ু খাওয়াকনার সমকয় কোন
বুকের দধ
ঔষুধগুলি কনওয়া লনরাপদ?
আপনি বুকের দুধ খাওয়াকিার সমকয় নবধাি ছাডা কোি
ঔষুধগুনি কিওয়া নিরাপদ জািার জিয এই সারণীটি বযবহার
েরুি।
আপনার:

আপলন লনকে পাকরন:

ঔষুধ েীভাকব কনকবন:

জ্বর, হািো যন্ত্রণা বা 1.) টাইকিনি এক্সট্রা কেন্থ 500নমগ্রা
মাথাবযথা থােকি
(অ্যানসিানমকিাকেি)
2.) ইবুকরাকেন (কমাট্রট্রন IB/অ্যাডলভি)
200 নমগ্রা

1.) প্রনি 4 কথকে 6 ঘন্টা অ্ন্তর 2টি নপি নিি। 24 ঘন্টায়
8টির কবনি নপি কিকবি িা।
2.) প্রনি 4 কথকে 6 ঘন্টা অ্ন্তর 2-4টি নপি নিকি খাি। 24
ঘন্টায় 6টির কবনি নপি কিকবি িা। খাবাকরর সাকথ নিি।

সনদি এবং োনি
থােকি

1.) রলবটালসন লমউোস অ্যান্ড
েনকেশন 200নমগ্রা (গুয়াইকেিনসি)
2.) কলারকেলনরালমন
3.) লমউলসকনক্স

1.) প্রনি 4 ঘন্টা অ্ন্তর 10-20 নমনি নিি। কবািকির ঢােিায়
মাপ কদওয়া আকছ সুিরাং 10-20 নমনি কদখা সহজ। 24
ঘন্টায় 6 বাকরর কবনি কিকবি িা।
2.) প্রনি 4 কথকে 6 ঘন্টা অ্ন্তর 1টি নপি নিি। 24 ঘন্টায়
6টির কবনি নপি কিকবি িা।
3.) প্রনি 12 ঘন্টা অ্ন্তর 1-2 নপি নিি প্রকয়াজি অ্িুযায়ী।
24 ঘন্টায় 4টির কবনি নপি কিকবি িা। নপি গুকডা েরকবি
িা, োিকবি িা, বা নিকবাকবি িা। নপি খাওয়ার জিয এে
বড গ্লাস পানি পাি েরুি।

িাে বন্ধ থােকি

1.) সযািাইন কে
2.) অ্যােলরন (অ্যাকজিাসটিি)

1.) প্রনিটি িাকে 1বার কে নিি, যখি প্রকয়াজি হকব।
2.) প্রনি 10 কথকে 12 ঘন্টা অ্ন্তর প্রনিটি িাকে 2 বা 3টি
কে। নদকি 2 বাকরর কবনি কিকবি িা।

িাে নদকয় জি
িডাকি বা অ্যািার্জি
থােকি

1.) লভলসন-A (কিোকজানিি
অ্পথািনমে)
2.) কলাকনস অ্যািার্েি লরলিে
স্বল্প-কময়ানদ বযবহাকরর জিয:
3.) কবনার্িি
4.) লালরট্রটন
5.) র্েরকটে
6.) োইোি

1.) এে কিাকখ (দুই কিাকখ) 1-2 কোিা নদি প্রকয়াজি
অ্িুযায়ী, নদকি 4 বার পযন্ত।
ি
2.) দদনিে প্রনিটি িাকে 1-2 কে নিি। 1 সপ্তাহর জিয
প্রনিনদি প্রনি িাকে 2টি কে নদকয় শুরু েরুি। নদকি 2
বাকরর কবনি কিকবি িা।
3.) কবিার্িি: প্রনি 6 ঘন্টা অ্ন্তর 1টি নপি নিি।
4.) ক্লানরটিি: নদকি এেবার এেটি 10 নমগ্রা নপি নিি।
5.) র্জরকিে: নদকি এেবার এেটি 10 নমগ্রা নপি নিি।
6.) জাইজাি: নদকি এেবার এেটি 5 নমগ্রা নপি নিি।

আপনার:

আপলন লনকে পাকরন:

ঔষুধ েীভাকব কনকবন:

বুেজ্বািা েরকি

1.) Pepcid AC 10mg (famotidine)

1.) প্রকয়াজি অ্িুযায়ী প্রনিনদি ১-২টি ঔষুধ গ্রহণ েরুি।
উপসি প্রনিকরাধ
ি
েরকি খাওয়ার ১৫-৬০ নমনিি আকি
গ্রহণ েরুি। ২৪ ঘণ্টার মকধয ২টির কবনি ঔষুধ গ্রহণ
েরকবি িা।

বদহজম হকি

1.) Pepcid AC 10mg (famotidine)

1.) প্রকয়াজি অ্িুযায়ী প্রনিনদি ১-২টি ঔষুধ গ্রহণ েরুি।
উপসি প্রনিকরাধ
ি
েরকি খাওয়ার ১৫-৬০ নমনিি আকি
গ্রহণ েরুি। ২৪ ঘণ্টার মকধয ২টির কবনি ঔষুধ গ্রহণ
েরকবি িা।
2.) মুখ নদকয় 10-12 নমনি নিি প্রকয়াজি অ্িুযায়ী। 24
ঘন্টায় 60 নমনির কবনি কিকবি িা। 1 সপ্তাকহর কবনি কিকবি
িা।

2.) মাইিযান্টা

ইস্ট সংক্রমণ হকি

1.) মলনস্ট্যাট-7 (মাইকোিযাকজাি-7)
এবং কলাট্রট্রমাকোি 1%
2.) কলাট্রট্রমাকোি 2%

1.) কযানির নিিকর অ্যানিকেির রাখুি। মিম বার েরার
জিয আকে েকর টিপুি। 7 নদকির জিয নদকি এেবার নদি
(ঘুমাকি যাওয়ার সমকয়)।
2.) কযানির নিিকর অ্যানিকেির রাখুি। মিম বার েরার
জিয আকে েকর টিপুি। 3 নদকির জিয নদকি এেবার নদি
(ঘুমাকি যাওয়ার সমকয়)।

ত্বকে েুসেুনড হকি

1.) অ্যাভীকনা অ্যালন্ট ইচ
েনকসনকট্রকটড কিাশন/েযািার্িি,
1% হাইকিােট্রটি কসান, A&D মিম
(প্রকয়াজি অ্িুযায়ী িািাি)

1.) প্রকয়াজি অ্িুযায়ী ত্বকের আক্রান্ত জায়িায় িািাি
নদকি 4 বার পযন্ত।
ি

কহকমারইডস্ থােকি

1.) টােস্ ওয়াইপস্
2.) লরপাকরশন H
3.) অ্যানুসি-HC

1.) প্রকয়াজি অ্িুযায়ী ওয়াইপস্ বযবহার েরুি নদকি 6 বার
পযন্ত।
ি
2.) প্রকয়াজি অ্িুযাযী বযবহার েরুি নদকি 4 বার পযন্ত।
ি
আপিার মিদ্বাকর ঔষুধ কদওয়ার জিয অ্যানিকেির বযবহার
েরুি।
3.) মি িযাকির পকর (পটি েরার পকর) বাইকরর নদকে নদকি
2-4 বার িািাি।

আপনার অ্লেলরক্ত রশ্ন থােকি আপনার CHN রদানোরীর সাকথ েথা বিুন !

সবার জিয স্বাস্থ্যকসবা।

866.246.8259 www.chnnyc.org

