
গর্ভাবস্থায় ক ান ঔষুধগুলি কনওয়া লনরাপদ? 

আপলন গর্ভবতী থা ার সময়য় লবধান ছাডা ক ান ঔষুধগুলি কনওয়া লনরাপদ জানার জনয 
এই সারণীটি বযবহার  রুন।  

আপনার: আপনন ননতে পাতরন: ঔষুধ কীভাতে ননতেন: 

জ্বর, হাি া যন্ত্রণা বা 
মাথাবযথা থা য়ি  

1.) টাইতেনে এক্সট্রা নেন্থ 500 লমগ্রা
(অ্যালসিালময়নায়েন)  

1.) প্রলত 4 কথয়  6 ঘন্টা অ্ন্তর 2টি লপি লনন। 24 ঘন্টায় 
8টির কবলি লপি কনয়বন না। 

সলদভ এবং  ালি 
থা য়ি 

1.) রনেটানিন নিউকাি অ্যান্ড 
কনতেশন 200লমগ্রা (গুয়াইয়েনলসন)  

2.) নলারতেননরানিন 

3.) নিউনিতনক্স 

1.) প্রলত 4 ঘন্টা অ্ন্তর 10-20 লমলি লনন। কবাতয়ির ঢা নায় 
মাপ কদওয়া আয়ছ সুতরাং 10-20 লমলি কদখা সহজ। 24 
ঘন্টায় 6 বায়রর কবলি কনয়বন না। 

2.) প্রলত 4 কথয়  6 ঘন্টা অ্ন্তর 1টি লপি লনন। 24 ঘন্টায় 
6টির কবলি লপি কনয়বন না।  

3.) প্রলত 12 ঘন্টা অ্ন্তর 1-2 লপি লনন প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী। 
24 ঘন্টায় 4টির কবলি লপি কনয়বন না। লপি গুয়ডা  রয়বন 
না,  ািয়বন না, বা লিয়বায়বন না। লপি খাওয়ার জনয এ  
বড গ্লাস জি লনন।  

 না  বন্ধ থা য়ি 1.) িযাোইন নে  

2.) অ্যােনরন (অ্যায়জিাসটিন)  

1.) প্রলতটি নায়  1বার কে লনন, যখন প্রয়য়াজন হয়ব।  

2.) প্রলত 10 কথয়  12 ঘন্টা অ্ন্তর প্রলতটি নায়  2 বা 3টি 
কে। লদয়ন 2 বায়রর কবলি কনয়বন না।  

না  লদয়য় জি 
গডায়ি বা অ্যািার্জভ 
থা য়ি 

1.) োইোে 5লমগ্রা (কিয়র্ায়সটিরাইর্জন) 

2.) লানরটটন 10লমগ্রা (কিারািাডাইন)  

3.) জেরতটক 10লমগ্রা (কসটিলরর্জন)  

4.) নেনাজিে 25 লমগ্রা 
(ডাইয়েনহাইড্রালমন) 

5.) নভনিন-A (কনোয়জালিন 
অ্পথািলম ) 

6.) নলাতনি অ্যাোজেি নরনেে 

 

1.) লদয়ন এ বার 5 লমগ্রা লপি লনন। 

2.) লদয়ন এ বার 10 লমগ্রা লপি লনন।  

3.) লদয়ন এ বার 10 লমগ্রা লপি লনন।  

4.) প্রলত 6 ঘন্টা অ্ন্তর 1টি লপি লনন।  

5.) এ  কিায়খ (দইু কিায়খ) 1-2 কোিা লদন প্রয়য়াজন 
অ্নুযায়ী, লদয়ন 4 বার পয ভন্ত।  

6.) দদলন  প্রলতটি নায়  1-2 কে লনন। 1 সপ্তাহর জনয 
প্রলতলদন প্রলত নায়  2টি কে লদয়য় শুরু  রুন। লদয়ন 2 
বায়রর কবলি কনয়বন না।  

বু জ্বািা  রয়ি 1.) টািি্ ( যািলসয়াম  ায়ব ভায়নি) 

2.) Pepcid AC 10mg (famotidine) 

1.) 2-4 িযাবয়িি লনন। 24 ঘন্টায় 9টির কবলি িযাবয়িি 
কনয়বন না।  

2.) প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী প্রলতলদন ১-২টি ঔষুধ গ্রহণ  রুন। 
উপসগ ভ প্রলতয়রাধ  রয়ত খাওয়ার ১৫-৬০ লমলনি আয়গ 
গ্রহণ  রুন। ২৪ ঘণ্টার ময়ধয ২টির কবলি ঔষুধ গ্রহণ 
 রয়বন না।  

ঘুময়ত অ্সুলবধা হয়ি 1.) নেনাজিে 25 লমগ্রা 
(ডাইয়েনহাইড্রালমন) 

2.) ইউননিাি নিপ টযােতেট 
(ডর্িিযালমন িযাবয়িি) 

1.) কিাওয়ার সময়য় 1টি বা 2টি লপি লনন। 24 ঘন্টায় 12টির 
কবলি লপি কনয়বন না।  

2.) কিাওয়ার সময়য় 1টি লপি লগয়ি খান প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী। 
শুয়ত যাওয়ার 30 লমলনি আয়গ লনন।  
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আপনার: আপনন ননতে পাতরন: ঔষুধ কীভাতে ননতেন: 

বদহজম হয়ি 1.) Pepcid AC 10mg (famotidine) 

2.) িাইেযান্টা িযাজক্সিাি নেন্থ 

1.) প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী প্রলতলদন ১-২টি ঔষুধ গ্রহণ  রুন। 
উপসগ ভ প্রলতয়রাধ  রয়ত খাওয়ার ১৫-৬০ লমলনি আয়গ গ্রহণ 
 রুন। ২৪ ঘণ্টার ময়ধয ২টির কবলি ঔষুধ গ্রহণ  রয়বন না।  

2.) মুখ লদয়য় 10-12 লমলি লনন প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী। 24 ঘন্টায় 
60 লমলির কবলি কনয়বন না। 1 সপ্তায়হর কবলি কনয়বন না।  

ইস্ট সংক্রমণ হয়ি 1.) িননস্ট্যাট-7 (মাইয় ানযায়জাি-7) এবং 
নলাটট্রিাতোে 1% 

2.) নলাটট্রিাতোে 2% 

1.) কযালনর লর্তয়র অ্যালিয় ির রাখুন। মিম বার  রার 
জনয আয়ে  য়র টিপুন। 7 লদয়নর জনয লদয়ন এ বার লদন 
 (ঘুমায়ত যাবার সময়)।  

2.) কযালনর লর্তয়র অ্যালিয় ির রাখুন। মিম বার  রার 
জনয আয়ে  য়র টিপুন। 3 লদয়নর জনয লদয়ন এ বার লদন 
 (ঘুমায়ত যাবার সময়)।  

ত্বয়  েুস ুলড হয়ি 1.) অ্যাভীতনা অ্যানন্ট ইচ 
কনতিনতট্রতটড নোশন/কযাোজিে, 1%  

হাইতিাকটটিতিান, A&D িেি (প্রয়য়াজন 
অ্নুযায়ী িাগান) 

1.) প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী ত্বয় র আক্রান্ত জায়গায় িাগান লদয়ন 
4 বার পয ভন্ত।  

উ ুন থা য়ি 1.) ননক্স শযাম্প ু

2.) নরড শযাম্প ু

1.) আক্রান্ত  জায়গায় এ বার িযাম্পু িাগান। 7 লদন পয়র 
আবার িাগায়ত পায়রন।  

2.) প্রলত 7-10 লদয়ন দুইবার িযাম্পু িাগান।  

কহয়মারইডস্ 
থা য়ি 

1.) টাকি্ ওয়াইপি ্

2.) নিপাতরশন H 

3.) অ্যানুিে-HC 

1.) প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী ওয়াইপস্ বযবহার  রুন লদয়ন 6 বার 
পয ভন্ত। 

2.) প্রয়য়াজন অ্নুযাযী বযবহার  রুন লদয়ন 4 বার পয ভন্ত। 
আপনার মিদ্বায়র ঔষুধ কদওয়ার জনয অ্যালিয় ির বযবহার 
 রুন।  

3.) মি তযায়গর পয়র (পটি  রার পয়র) বাইয়রর লদয়  লদয়ন 
2-4 বার িাগান।  

ক াষ্ঠ াটষ্ঠনয হয়ি 1.) নিল্ক অ্ে িযাগতননশয়া 

2.) নকাতেি 

1.) লদয়ন 15-30 লমলি লনন প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী লদয়ন 4 বার 
পয ভন্ত। 24 ঘন্টায় 60 লমলির কবলি কনয়বন না।  

2.) লদয়ন 2-3 বার 1টি লপি লনন প্রয়য়াজন অ্নুযায়ী 7 লদন 
পয ভন্ত।  

নেধান নেওয়া ওষুধ: আপনার প্রদান ারী আপনার জনয এই লবধান কদওয়া ঔষুধগুলির অ্ডভার লদয়ি, লনয়দভি অ্নুযায়ী 
কসইগুলি কনওয়া লনরাপদ: অ্যািজক্সনিনেন, নপনননিনেন, অ্গতিনন্টন, নিোতেজক্সন, নকতলক্স, 
নলন্ডািাইনিন, নে-পযাক, অ্যাজেতরািাইনিন, এেং িযাতরানেড। 


