
মেডিডিন েযাননজনেন্ট েযানুযাল মেনে অডিন াজজত। উইডলযােি মজএে, মেইনবার্ গ এেএল, জজোরেযান এে এইচ, র্ান্ধী মেনে, 

ডেনেলেযান ডব, বািিে ডেডি, জজিডনি ডিএে। ডিনজানেডনযা এবং ডিনজানেডিি ডিিঅিগানর তাোে ডনিগরতা েরােনশ গর দুটি তীব্রতার 

তুলনা। মজ িাবে অযাডবউজ টিি, জনু; ৩৮ (৪): ৩৮৪-৯৩, ২০১০ 

নিক োটিি লকেন্স নিকদেশোবলী 

ডননোটিন লনজন্স আেনার শরীনর ডননোটিন িরবরাহ েনর। ডননোটিন প্রতযাশা িহ ডননোটিন 

প্রতযাহানরর লক্ষণগুডল হ্রাি েনর ধূেোন ছাড়নত আেনানে িহাযতা েরার জনয তারা এেটি অস্থাযী 

িহাযতা ডহিানব োজ েনর। ডননোটিন লনজন্স এেন েডরডস্থডতনত িহাযতা েরনত োনর ম খানন 

আেনার হঠাৎ ধেূোন েরার তাডর্দ হয। ডননোটিন লনজন্স বযবহার েরার আনর্ নীনচর িেস্ত 

ডননদগশাবলী েডু়ন। আেডন ডননোটিন লনজন্স িটঠেিানব বযবহার েরনছন তা ডনজিত েরনত এগুনলা 

অনুিরণ েরুন। 

১। লনজন্স বযবহার েরার িেয ধূেোন না েরার মচষ্টা েরুন। এনত আেনার ডেছুিা োো ম ারা এবং বডে 

বডে িাব হনত োনর। 

২। মবডশরিার্ মলাে  ারা প্রডতডদন ধূেোন েনরন তারা ৪ এেজজ ডননোটিন লনজন্স ডদনয শুরু েরনবন। 

প্রডতডদন েেেনক্ষ ৯ টি লনজন্স বযবহার েরুন 

৩। লনজন্স বযবহার েরার িেয খাওযা-দাওযা এডড়নয চলুন। 

৪। লনজন্স বযবহার েরার িেয মিািা, েডে বা েনলর রি োন েরনবন না। 

৫। লনজন্সটি েনুখ ডদন এবং আনস্ত আনস্ত দ্রবীিূত হনত ডদন। মচষ্টা েরুন  তিা েে ডর্লনত োনরন। 

৬। িেনয িেনয, িম্পূণ গরূনে দ্রবীিূত না হওযা অবডধ আেনার েুনখর এেোশ মেনে অনযোনশ এটিনে 

িডরনয ডননত আেনার জজি বযবহার েরুন। এটি প্রায ২০ মেনে ৩০ ডেডনি িেয ডননব। 

৭। লকেন্স নিবোকিো বো নিলকবি িো। 

৮।  ডদ আেডন "বযাে গ হন" এবং ছাড়ার মচষ্টা েরার িেয ধূেোন েনরন, আেডন ডনরােনদ মবডশরিার্ 

মক্ষনেই লনজন্স বযবহার চাডলনয ম নত োনরন। 

৯। ডননোটিন লনজন্স নীনচর িেযিচূী দ্বারা ডনযডেত বযবহার েরা ম নত োনর তনব এটি এেটি িাধারণ 

ডননদগডশো এবং আেডন এটি এর মচনয মবডশ িেয বযবহার েরনত োনরন। 

 িপ্তাহ ১-৬: প্রডত এে মেনে দুই  ন্টার েনধয এেটি লনজন্স বযবহার েরুন (ধূেোন ছাড়ার 

িম্ভাবনার উন্নডত েরনত প্রডতডদন েেেনক্ষ ৯ টি বযবহার েরুন) 

 িপ্তাহ ৭-৯: প্রডত দইু মেনে চার  ন্টা ের ের এেটি লনজন্স বযবহার েরুন 

 িপ্তাহ ৯-১২: প্রডত চার মেনে আি  ন্টা েনর এেটি লনজন্স বযবহার েরুন 

 

 া েরনবন িো… 

 এেিানে এোডধে লনজন্স বযবহার েরনবন না। 

 এে ডদনন ২০ টির মবডশ লনজন্স বযবহার েরনবন না। 

 লানজন্স আেনার েুনখ োো অবস্থায খাওযা বা োন েরনবন না। 


