
   

               

Jodix 130 mg  
 
அேயா�ன் மாத்�ைரக�டன் இந்த தகவல் தாைள ேச�த்� ைவக்க�ம்  
 

உட்க� �பத்�களின் நிகழ்�ற்கான அேயா�ன் 
மாத்�ைரகள் 
 

நீங்கள் 40 வய�ற்�ட்படட்வரா, கரப்்�ணியா, பா�ட்�ம் தாய்மாரா அல்ல� �ட்�ல் 
�ழந்ைதகள் இ�க்�ன்றாரக்ளா? ஆம் என்றால் அேயா�ன் மாத்�ைரகைள நீங்கள் 
�ட்�ல் ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ெமன்� நாங்கள் உங்க�க்� 
பரிந்�ைரக்�ேறாம். உட்க� �பத்�களின் நிகழ்�ன் ேபா� ஏற்ப�ம் க�ரியக்க 
அேயா��க்� எ�ரான பா�காப்�ைன இந்த மாத்�ைரகள் த��ற� ேம�ம் இைத 
ம�த்�வரக்ளின் ஆேலாசைன�ன் ேபரில் மட்�ேம உடெ்காள்ள ேவண்�ம்.  
 

அேயா�ன் மாத்�ைரகைள ஏன் உட்ெகாள்ள ேவண்�ம்?  
 

உட்க� �பத்�களின் நிகழ்�ன் ேபா�, க�ரியக்க அேயா�னான� காற்�ன் �லமாக பர�ம் ேம�ம் 
மாசைடந்த காற்ைற �வா�ப்பதால் மற்�ம்/அல்ல� மாசைடந்த உண� அல்ல� �ளிரப்ானங்கைள 
சாப்��வதா�ம் இந்த க�ரியக்க அேயா�னான� ைதராய்� �ரப்�யால் உ�ஞ்சப்ப��ற�. அேயா�ன் 
மாத்�ைரகள் ைதயராய்� நாளம் க�ரியக்க அேயா�ைன உ�ஞ்�வைத த�க்�ற��. ேம�ம் 
�ற்�ேநாய் ஏற்ப�வதற்கான ஆபத்�ைன�ம் �ைறக்�ன்ற�. அேயா�ன் மாத்�ைரகள் க�ரியக்க 
அேயா�னி��ந்� மட்�ேம பா�காக்�ம் மற்�ம் �ற க�ரியக்க ெபா�ள்களில் இ�ந்� பா�காக்கா�.  
 

மாத்�ைரகைள எ�த்�க் ெகாள்வதற்கான வ��ைறக�க்� இந்த வ��ைறக�க்� ஏற்றவா� நீங்கள் 2 
நாட்க�க்� �ட்�ேலேய இ�க்க ேவண்� வ�ம். அதனால்தான் �ட்�ல் எப்ேபா�ம் அேயா�ன் 
மாத்�ைரகைள ேச�த்� ைவப்ப� �க�ம் �க்�யமா�ம். 
 

இந்த மாத்�ைரகைள ஏன் எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்? 
 

இந்த மாத்�ைரகைள த���ைடய ம�த்�வரக்ளின் ஆேலாசைன�ன் ேபரில் மட்�ேம எ�த்�க் ெகாள்ள 
ேவண்�ம். ஒ� உட்க� �பத்�ன் நிகழ்�ன் ேபா�, ஊடகம் �லம் இதற்�ரிய அ�காரிகள் மற்�ம் 
www.dsa.no �லமாக ஆேலாசைன வழங்கப்ப�ம். 
 

இந்த மாத்�ைரகைள யாெரல்லாம் எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்? 
 

18 வய�ற்� உட்பட்ட �ழந்ைதகள் மற்�ம் இளம் வய�ன�ம், கரப்்�ணி ெபண்கள் மற்�ம் தாய்ப்பால் 
ெகா�ப்பவரக்�ம் இந்த மாத்�ைரகைள எ�த்�க்ெகாள்வ� �க�ம் �க்�யம், ஏெனன்றால் க�ரியக்க 
அேயாைடனின் ெவளிப்பாட்�ன் காரணமாக ைதராய்� �ற்�ேநாயான� அ�கமாக ஏற்ப�வதற்கான 
ஆபத்� உள்ள�. �றப்� �ழ்நிைலகளி�ம் �ட இதற்� ெதாடரப்ான 18 �தல் 40 வய�ற்�ள் இ�க்�ம் 
இளம் வய�ன�ம் இந்த மாத்�ைரகைள எ�த்�க் ெகாள்ள ேவ�ம். 40 வய�ற்� ேமற்பட்டவரக்�க்� 
ைதராய்� �ற்�ேநாய் ஏற்ப�வதற்கான வாய்ப்� �க�ம் �ைற� ேம�ம் இந்த மாத்�ைரகைள இவரக்ள் 
எ�த்�க்ெகாள்ள ேதைவ�ம் இல்ைல. அ�ைவ ��சை்ச �லமாக ைதராய்� �ரப்��ைன 
அகற்�யவரக்ள் இந்த அேயா�ன் மாத்�ைரகைள எ�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல. 
 

உட்க� �பத்�ன் ேபா�, எந்தக் �� மக்கள் இந்த மாத்�ைரகள் எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பதற்கான 
��தல் வ��ைறகள் இதற்ெகன்� இ�க்�ம் அ�காரிகள் வழங்�வாரக்ள். 
 
நீங்கள் எத்தைன ேஜா�க்ஸ் (130 ��) மாத்�ைரகைள எ�த்�க் ெகாள்ள 
ேவண்�ம்? 
 
12 வய�க்� ேமற்பட்ட அைனவ�க்�ம், கரப்்�ணி மற்�ம் பா�ட�்ம் ெபண்கள் உட்பட: 1 மாத்�ைர (= 130 
��) 
மாத்�ைர நிைறய தண்ணீர ்அல்ல� மற்ற பானத்�டன் ��ங்கப்பட ேவண்�ம். 
3-12 வய�ள்ள �ழந்ைதகள்: ½ மாத்�ைர (= 65 ��) 
ேஜா�க்ஸ் மாத்�ைரைய பா�யாக �ரிக்க�ம். �ழந்ைதக்� ஒ� பா�ைய ெகா�ங்கள். ஏராளமான 
தண்ணீர ் அல்ல� �ற பானங்க�டன் ��ங்கப்பட ேவண்�ம். ேதைவப்பட்டால், அைத ெமல்லப்படலாம் 
அல்ல� தண்ணீரில் கைரக்கப்படலாம். �ற� நிைறய பானம் ெகா�க்க�ம். 
 
1 மாதம் - 3 வய�ள்ள �ழந்ைதகள்: ¼ மாத்�ைர (= 32.5 ��) 
ேஜா�க்ஸ் மாத்�ைரைய நான்காக �ரிக்க�ம். நான்�ல் ஒ� ப��ைய ெமன்� அல்ல� ெநா�க்�, ஒ� 
ஸ்�ன் த�ர,் ஜாம் அல்ல� �ற பா� �ட (ெச�-சா�ட்) உண� �லம் வழங்கப்படலாம் அல்ல� தண்ணீரில் 

http://www.dsa.no/


   

கைரக்கப்படலாம். தண்ணீரில் கலக்கப்ப�ம் ேபா�: ஒ� �ளா�ல் நான்�ல் ஒ� ப��ைய ைவக்க�ம், 
ெகாஞ்சம் தண்ணீைர ேசரக்்க�ம், ேதாராயமாக 2 நி�டங்க�க்� கலக்க�ம். �ழந்ைதைய ம�ந்ைதக் 
��க்க ைவக்க ேவண்�ம். �ற� நிைறய பானம் ெகா�ங்கள். 
 

1மாதத்�ற்�ம் �ைறவான வய�ள்ள �ழந்ைதகள்: 1/8 மாத்�ைர (= 16.25 ��) நீரில் கைரக்கப்ப�ம். 

1. ேஜா�க்ஸ் மாத்�ைரைய நான்காக �ரிக்க�ம்.  

2. நான்�ல் ஒ� ப��ைய ஒ� �ளா�ல் ைவக்க�ம்.  

3. �ளா�ல் 5 �� நீைர ேசரக்்க�ம். அள�ட �ரிஞ்ைச பயன்ப�த்த�ம் (உங்களிடம் �ரிஞ்ச ்
இல்லா�ட்டால், 2 ேதக்கரண்� தண்ணீைர ேசரக்்க�ம்). ேதாராயமாக 2 நி�டங்கள் கலக்க�ம். மாத்�ைர 
��வ�மாக கைரயா�ட்டால், பரவா�ல்ைல. 

4. �ழந்ைத 5 ���ல் ஒ� பா� மட்�ேம எ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்: �ரிஞ்�ல் 2.5 �� கைரசைல 
எ�த்�க்ெகாள்ள�ம். (உங்களிடம் �ரிஞ்ச ்இல்லா�ட்டால், ஒ� ேதக்கரண்� தண்ணீைர ேசரக்்க�ம்). 
�ழந்ைதக்� இைத மட்�ேம தர ேவண்�ம். ��ைய �க்�ெய�ய�ம். 

ெமன்� அல்ல� ெநா�க்�, ஒ� ஸ்�ன் த�ர,் ஜாம் அல்ல� �ற பா� �ட (ெச�-சா�ட்) உண� �லம் 
வழங்கப்படலாம் அல்ல� தண்ணீரில் கைரக்கப்படலாம். தண்ணீரில் கலக்கப்ப�ம் ேபா�: ஒ� �ளா�ல் 
நான்�ல் ஒ� ப��ைய ைவக்க�ம், ெகாஞ்சம் தண்ணீைர ேசரக்்க�ம், ேதாராயமாக 2 நி�டங்க�க்� 
கலக்க�ம். �ழந்ைதைய ம�ந்ைதக் ��க்க ைவக்க ேவண்�ம். �ற� நிைறய பானம் ெகா�ங்கள். 

 

5. இந்த ம�ந்ைத ெகா�த்த �ற� �ழந்ைதக்� நிைறய �ரவத்�ைன ெகா�க்க�ம். 
 

ேதைவயான உபகரணங்கள்: ஊ� ம�ந்� ம�ந்� கைடகளில் வாங்கப்படலாம். நீங்கள் ஒ� 
ேதக்கரண்�ைய�ம் பயன்ப�த்தலாம். 
 

�க்�யமான�: அேயா�ைன எ�த்�க்ெகாள்�ம் ��தாகப் �றந்த �ழந்ைதகள் (0-1 மாதம்) 
மற்�ம்/அல்ல� அேயா�ைன எ�த்�க்ெகாள்�ம் பா�ட�்ம் தாய்மாரக்ள் தங்க�ைடய ெபா� ம�த்�வர ்
மற்�ம் �ழந்ைதகள் நல ம�த்�வரிடம் கலந்தாேலா�த்த �றேக இைத பயன்ப�த்த ேவண்�ம். ஊ� 
ேபாட�் 7-10 நாட்க�க்�ப் �ற� �ழந்ைதக�க்� கட்டாயம் இரத்தப் பரிேசாதைனைய எ�க்க 
ேவண்�ம். எனேவ இதற்� �ற� எவ்வள� �க்�ரம் ���ேமா அவ்வள� �க்�ரம் �ழந்ைத�ன் �ழந்ைத 
நல ம�த்�வைர ெசன்� பாரக்்க ேவண்�ம். 
 
�ழந்ைதக�க்�, �ழந்ைத பா�ட்டப்பட்�க்ெகாண்� இ�ந்தா�ம் அல்ல� இல்லா�ட்டா�ம், அேத 
அள� ம�ந்� தரப்பட ேவண்�ம். வழக்கமாக அேயா�ைன வழங்�ய �ற� ஒ� ம�த்�வரால் �ழந்ைத 
பரிேசா�க்கப்பட ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல, ஆனால் �ழந்ைத�ன் உடல்நிைல ��த்� உங்க�க்� 
சந்ேதகங்கள் இ�ந்தால், நீங்கள் உங்கள் ��ம்ப ம�த்�வைர ஆேலா�க்க ேவண்�ம். இதற்� காரணம் 
அேயா�ன் மாத்�ைர ெபற்�ள்ள ைகக்�ழந்ைதகளில் (0-1 மாதம்) ேலசாக அ�கரித்�ள்ள �ைற 
வளர�்ைதமாற்ற அபாயம் உள்ள�. 

 

இ�ேபான்ற நிைலகளில் அேயா�ன் மாத்�ைரகைள உட்ெகாள்ள 
ேவண்டாம்: 

• உங்க�க்� ெபாட்டா�யம் அேயாைட� அல்ல� ம�ந்�ல் உள்ள ேவ� 
ெபா�ட்க�க்�(ேநாயாளி தகவல் �ட்�ல் பட்�ய�டப்பட்�ள்ள�) ஏேத�ம் 
ஒவ்வாைமயாக இ�ந்தால்  

 

அய�ன் மாத்�ைரகைள எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள், ஆனால் உங்கள் 
ம�த்�வைர அ��ங்கள்: 

• உங்க�க்� ெமட்டபா�க் (வளர�்ைத மாற்றக் ேகாளா�) மாற்றம் இ�ந்தால், 
உட்ெகாண்ட 6-12 வாரங்க�க்�ப் �ற� உங்கள் ெமட்டபா�க் (வளர�்ைத மாற்றம்) 
ேசாதைனகைளச ்ெசய்ய�ம். 

• நீங்கள் கரப்்பமாக இ�ந்தால் மற்�ம் ெமட்டபா�க் (வளர�்ைத மாற்றம்) ேகாளா� 
இ�ந்தால், அேயா�ன் எ�த்�க் ெகாண்ட 2 வாரங்க�க்�ப் �ற� கரப்்ப காலத்�ல் 
உங்கள் ெமட்டபா�க்ைகக் (வளர�்ைத மாற்றத்ைதக்) கண்காணிக்க ேவண்�ம்.  

• உங்க�க்� ெடரம்��ஸ் ெஹரெ்பட்�ஃபார�்ஸ் (டஹ்ரிங்ஸ் ேநாய்) இ�ந்தால், 
அேயா�ன் உட்ெகாள்வதன் காரணமாக உங்கள் ச�மம் ேமாசமாகலாம் மற்�ம் 
உங்கள் ம�த்�வர ்உங்கள் ��சை்சைய மாற்�யைமக்க ேவண்���க்கலாம். 



   

அய�ன் மாத்�ைரகள் பற்� ஏேத�ம் ேகள்�கள் உள்ளதா? www.dsa.no. 
என்பைதப் பாரக்்க�ம். இங்� ேவ� பல ெமா�களி�ம் தகவல்கைளக் 
காணலாம். 

 
 

http://www.dsa.no/

