Flow of language
The purpose of this information sheet is to explain to you exactly what is involved in
taking part in the study and to give you the opportunity to consider whether you would
like to take part or not. Your doctor will explain anything that is not clear and answer all
your questions. Please do not hesitate to ask if you would like to discuss anything in
more detail before you agree to take part in the study. A copy of your agreement will be
provided for you to take home and your doctor will also keep one copy in your medical
files.
Používání jazyka
Účelem tohoto informačního materiálu je vysvětlit vám, co přesně je součástí studia a
dát vám možnost zvážit, zda se chcete zúčastnit nebo ne. Váš lékař vám vysvětlí vše, co
není jasné a zodpoví všechny vaše otázky. Prosím, neváhejte se zeptat, jestli byste chtěli
diskutovat o něčem detailnější, dokud budete souhlasit, že se zapojíte do studia. Kopie
vaší dohody bude poskytnuta pro vás, abyste si ji vzali domů, a váš lékař bude mít také
kopii vašich lékařských záznamů.
Comprehensive Skills
The xxxx is a combination of three blood pressure lowering drugs, all in low dose, and
one, cholesterol lowering drug (a statin). The component drugs and their doses have
been carefully chosen to reverse the increase in blood pressure and blood cholesterol
that occurs with aging. These reductions in blood pressure and cholesterol are estimated
to reduce a person’s risk of a heart attack or stroke by about 75%.
Komplexní dovednosti
Xxxx je kombinací tří léků snižujících krevní tlak, to vše v nízké dávce, a jednoho,
cholesterol snižující léku (statin). Součásti léku a jejich dávky byly pečlivě vybrány, aby
zvrátili zvýšení krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi, která se vyskytuje s věkem.
Toto snížení krevního tlaku a cholesterolu předpokládá snížení rizika infarktu osob nebo
cévní mozkové příhody o 75%.
Terminology Usage
A condition due to too much serotonin with major signs of confusion, hallucinations,
coma, muscle tightness, sudden uncontrolled jerks or twitches of the muscles,
uncontrolled shaking, restlessness with trouble sitting still, excessive feeling of
annoyance or frustration or feeling jittery, fast heart rate, rapid change in blood
pressure, and diarrhea.
Použití Terminologie
Stav z důvodu přílišného množství serotoninu je s hlavními příznaky jako zmatenost,
halucinace, kóma, svalové napětí, náhlé nekontrolované záškuby nebo záškuby svalů,

nekontrolovaný třes, neklid s problémy sedět v klidu, nadměrné pocity zlosti a frustrace
nebo pocit nervozity, rychlý srdeční tep, rychlé změny krevního tlaku a průjem.

