆਈ /ਥੈਿਲਅਮ) ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?  

ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਤਣਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖੂਨ 

ਦੇ ਵਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਨਉਕਲਰ ਪਰਿਫਉਜ਼ਨ ਇਮੇਿਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ 

ਸੰਯੋਜਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਪਹੁੰ ਚਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੈਬ ਿਵੱਚ 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸ� ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 
ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ� ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਨਸੀ (ਆਈਵੀ ਲਾਈਨ) ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈਸਟ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਿਕ ਅਸ� ਤਣਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ 

ਈਸੀਜੀ, ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਿਰੱਦਮ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ 

ਇਿਤਹਾਸ ਹ ੈਜ� ਇਲੈਕਟ�ੋਕਾਰਡੀਓਗ�ਾਮ (ਈਸੀਜੀ) ਹੋਈ ਹ ੈਜੋ ਿਕ ਟ�ੈਡਿਮਲ ਤੇ ਕਸਰਤ 

ਕਰਨ ਤ� ਰਕੋਦੀ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਿਡਪਾਇਿਰਡਾਮੋਲ (ਪਰਸ�ਟਾਈਨ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਇਹ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ(ਰ�) ਦੀ ਸੂਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ� � ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਣਗ।ੇ  

 
ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨ� ੜੇ, ਥੈਿਲਅਮ ਨਾਮਕ ਬਹਤੁ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਵੀ ਲਾਈਨ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਦਲ 

ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਨੰੂ ਿਲੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਿਮੰਟ� ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ 

ਪਓਗੇ। 
 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ� ਤੁਹਾਡੇ ਿਦੱਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ� ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜ�ਦੀਆ ਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਸਿਤ�ਤ 

ਿਹਦਾਇਤ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰ� ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਆਮ 

ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ)। ਹਾਲ�ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ,ੈ ਕਝੁ 

ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਬਕ ਿਲੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਹਚਿਕਚਾਓ। ਲੈਬ ਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰ� ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈ�ਟ ਨੰੂ ਿਲੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 15 

ਿਮੰਟ ਤ� ਘੱਟ ਸਮ� ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 
 

ਰੈਸਟ ਪਰਿਫਉਜ਼ਨ ਇਮੇਿਜੰਗ (ਥੈਿਲਅਮ) 
 
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਿਸਰਫ਼ ਰੈਸਟ ਥੈਿਲਅਮ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਜਵ� ਿਕ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹ�)। ਹੋਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਹਲੇ ਤਣਾ + 

ਰੈਸਟ ਟੈਸਟ ਤ� ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਰੈਸਟ ਥੈਿਲਅਮ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਦਾ ਬੇਹਤਰ 

ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਨ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 
ਿਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਦੱਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਸੱਿਟਆਂ 

ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਚੰਤਤ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਾਡਾ 

ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ: 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਤੇ/ਜ� ਫੈਮਲੀ 

ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 
 
 
 

 

 

ਕਾਰਡੀਓ-ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਸ�ਟਰ 
 

(ਟ) 403 571 8640 

(ਫ) 403 571 8658 

totalcardiology.ca 
 

ਮਾਯੋਕਾਰਿਡਅਲ 

 ਪਰਿਫਉਜ਼ਨ ਇਮੇਿਜੰਗ (ਐ�ਮਪੀਆਈ / 

ਥੈਿਲਅਮ) 

 ਸਟ�ੈਸ ਟੈਸਟ MPI/Thallium 
ਿਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ: 

ਿਮਤੀ: ___________________________________________ 

ਸਮ�: ____________________________________________ 
 
ਇਸ ਟੈਸਟ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਲੁਾਕਾਤ ਤ� ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 3 ਿਦਨ 
ਪਿਹਲ� ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੀ ਨੂੰ  ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਪੜ।ੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਲੁਾਕਾਤ ਤੇ 15 ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ� ਪਹੁੰ ਚੋ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਪੁਰੀ ਤਰ�� ਅੰਗਰਜੇੀ ਨਹ� ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟ��ਸਲੇਟਰ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਓ।  
 
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ  ਿਨਉਕਲਰ/ਟ�ਡੈਿਮਲ ਲੈਬ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� 
ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂੰ  ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ 
ਇਕੱਿਲਆਂ ਨਹ� ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜ� ਬੱਚੇ ਨੂੰ  ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ ਿਪਲਾ ਰਹੀ ਹ ੋਤ� 
ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 5-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
 
 

http://www.totalcardiology.ca/


ਿਕਰਪਾ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ 
ਅਲਬਰਟਾ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਿਦਖਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਹਲ� 
403-571-8640 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤਹੁਾਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
 
ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਸਟ ਨੂੰ  ਮੁੜ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਜੇ ਤੁਸ� ਹਠੇ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ।  

 

ਜਰੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਿਹਦਾਇਤ� 

ਟੈਸਟ ਤ� 48 ਘੰਟੇ (2 ਿਦਨ) ਪਿਹਲ�: 
 
48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਉਦ� ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਲੈਣਾ 

ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੱਦ ਤਕ ਹੋਰ ਹਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 

ਿਹਦਾਇਤ� ਨਹ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਟੈਸਟ ਤ� 24 ਘੰਟੇ (1 ਿਦਨ) ਪਿਹਲ�: 

ਸਾਰੇ ਕੈਫੀਨ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤਕ ਿਕ ਿਬਨ� ਕੈਫੀਨ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ 

ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ (ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਫੀ; ਚਾਹ; ਚਾਕਲੇਟ; ਕੋਲਾ ਿਡ�ੰ ਕਸ; ਐਨੱਰਜੀ 

ਿਡ�ੰ ਕਸ, ਟਾਇਲੇਨ� ਲ/ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ; 222'ਸ; 292'ਸ; ਕੁਝ 

ਸਰਦੀ ਜ� ਜ਼ਕੁਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) 

 
24 ਘੰਟ ੇਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਚੂੀ ਤੇ ਉਦ� ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਲੈਣਾ 

ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੱਦ ਤਕ ਹੋਰ ਹਲਾਤ� ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਆੁਰਾ 

ਿਹਦਾਇਤ� ਨਹ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
 
ਟੈਸਟ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੀ ਰਾਤ: 

ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤ� ਇਲਾਵਾ 

ਖਾਉਣਾ-ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ।ੋ 
 
ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ: 

ਇੰਸੁਿਲਨ ਪੰਪ ਇੰਿਫਉਜ਼ਨ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਜਨ� � ਨੂੰ  ਤੁਸ� ਜਾਰੀ ਰੱਖ 

ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ  ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। 
 
48 ਜ� 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜ� ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਸਚੂੀ ਤੇ ਸੂਿਚਤ ਨਾ 

ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ; ਿਜਵ� ਿਕ ਐਸਿਪਿਰਨ, 

ਪਲਾਿਵਕਸ (ਕਲੋਿਪਡੋਗ�ਲ), ਐਿਫਏਟਂ (ਪ�ਾਸੁਗ�ਲ), ਿਬ�ਿਲੰਟਾ 

(ਿਟਕਾਗ�ੇਲੋਰ), ਹੋਰ ਖੂਨ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਮੇ, ਸੀਓਪੀਡੀ, 

ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਪਾਰਿਕੰਸਨ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। 
 

ਨ� ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ� ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 

ਿਲਆਓ। 
ਚੱਲਣ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੂਟ ਪਾਓ। ਅੰਡਰਵਾਯਰ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਬ�ਾਵ� ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। 
 
ਸਰੀਰ ਤ ੇ ਤੇਲ ਜ� ਪਾਊਡਰ� ਨੰੂ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਦੰਦ� ਨੰੂ 

ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਡਓਡੋਰ�ਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ�ਟ, ਖੁਸ਼ਬੋ, 

ਆਫਟਰ-ਸ਼ੇਵ ਜ� ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਲੇ ਲੋਸ਼ਨ� ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ਬਆੋਂ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਸੈ�ਿਸਿਟਵ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਠੇ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਦੋ ਸੂਚੀਆ ਂ ਿਵੱਚ� ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆ ਂ

ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਜ�ਚ ਕਰੋ।  

ਿਜਵ� ਿਕ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ�  ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਨ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਬ��ਡ/ਜੇਨ� ਿਰਕ)। 
 
ਅਤੇ, ਹਾਲ�ਿਕ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਨਹ� ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਕਝੁ 

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨ� "ਐਪੋ", "ਨ� ਵੋ", "ਸ�ਡੋਜ਼", "ਮਾਇਲਨ" ਵ�ਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ� 

ਜ� ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇ

ਡੱਬ ੇਜ� ਬਿਲਸਟਰ ਦ ੇਪੈਕਟ� ਤ ੇਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇ 

ਵੀ ਇਨ� � ਦੇ ਮਤੁਾਬਕ ਿਤਆਰੀ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  

48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ 
 

ਏਸਬੁਟੋਲੋਲ / ਮੋਿਨਟੈਨ / ਰਹੋਟ�ਲ / ਸੈਕਟ�ਲ 

ਏਟੇਨ� ਲੋਲ / ਟੇਨ� ਰਿਮਨ ਿਬਸੋਪ�ੋਲੋਲ / 

ਮੋਨ� ਕੋਰ ਕਾਰਵੇਿਡਲੋਲ / ਕੋਰੇਗ 

ਮੇਟੋਪ�ੋਲੋਲ ਐ�ਸਆਰ / ਲੋਪ�ੇਸੋਰ ਐ�ਸਆਰ ਨ� ਡੋਲੋਲ / 

ਕੋਰਗਾਰਡ  

ਿਪੰਡੋਲੋਲ / ਿਵਸਿਕਨ 

ਸੋਟਾਲੋਲ / ਸੋਟਾਕੋਰ 

ਿਟਮੋਲੋਲ / ਬਲੋਕਾਡ�ੇਨ 

 
ਿਡਲਿਟਆਜ਼ੇਮ ਐ�ਕਸਸੀ / ਿਟਆਜ਼ੈਕ ਐ�ਕਸਸੀ  

 
ਟੈਡੈਲਾਿਫਲ/ ਿਸਆਿਲਸ 

ਵੈਰਡੇਨਾਿਫਲ / ਲੇਿਵਟ�ਾ 

ਿਸਲਡੇਨ� ਿਫਲ / ਿਵਆਗ�ਾ 

 
24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚੀ 

 
ਐਮਲੋਿਡਪਾਈਨ / ਨ� ਰਵਾਸਕ 

ਿਡਲਿਟਆਜ਼ੇਮ / ਕਾਰਿਡਜ਼ੇਮ / ਿਟਆਜ਼ੈਕ ਿਡਲਿਟਆਜ਼ੇਮ ਸੀਡੀ ਜ� 

ਐ�ਸਆਰ / ਕਾਰਿਡਜ਼ੇਮ ਸੀਡੀ ਜ� ਐ�ਸਆਰ ਫੇਲੋਿਡਪਾਈਨ / ਪਲ� ਿਡਲ 

ਿਨਕਾਰਿਡਪਾਈਨ / ਕਾਰਡੇਨ / ਕਾਰਡੇਨ ਐ�ਸਆਰ ਿਨਫੇਿਡਪਾਈਨ 

/ ਐਡਾਲੈਟ ਐ�ਕਸਐ�ਲ / ਐਡਾਲੈਟ ਪੀਏ 

 
ਇਮਡੁਰ  

ਇਸਮੋ  

ਇਸੋਰਿਡਲ ਐ�ਸਆਰ 

ਇਸੋਸੋਰਬਾਇਡ ਿਡਿਨਟ�ੇਟ ਇਸੋਸੋਰਬਾਇਡ 

ਮੋਨ� ਿਨਟ�ਟੇ ਨਾਇਟ�ੋਗਿਲਸਿਰਨ ਚੇਪੀਆਂ 

 
ਇਵਾਬ�ਾਡਾਈਨ / ਕੋਰਾਲਾਨ / ਪ�ੋਕੋਰਾਲਾਨ 

 
ਲੈਬੇਟੋਲੋਲ / ਨ� ਰਮੋਡਾਈਨ / ਟ��ਡੇਟ 

ਮੇਟੋਪ�ੋਲੋਲ / ਲੋਪ�ੈਸਰ 

ਮੇਟੋਪ�ੋਲੋਲ ਐ�ਕਸਐ�ਲ / ਲੋਪ�ੈਸਰ ਐ�ਕਸਐ�ਲ / ਟੋਪ�ੋਲ ਐ�ਕਸਐ�ਲ 

ਪ�ੋਪ�ੈਨ� ਲੋਲ / ਇੰਡੇਰਲ  

ਟਿਵੰਸਟਾ 

 
ਵੇਰਾਪੈਿਮਲ / ਵੇਰਾਪੈਿਮਲ ਐ�ਸਆਰ / ਵੇਰਾਪੈਿਮਲ ਈਆਰ 

ਇਸੋਪਿਟਨ / ਇਸੋਪਿਟਨ ਐ�ਸਆਰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punjabi - MPI/Thallium 


