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ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਬਰਾਂਡ ਕਵਚ ਤਬਦੀਲੀ 
TACROLIMUS BRAND CHANGE 

ਬੀ.ਸੀ. ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਫ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ (Prograf tacrolimus) ਨ ੂੰ  ਸੈਂਡਜ਼ੋ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ (Sandoz tacrolimus). ਕਵਚ 
ਤਬਦੀਲ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਿਲੀਕਨਿ ਕਿਸ ਜਗਹਾ ਹ।ੈ 

 ਪ੍ਰਿੰ ਸ ਜਾਰਜ, ਕੈਲੋਨਾ, ਕੈਮਲੂ੍ਸ, ੍ੈਂਪਿਕਿਨ ਅਤੇ ਿਰਾਇਲ ੍ੋਸਿ-ਿਰਾਂਸ੍ਲਾਂਿ ਕਲੀਪਨਕਸ: 18 ਨਵੂੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  
 ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸ੍ਤਾਲ (ਡਾਇਮਿੰ ਡ ਸੈਂਿਰ), ਸੇਂਿ ੍ਾਲ ਹਸ੍ਤਾਲ, ਬੀ.ਸੀ. ਪਿਲਡਰਨ ਹਸ੍ਤਾਲ, ਸਰੀ, ਪਵਕਿੋਰੀਆ, 

ਅਤੇ ਨਨਾਇਮੋ ੍ੋਸਿ-ਿਰਾਂਸ੍ਲਾਂਿ ਕਲੀਨਕਸ: 6 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ਰੁ   
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬੂੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਕਦਆ ਂਬੀ.ਸੀ. ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 
ਿਲੀਕਨਿ ਕਵਚਿਾਰ ਬਾਿਾਇਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।   
 

ਸੁਰੱਪਿਆ ਅਤ ੇ੍ਰਭਾਵਕਤਾ (SAFETY AND EFFICACY) 
ਸੈਂਡਜ਼ੋ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ ਵਿੱਲੋਂ ਪਰਵਾਕਨਤ ਹ ੈਅਤੇ ਹਰੋ ਸ ਕਬਆ ਂਕਵਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹੈਲਥ ਿੈਨੇਡਾ ਦਵਾਈਆ ਂ
ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਨਯਮਬਿੱਧ ਿਰਦਾ ਹ ੈਕਿ ਉਹ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ 
ਿਵਾਕਲਟੀ ਦੇ ਹਨ।  ਇਿੱ ਿੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵਚ ਿਈ ਬਰਾਂਡ ਕਮਲਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਕਰਆ ਂਦੇ ਫ਼ਾਇਦ ੇਇਿੱ ਿੋ 
ਕਜਹ ੇਹਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਕਰਆ ਂਦੀ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  
 
ਸ੍ਲਾਇਰ ਪਕਉਂ ਬਦਲ ਰਹ ੇਹਾਂ? (WHY CHANGE SUPPLIERS?) 
ਪਰੋਗਰਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਡਜ਼ੋ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸਰਤੋਾਂ ਕਵਚ ਵਾਧਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਾਂ, ਕਜ਼ਆਦਾ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਸ਼ੇ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਵਾਈਆ ਂਕਮਲ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ।  ਸਾਰ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਸਧੁਾਰ ਨ ੂੰ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ 
ਬਰਾਂਡ ਨ ੂੰ  ਮੈਡੀਿਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱ ਗਾਂ ਨੇ ਿਾਫ਼ੀ ਘੋਕਖਆ ਪੜਤਾਕਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਕਣਤ ਿੀਤਾ ਹੈ। 
     
੍ਰਭਾਪਵਤ ਦਵਾਈਆਂ (AFFECTED DRUGS) 

 

ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਨ ੂੰ  ਜਲਦੀ ਕਰਲੀਜ਼ ਿਰਨ ਵਾਲਾ  
ਪਰੋਗਰਾਫ ਬਰਾਂਡ ਜ ੋਬੀ.ਸੀ. ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਲੋਂ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਿਵਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੈਂਡਜ਼ੋ ਿੈਕਰੋਲੀਮਸ ਨਵਾਂ ਬਰਾਂਡ ਹੈ ਜ ੋਬੀ.ਸੀ. 
ਿਰਾਂਸ੍ਲਾਂਿ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੇਠ ਪਲਿ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ: (The process of conversion will be as follows:) 
 ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਿਲੀਕਨਿ ਕਵਖ ੇਤਹੁਾਤੀ ਅਗਲੀ ਅਪੌਇੂੰਟਮੈਂਟ ’ਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ 

ਕਵਚਾਰ ਿਰੇਗੀ। 
 ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਸੈਂਡੋਜ਼ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਘਰ ਕਵਚ ਹਾਲੀ 

ਪਰੋਗਰਾਫ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਕਿੂੰਨੀ ਬਾਿੀ ਪਈ ਹੈ। 
 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਸੇੀ ਕਵਚੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੈਂਡਜ਼ੋ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਕਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ੍ਰ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰ ਕੇ 

ਸੈਂਡਜ਼ੋ ਿੈਕਰੋਲੀਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ੍ਪਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ। 
 ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੈੱਿ ਿਰਨ ਲਈ ਲੈਬ ਵਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਿੱਤਰ ਭੇਕਜਆ ਜਾਏਗਾ।  ਸੈਂਡੋਜ਼ ਿੈਕਰੋਲੀਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਿ੍ੰ ਜ ਤੋਂ ਸੱਤ 

ਪਦਨਾਂ ਪਵਿ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਹ ਿੈੈੱਸਿ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।   
 ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆ ਂਮੁਤਾਕਬਿ ਜ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਿਲੀਕਨਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੇਗਾ।  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਟੈੈੱਸਟ 

ਿਰਵਾਉੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਿੱਟ/ਵਿੱਧ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦਾ 
ਕਨਰੀਖਣ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

 ਜ ੇਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿਲੀਕਨਿ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿਲੀਕਨਿ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈ 
ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਰੀਿੇ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ ਕਵਮਰਸ਼ ਿੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।   

 ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜੂੰ ਨੀ ਪਰੋਗਰਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਘਰ ਬਚੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮਸੇੀ ਨ ੂੰ  ਵਾਪਸ ਿਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਤਾਂ 
ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ। 

 
 

ਸਿੰ ਭਾਵੀ ਗੌਣ ੍ਰਭਾਵ (POTENTIAL SIDE EFFECTS) 

ਸੈਂਡਜ਼ੋ ਟੈਿਰੋਲੀਮਸ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੌਣ ਪਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ। ਦਵਾਈ ਪਵੱਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਪਕਸ ੇਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਂਗ ਜੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ - ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਪਸਰ 
ਦਰਦ, ਕਿੰ ਬਣੀ ਜਾਂ ਦਸਤ - ਤਾਂ ਪਕਰ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਪਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆ੍ਣੀ ਿਰਾਂਸ੍ਲਾਂਿ ਿੀਮ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ੍ਰਕ ਕਰੋ।  
ਜ ੇਕਰ ਐਲਰਜੀ ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ - ਰੈਸ਼, ਬੁੱ ਲਹਾਂ, ਧੌਣ ਜਾਂ ਗਲੇ ਪਵਿ ਸੋਜਸ਼, ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਵਿ ਤਕਲੀਫ਼ - 
ਆ੍ਣ ੇਿਰਾਂਸ੍ਲਾਂਿ ਕਲੀਪਨਕ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ੍ਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ (911) ਤੇ ਐਮਰਜਿੰ ਸੀ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਦਮ ਬੁਲਾਓ। 
 
ਹੋਰ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ (MORE INFORMATION) 

 ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖ:ੋ  www.transplant.bc.ca/tacrolimusswitch 
 ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ। 


