
১ অ্যানথেল্লি আরএম, বেথনাল্লিটস এনএল, ওথ়েস্ট আর, বসন্ট অ্উল্লেন এল, মযাথে টট, লথরন্স ল্লি, অ্যাশার বে, রাস ল্লস, ক্রেথশন এ, এল্লিনস এই। 

সাইথকাল্লরটিক ল্লিেঅ্িডার (ইএক্রেএলইএস) সহ এেং ছাডা ধূমপা়ে়ীথের মথধয ল্লনউথরাসাইল্লক়োটিক সুরক্ষা এেং বিথরল্লনকলাইন, েথুরাল্লপ়েন এেং 

ল্লনথকাটটন পযাথের কার্ ডকাল্লরতা: একটট িােল-ব্লাইন্ড, এথলাথমথলা, প্লাথসথো ল্লন়েল্লিত ল্লিল্লনকাল িা়োল। লযানথসট ২০১৬ েনু ১৮; ৩৮৭ 

(১০০৩৭):২৫০৭-২০। 

 

বমল্লিল্লসন মযাথনেথমন্ট মযানু়োল বেথক অ্ল্লিথর্াক্রেত। উইল্লল়োমস বেএম, বস্টইনোর্ ড এমএল, ক্রেমারমযান এম এইে, র্ান্ধ়ী বকথক, 

ল্লস্টথপলমযান ল্লে, োিসক ল্লপল্লি, ক্রেিল্লনস ল্লিএম। ল্লসথোথেল্লন়ো এেং ল্লসথোথেল্লিি ল্লিসঅ্িডাথর তামাক ল্লনিডরতা পরামথশ ডর েুটট ত়ীব্রতার 

তুলনা। বে সােস্ট অ্যাল্লেউে টিট, েনু; ৩৮ (৪): ৩৮৪-৯৩, ২০১০ 

ভারেনিকলাইি (এটি চ্যারেক্স® িারেও পনেনচ্ত) 

 

বিরল্লনকলাইন, র্া েযাথন্টক্স® নাথমও পল্লরল্লেত, এটট একটট ধূমপাথনর ঔষধ র্া ল্লনথকাটটন ধারণ কথর না। 

এটট হ়েথতা েতডমাথন সেথেথ়ে কার্ ডকর ঔষধ  ল্লেল্লকত্সা হথত র্া মানুথষর ধূমপান েন্ধ করথত সহা়েতা কথর। 

বিরল্লনকলাইন ধূমপাথনর সাথে রু্ক্ত তৃল্লিথক অ্েরুদ্ধ কথর এেং ল্লনথকাটটন রতযাহাথরর ল্লেল্লকত্সা কথর। 

বিরল্লনকলাইন ল্লনথকাটটন রল্লতস্থাপথনর ওষুথধর (পযাে, র্াম, লথেন্স, ইনথহলার ো অ্নুনাল্লসক বে) সাথে 

েযেহার করা উল্লেত ন়ে এেং বকেলমাত্র বরসক্রেপশথনর মাধযথমই পাও়ো র্া়ে। 

বিথরল্লনকলাইন সাধারণত আপল্লন বর্ল্লেন ছাডার পল্লরকল্পনা করথছন তার এক বেথক েইু সিাহ আথর্ শুরু 

হ়ে (ছাডার তাল্লরখ েলা হ়ে)। ল্লতন বেথক ছ়ে মাথসর েনয বিথরল্লনকলাইন বনও়োর পরামশ ড বেও়ো হ়ে। 

ল্লকছু মানুথষর বিথরল্লনকলাইন বনও়ো়ে েল্লম েল্লম িাে হ়ে, তাই আপল্লন এটট সে ডো খাোথরর সাথে গ্রহন 

করার পরামশ ড বেও়ো হ়ে। অ্নযানয সম্ভােয পার্শ্ ড রল্লতক্রে়োগুল্ললর মথধয রথ়েথছ অ্স্বািাল্লেক স্বপ্ন, অ্ল্লনদ্রা 

(ঘুথমর সমসযা) এেং বকাষ্ঠকাটিনয। 

বিথরল্লনকলাইন বরসক্রেপশন অ্নুসাথর েযেহার করা উল্লেত। আপনার র্ল্লে গুরুতর ল্লকিল্লনেল্লনত বরার্ 

হ়ে (ো আপল্লন ল্লকিল্লন/বরনাল িা়োলাইল্লসথসর ল্লেল্লকত্সা গ্রহণ করথছন) তথে এই ওষুধটট েযেহার করা র্াথে 

না। 

বিথরল্লনকলাইন গ্রহণকার়ী ল্লকছু বলাথকর বমোথে পল্লরেতডন ো আথদালথনর ঘটনা ঘথটথছ েথল োনা 

বর্থছ, তথে একটট েড ল্লিগুণ- ব্লাইন্ড প্লাথসথো ল্লন়েল্লিত সম়ীক্ষা়ে১ বেখা বর্থছ বর্ ধমূপান ছাডার বেষ্টা 

করার সম়ে ল্লনথকাটটন পযাে, েুথরাল্লপ়েন ো এমনল্লক প্লাথসথো রাি েযক্রক্তথের বেথ়ে এই পার্শ্ ড 

রল্লতক্রে়োগুল্ললর ঝুুঁ ল্লক বেল্লশ ল্লছল না। এটট আপনার বরসোইোর ো পরামশ ডোতার সাথে আথলােনা করুন 

এেং আপনার বরসোইোরথক অ্ল্লেলথে বকানও পার্শ্ ড রল্লতক্রে়ো োনান। 

 

 

 

 


