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यदि तपाईलाई कुनै अनय असर (साइि ईफेक्ट) हरू भएिा, तपाईको िाक्टर, फािामाससस्ट ्वा नसमासँग कुरा गनुमाहोस्। यस 
पयाकेज सलफले्टिा सिा्वेश नगरेका कुनै पतन समभात्वत अनय असरहरु यसिा परमा। तपाईले यलो कािमा ईससकि द्ारा 
https://yellowcard.mhra.gov.uk/ िा ससधै अनय असरहरु खबर गनुमा सकनुहुनर। अनय असरहरु खबर गरेर, 
तपाईले यस औषमधको सुरक्ाको बारेिा अमधक जानकारी प्रिान गनमा सकनुहुनर।
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तपाईलाई ननभालभुलर एदरियल तफतरिलेशन समबसनधत िससतसकघातको खतराबा्ट सुरक्क्त राखन िद्दत गनमाको लातग 
तपाईलाई सलककसयाना® (एिोकसबान) औषधी तक्टानी गररएको र। तपाईलाई हालसालै ननभालभुलर एदरियल 
तफतरिलेशन भएको पत्ा लागेको र तक, अथ्वा, तपाई फरक औषमध रािेर सलककसयाना® सलिै हुनुहुनर, सायि 
तपाईको उपचारको बारेिा तपाईसँग प्रश्नहरू हुन सकर।

यस पुससतकाले तपाईको अ्वसथाको बारेिा व्ा्वहाररक जानकारी प्रिान गरमा र तपाईसंग सलककसयाना® को बारेिा हुन 
सकने प्रश्नहरूको उत्र दिने उदे्दशय गरमा।

यदि तपाई अमधक जानकारी चाहानुहुनर भने तपाईको चकककीसंग पयाके्टिा आउने सलफले्ट पढ्नुस्।

यो पुससतका उपयोगी जानकारी प्रिान गनमा तयार गरीएको र, तर तपाईको िाक्टरको सललाह त्वसथापन गनने उदे्दशयले 
होईन। यदि तपाईसँग तपाईको स्वास्थय ्वा औषमधको बारे िा कुनै चासो ्वा प्रश्नहरू र भन,े सोधपुछको लातग 
तपाईको िाक्टर सधैं उपयुकत् व्सति हो।

अनय असिरहरुको खबर िनने

यदि तपाईलाई कुनै अनय असरहरु भएिा, तपाईको िाक्टर, नसमा ्वा फािामाससष्टसँग कुरा गनुमाहोस्। यस पयाकेज 
सलफले्टिा सिा्वेश नगरेका कुनै पतन समभात्वत अनय असरहरु यसिा परमा। तपाईले यलो कािमा ईससकि द्ारा यसिा 
yellowcard.mhra.gov.uk.अनय असरहरु ससधै खबर गनुमा सकनुहुनर। अनय असरहरु खबर गरेर, तपाईले यस 
औषमधको सुरक्ाको बारेिा अमधक जानकारी प्रिान गनमा सकनुहुनर।

ललक्सियाना® ललएर उपचार सिुरु िनने



जब तपाईलाई एदरियल तफतरिलेशन हुनर, तपाईको िु्ुट मर्टो र अतनयमित रूपिा धि्तकनर (तपाईलाई लक्णहरू पतहलो प्टक हुिा 
तपाईले यो याि गनुमा भयो होला)।

उचच रतिचाप सतहत अनय िु्ुट समबसनधत सिसयाहरु भएका िातनसहरूिा एदरियल तफतरिलेशन हुनु सािानय हो र कतहलेकाँही अनय 
सिसयाहरुसँग समबसनधत हुनर जसतै िधुिेह र िि। यद्यतप, प्राय: यसले पुष्ट, स्वसथ िातनसलाई पतन असर गरमा र कारण अज्ात हुन सकर।

बेलायतिा करीब 800,000 िातनसहरुसंग एदरियल तफतरिलेशन रन्। यो कुनै पतन उिेरका ्वयसक िातनसहरुिा हुनर तर ्वृद्द जनसंखयािा 
अमधक सािानय हुनर। 75 बषमा भनिा िासथ उिेरका िातनसहरुिा करीब 10% प्रभात्वत रन्।
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ननभालभुलर एट्रियल फिफरिलेशन भनेको के हो?

तपाईले जाफन राखनुसि्:

तयहाँ दुई प्रकारको एदरियल तफतरिलेशन हुनर जसको बारेिा कुरा गरेको तपाईले सुन्ु सकनुहुनेर:

1) भालभुलर एदरियल तफतरिलेशन - जब ्वातीय रोग (rheumatic disease) को कारणले िु्ुटिा रहेको भालभ (valve) 
किा र साघुरो बनाउर।

2) ननभालभुलर एदरियल तफतरिलेशन, अनयथा एन.क्भ.ए.एफ (NVAF) को रूपिा मचतननर - सबैभनिा सािानय थरीका ए.एफ 
(AF) जुन ्वातीय रोगसँग समबसनधत रैन।



सिािारर िड्कन भएको मुटु

शरीर ्वररपरर कसथर रुपिा रति प्र्वाह कायि गनमाका 
लातग, िु्ुटको कोठाहरु सजजलैसँग र तनयमित रुपिा 

खुमचनर।

एट्रियल फिफरिलेशन भएको मुटु

तपाईको िु्ुटद्ारा हुने रगत प्र्वाहिा बाधा पारर, तपाईको 
िु्ुटको िासथललो कोठाहरु मर्टो र आंसशक रूपिा 

खुमचनर।

एदरियल तफतरिलेशनिा तपाईको िु्ुटको धिकनको 
ताल तीव्र हुन सकर ्वा अतनयमित िहसुस हुन सकर|

एट्रियल फिफरिलेशनको काररले भएको
अफनयधमत िड्कनको इले्रिोकारडडियोग्ाम

(ECG)

साइनस नोि

िातहने एदरियि्

िातहने भेन्नरिकल्

सिामानय, सिनतुललत िड्कनको 
इले्रिोकारडडियोग्ाम (ECG)

सािानय सनतुसलत धि्कनिा, तपाईको िु्ुटको 
धिकनको िर प्रतत मिने्ट 60-100 धिकन 

हुन सकर।

िातहने एदरियि्

िातहने भेन्नरिकल्

िेरिे भेन्नरिकल् िेरिे भेन्नरिकल्

िेरिे एदरियि् िेरिे एदरियि्
साइनस नोि (ईलेककरिकल 
संकेत दिनर जसले िु्ुटको 
धि्कन पठाउँर)
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ननभालभुलर एट्रियल फिफरिलेशन भनेको के हो?



एट्रियल फिफरिलेशन भएमा तपाईले के अनुभत्व 
िन्ण सि्नुहुनछ?

एदरियल तफतरिलेशनले तबक्भन् िातनसहरूलाई तबक्भन् तररकाहरुले असर गरमा।

तपाईले अनुभत्व िन्ण सि्नु हुनछ:

•  तपाईको िु्ुट ततरि गततिा हुनु ्वा धिकनु ('ढुकढुककी' भतननर)

•  तपाईको िु्ुट सपष्ट रुपिा धि्तकनु (जब तपाईले पतहले यसलाई याि गनुमाभएको रैन)

•  राती दुखाई, िबाब ्वा असुत्वधा

•  पे्ट दुखने

•  सास फेनमा िुससकल हुने

•  ररङ्ग्टा लागनु

•  थतकत ्वा शसतिको अभा्व हुनु

•  तपाई व्ायाि गनमा असिथमा हुनु

त्वा तपाईले यी कुनै पफन महसिुसि निन्ण सि्नुहुनछ।
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के तपाई सिचेत हुनुहुनछ, एट्रियल फिफरिलेशनले
तपाईलाई मस्त्कघात हुने खतरा बढाउछ?

एदरियल तफतरिलेशनको कारणले तपाईको िु्ुटद्ारा हुने अतनयमित रगत प्र्वाहले रगतको थकका जिाउने समभा्वना बढाउँर। 
यसले तपाईलाई िससतसकघात हुने खतरा बढाउँर। िससतसकघात एक गमभीर स्वास्थय सिसया हो, जुन िससतषकको भागिा 
रगतको आपूरतसि काद्टएको बेला हुनर।

केतह व्सति जो िससतसकघात बा्ट बाँचरन,् तततनहरुले िससतसकिा भएको चो्टप्टकको कारणले िीघमाकालीन सिसयाहरु भोगन 
सकरन्। यसको पररणािस्वरूप ततनीहरूलाई सािानय गततत्वमधहरूिा सहायता प्रिान गनमा पा्टमानरको ्वा केररको सहयोग 
आ्वशयक पनमा सकर।

तपाईको डा्टरले तपाई रितको खतरनाक थ्का र मस्त्कघातबाट पीधडत हुने खतरा घटाउन सिहयोिको लाफि 
ललक्सियाना® फकटानी िरेका छन्।

7



यसिले रित (र अक्सिजन) लाई मस्तषकको तयो भािमा पुगन रो्छ, पररराम्त्वरूप मस्त्कघात हुनछ।
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के तपाई सिचेत हुनुहुनछ, एट्रियल फिफरिलेशनले
तपाईलाई मस्त्कघात हुने खतरा बढाउछ?

कतहलेकाँही यी थककाहरू ्ुटतरिनर 
र रति प्र्वाहिा रतह शरीरको अनय 

भागहरूिा जानर।

यदि एक थकका िससतषकिा आपूरतसि गनने 
रति्वातहनीिा अि्तकएिा, यसले अ्वरोध 

खिा गनमा सकर।

यसिरी रितको थ्काले मस्त्कघात फनमतयाउन सि्छ:

एदरियल तफतरिलेशनिा, रगतका 
थककाहरु िु्ुटको कोठाहरूिा जमि 

हुन सकर।



तपाईले सलककसयाना® सलनको सूचना साथ,ै रोकथािको लातग सुझा्वहरू अकको केतह पृष्ठहरूिा फेला पानुमाहुनेर, 
जुन िससतसकघात रोकन िद्दतको लातग तयार गररएको हो। स्वसथ जी्वनशैली कायि राखेिा पतन िससतसकघातबा्ट 
पीमित हुने तपाईको खतरा घ्टाउन सहयोग गनमा सकर।

िससतसकघात हुनको लातग केतह खतरा कारकहरू र जुन तपाई परर्वतमान गनमा सकनुहुन्, जसतै तपाईको उिेर, ललसिग र 
कुनै पतन ्वतमािान स्वास्थयको सिसयाहरु। तर तपाईले हािी सबैले दिनदिनै गनने केतह कुराहरू त्वचार गरेर र कुराहरु 
असलकतत फरक तररकाले गरेर िससतसकघात हुने खतरा कि गनमा सकनुहुनर।

प्रतयेक ट्दन ललक्सियाना® ललएर र जीत्वनशैली पररत्वत्णन िरेर तपाईलाई मस्त्कघात हुने खतरा घटाउन 
मद्दत िन्ण सि्छ।
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के तपाईले तपाईलाई मस्त्कघात हुने खतरा 
घटाउन सि्नुहुनछ?
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यट्द तपाई िुम्रपान िनु्णहुनछ भने छोड्नु उधचत फबचार हो
तपाईको िाक्टरलाई धुम्रपान रोि्नको लातग िद्दत िागनुस्।

तपाईले धुम्रपान रोि्नु पनने कारणहरु यस प्रकारको र:

• यसले तपाईको धिनीहरु अबरुद्ध गरमा, जसले रगतको
थकका हुने समभा्वना बढी गरमा

• यसले तपाईको उचच रतिचाप त्वकासिा अमधक समभा्वना प्रिान 
गरमा जुन िससतसकघातको लातग प्रिुख खतराको कारक हो।

दैफनक मट्दरा सिेत्वन निनु्णसि्
तपाईले व््वहाररक िात्ा क्भत् रहेर से्वन गनुमास्।

यो तकनभने

• धेरै िदिरा से्वन गनुमाभए तपाईको रतिचाप मर्टो बढाउन सकर, जुन 
िससतसकघात हुनको लातग प्रिुख खतराको कारक हो।

िुम्रपान िन्ण रो्नुहोसि् र मट्दरा व्ात्वहाररक तररकाले ललनुसि्

के तपाईले तपाईलाई मस्त्कघात हुने खतरा 
घटाउन सि्नुहुनछ?



11

्त्व््थय खुराक खानुसि्
• हरेक ट्दन िलिूल र तरकारीहरूको कममतमा पाँच भाि खानुहोसि्

• हपताको दुई पटक जफत, तेल पाइने िारा जसतै सालिन र मयाकेरल सलनुस्

• तपाईको खुराकमा िेरै िाइबर सिमात्वेश िनु्णहोसि्
(जसतै अन्, ससिी, केराउ र न्टहरू)

• उचच-बोसिो भएको खाना र सिोखखएको बोसिो छलनुसि्। सोन्खएको बोसोले 
तपाईको शरीरिा 'खराब' कोलेसरिोलको िात्ा बढाउन सकर, जसले तपाईको 

धिनीहरूलाई 'अबरुद्ध' गरमा र तपाईको रगतको थकका ्वृजद्ध हुने खतरा बढाउर

• तपाईको खानामा नुनको मात्ा कम िनु्णहोसि् बदढ िात्ािा नुन सलएिा 
तपाईको रतिचाप बढाउन सकर जुन िससतसकघात हुनको लागी प्रिुख खतराको 

कारक हो। यसको सट्ािा तपाईले आफनो खानाको स्वाि बढाउन हबमा र िसलाहरु 
्वा असलकतत कागतीको रस प्रयोग गनमा सकनुहुनेर।

सिफरिय हुनुहोसि्
तपाईको रक्तचाप कम िन्ण, तपाईको शरीरको बोसोको 
िात्ा संतुलनिा राखन िद्दत गनमा, रगतिा मचनीको िात्ा 

तनयनत्ण गनने तपाईको क्िता सुधार गनमा, र तपाईको तौल 
घ्टाउन िद्दतको लातग तनयमित व्ायाि गनुमाहोस्

• अतयमधक तौल हुनुले तपाईको उचच रतिचाप, िु्ुट रोग 
र िधुिेहको समभा्वना बृजद्ध गरमा; तय सबैले तपाईको 

िससतसकघात हुने खतरा बढाउन सकर

के तपाईले तपाईलाई मस्त्कघात हुने खतरा 
घटाउन सि्नुहुनछ?



सलककसयाना® “एजन्टकोआगलुेन्ट” हो। यसको ितलब यसले तपाईको रगत थकका हुन सकने 
क्ितालाई घ्टाउँर (तपाईको रगत पातलो बनाइ), जसले तपाईलाई रगतको खतरनाक थककाबा्ट 
पीमित हुनबा्ट जोगाउन िद्दत गरमा र बतमािानिा र भने तयसको उपचार गरमा।

सलककसयाना® ले तपाईको रगतिा हुने “फयाक्टर जा” भतनने एक मचज अ्वरुद्ध गरेर काि गरमा,जसले 
रगतको थकका जिाउने प्रतरियािा िहत््वपूणमा भूमिका खेलर।

12

ललक्सियाना® ले कसिरी काम िछ्ण?
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तपाईले कसिरी ललक्सियाना® ललनु पछ्ण?

प्रतयेक दिन एकै सियिा चकककी सलँिा यसले तपाईको तनयमित िैतनक कायमात्वमधको अंश बनाउन 
िद्दत गरमा, जसले तपाईलाई संझन िद्दत गरमा।

तपाईलाई ट्दनको एक पटक ललक्सियाना® च्ककी ललनुसि् भनेर बताएको हुनुपछ्ण:

तपाईको िाक्टरले तक्टानी गरे 
बिोजजत तपाईले चकककीको खुराक 

सलनु परमा।

चकककी तनलनुस,् संभ्व भए 
पानी संग।

सलककसयाना® खाना संग ्वा 
तबना पतन सलन सतकनर।
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यदि तपाईले उही दिनिा संझनु हुनर भन:े चकककी तुरूनत सलनुहोस् र तयसपमर अकको दिन तपाईको सधैं जसतो खुराक सलनुहोस्।

यदि तपाईले अकको दिन ्वा पमर संझनु हुनर भन:े तयस दिनको लातग सधैं जसतो तपाईको खुराक सलनुहोस्। कफहलयै पफन तक्टानी 
गरेको खुराक एकै दिनिा निबलाउनुस्। तनिनेशन दिए अनुसार ठीक चकककीहरु सलनु धेरै िहत््वपूणमा र। कतहलयै पतन तक्टानी गरेको 
खुराक भनिा धेरै ्वा बिी नसलनुस्।

यट्द तपाईको उपचारको बारेमा केफह प्रश्नहरु छ भने तपाईले तपाईको डा्टर त्वा िामा्णलसिष्ट सिंि सिोिपुछ् िनु्णपछ्ण।

यट्द तपाईले ललक्सियाना® ललनु फबसि्णनुभएमा 
के हुनछ ?
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सिंभाफत्वत अनय असिरहरुको बारेमा के छ?

अनय एजन्टकोआगुलेन्ट औषमधहरू जसत,ै सलककसयाना® तपाईको रगत पातलो पानमा र रगतको थकका रोकन िद्दत गनमाको लातग 
बनाएको हो। तयसैले यो सलने बेलािा तपाईलाई रतिस्ा्व हुने खतरा बढ्न सकर।

यट्द तपाईलाई फनमन प्रकारका रक्तस्ात्वका लक्षरहरू अनुभत्व भए तुरुनतै तपाईको डा्टरलाई भन्ुहोसि्:

•  रालाको िुनी चो्टको िाग ्वा रतिस्ा्व हुनु

•  नाकबा्ट बगेको रगत ्वा काद्टएको खणििा रतिस्ा्व रोकन धेरै सिय लागनु

•  रातो ्वा गाढा खैरो तपशा्व

•  रगत ्वा कतफ जसतो आकारको मचज खोकनु ्वा बानता गनुमा

•  रातो ्वा कालो दिसा

•  तगजाबा्ट रतिस्ा्व हुनु

•  रतिस्ा्व आफैं  नरोतकनु

•  असािानयक् भारी ितहना्वारी ्वा अप्रतयासशत योतनबा्ट रतिस्ा्व

रक्तस्ात्व सििैं ्पष्ट नहुनु। यट्द तपाईले कुनै अनय असिरहरु अनुभत्व िनु्णहुनछ भने, तपाईको डा्टर, नसि्ण त्वा 
िामा्णलसिष्टसिँि कुरा िनु्णहोसि्। यो महतत्वपूर्ण छ फक उनीहरूसिँि पफहले कुरा निरीकन ललक्सियाना® ललनु बनद निनु्णहोसि्।

प्रफतकूल प्रभात्वहरुको बारेमा थप जानकारी को लािी कृपया पयाकेज ललफलेट पढ्नुहोसि्।

सिबै औषधिहरू ज्तै, ललक्सियाना® ले अनय असिरहरू फनमतयाउन सि्छ, यद्यफप फतनीहरूलाई सिबैले 
अनुभत्व िददैन्।



ललक्सियाना® ललँदा तपाईले फत्वचार िनु्णपनने अरू 
केफह छ?
पेसिेनट अलट्ण काड्ण

तपाईले भनमाका लातग पेसेन्ट अल्टमा कािमा तपाईको चकककीहरु संग पयाकिा पाउनु हुनेर। यस 
कािमाले तपाईको उपचार,तपाईको िाक्टर र आपतकालीन समपकमा हरूको बारेिा िहत्वपूणमा 
जानकारी सिा्वेश गरमा। तपाईले यो सबै सियिा बोकनु परमा र यसलाई कुनै पतन उपचार ्वा 
स्वास्थय जाँचबुझ गनुमा अगािी तपाईको स्वास्थय से्वाकिमी, फािामाससष्ट, शलय मचतकतसक ्वा 
िनतमचतकतसक दिनु परमा।

सबै एजन्टकोआगलुेन्ट औषमधहरू जसतै, सलककसयाना® सलने बेलािा तयहा रतिस्ा्व हुने 
खतरा बढ्न सकर। तर यसलाई रोकन िद्दतको लातग तपाईले तयहाँ रहेको केतह व्ा्वहाररक 
सा्वधानीहरू सलनु सकनु हुनर। यी िधये केतह अकको पृष्ठहरूिा दिएको र। यदि तपाईसंग 
अझै प्रश्नहरू र भने, तपाईको सलककसयाना® पयाकेज सलफले्ट हेनुमाहोला ्वा तपाईको 
िाक्टरसंग कुरा गनुमास्।
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ललक्सियाना® ललँदा तपाईले फत्वचार िनु्णपनने अरू 
केफह छ?

यट्द मैले मेरो दनतधचफकतसिकलाई भेट्न परेमा के िनने?

िातको उपचार सुरु गनुमा अमघ तपाईले सलककसयाना® सलिै 
हुनुहुनर भनेर तपाईको िनतमचतकतसकलाई भन्ुहोस्। धेरै 

िनत प्रतरियाहरू रालािा प्वाल नपारर हुनर; जुन अ्वसथािा 
रतिस्ा्वको खतरा कि र। तपाईको िनतमचतकतसकले यिी 

कुनै त्वशेष सा्वधानीहरु अपनाउनु परमा तक भनेर ऊ ्वा उनीले 
तनणमाय सलने रन्।
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म घाइते भएमा के हुनछ?

यदि तपाईको रतिस्ा्व सानो चो्टको कारणले भएिा, सफा 
लुगा प्रयोग गरर तयो ठाँउिा कममतिा 5-10 मिने्ट को लागी 

लगातार िबा्व दिनुहोस्।

यदि तपाईले रतिस्ा्व रोकन सकनुहुन् ्वा यदि तपाईलाई 
ठूलो चो्टप्टक भएिा, तुरुनत स्वास्थय से्वाकिमीको सहयोग 

खोजनुहोस्।



ललक्सियाना® ललँदा तपाईले फत्वचार िनु्णपनने अरू 
केफह छ?
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यट्द म िभ्णत्वती छु ज्तो लागछ भने के िनने?

गभामा्वसथाको शुरु्वाती हपताहरूिा सलइएको ओरल एजन्टकोआगलुेन्ट ले नजनिेको 
बचचालाई क्तत गनने खतरा हुन सकर। यदि तपाई गभमा्वती हुनुहुनर ्वा सतनपान दिनुहुनर भने 
सलककसयाना® सलनु तनषेध गररएको र। यदि तपाई बचचा जनिाउने उिेरककी ितहला हुनुहुनर र 

तपाईलाई लागर तक तपाई गभमा्वती हुन सकनुहुनर ्वा गभमा्वती हुने योजना बनाउँिै हुनुहुनर भन,े 
तुरुनतै तपाईको िाक्टरको सललाह सलनुहोस्।

यट्द तपाईसिँि केफह उत्तर नभेट्टएको प्रश्नहरू छन् भने, तपाईको च्ककीको सिाथ पयकेटमा आउने 
ललक्सियाना® पेसिेनट ईनिमनेसिन ललफलेट हेनु्णसि् त्वा तपाईको डा्टरलाई सिमपक्ण  िनु्णहोसि्।



एदरियल तफतरिलेशन एसोससएसन्
www.atrialfibrillation.org.uk

01789 867 502

एजन्टकोआगलुेशन युरोप (यु.के)

www.anticoagulationuk.org

020 8289 6875

सरिोक एसोससएसन्
www.stroke.org.uk

0303 303 3100

आरर्थिीया एलायनस्
www.heartrhythmalliance.org/aa/uk

01789 867 501

थ्ोमबोससस् य.ुके (पतहला लाईफबलिः
दि थ्ोमबोससस् चयाररद्ट)

www.thrombosisuk.org

0300 772 9603

अझै प्रश्नहरू छन्?
जानकारी र सिहयोिको अनय स्ोतहरु:
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