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.
ಈ ಮಹಹಿತಿ ಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇವು ಈ ಅಧಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಹಗಹಿಷುವಿಕ್ಯು ನಿಜವಹಗಿ ಏನನುು ಒಳಗ್ ೊಂಡಿದ್
ಎೊಂಬುದನುು ವಿರಿಷುುದು ಮ್ತ್ುು ಈ ಅಧಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿೇು ಭಹಗಹಿಷಲು ಇಚ್ಛಿಷುತಿುೇರ್ ೇ ಇಲಿವೇ ಎೊಂಬುದನುು
ರಿಗಣಿಷು ಅಕಹವನುು ನಿಮ್ಗ್ ನಿೇಡುುದು ಆಗಿದ್. ಯಹುದಹದರ ವಿಶಯ ನಿಮ್ಗ್ ಷಪಶಿವಹಗಿರದ್ೇ ಇದದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ವ್ೈದಯರು ನಿಮ್ಗ್ ಅದನುು ವಿರಿಷುತ್ಹುರ್ ಮ್ತ್ುು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಹಿ ರಶ್್ುಗಳಿಗ ಉತ್ುರಿಷುತ್ಹುರ್. ಈ
ಅಧಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಿಷಲು ನಿೇು ಒಪ್ಪಪಗ್ ನಿೇಡು ಮೊದಲು ಯಹುದಹದರ ವಿಶಯದ ಬಗ್ೆ ಹ್ಚ್ುು ವಿರವಹಗಿ
ಚ್ಚ್ಛಿಷಲು ನಿೇು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ುಿ ಯಹುದ್ೇ ಹಿೊಂಜರಿಕ್ಯಿಲಿದ್ ಕ್ೇಳಿರಿ. ಒಪೊಂದದ ರತಿಯನುು ನಿಮ್ಗ್
ಮ್ನ್ಗ್ ಕ್ ೊಂಡ್ ಯಯಲು ನಿೇಡಲ್ಹಗುತ್ುದ್ ಮ್ತ್ುು ನಿಮ್ಮ ವ್ೈದಯರು ಒೊಂದು ರತಿಯನುು ನಿಮ್ಮ ವ್ೈದಯಕೇಯ
ದಹಖಲ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕ್ ೊಂಡಿರುತ್ಹುರ್.
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%.
Xxxx ಮ್ ರು ರಕ್ುದ್ ತ್ುಡ ಕ್ಡಿಮೆ ಮಹಡು ಔಶಧಗಳ ಷೊಂಯೇಜನ್ಯಹಗಿದುದ, ಎಲಿೂ ಕ್ಡಿಮೆ ರಮಹಣದಲ್ಲಿದ್,
ಮ್ತ್ುು ಒೊಂದು, ಕ್ ಲ್್ಸ್ಟ್ಹಾಲ್ ಕ್ಡಿಮೆಗ್ ಳಿಷು ಔಶಧಿಯಹಗಿದ್ (ಸ್ಟ್್ಿೇಟ್ಟನ್). ಯಸ್ಟ್ಹಾದೊಂತ್್ ಕ್ೊಂಡುಬರು
ರಕ್ುದ್ ತ್ುಡ ಮ್ತ್ುು ರಕ್ುದಲ್ಲಿನ ಕ್ ಲ್್ಸ್ಟ್ಹಾಲ್ ಮ್ಟ್ಿಗಳ ಏರುವಿಕ್ಯನುು ಹಿಮ್ುಮಖಗ್ ಳಿಷಲು ಔಶಧಗಳ ಅೊಂವ ಮ್ತ್ುು
ಅುಗಳ ರಮಹಣಗಳನುು ಜಹಗರ ಕ್ತ್್ಯಿೊಂದ ಆರಿಷಲ್ಹಗಿದ್. ಈ ರಕ್ುದ್ ತ್ುಡ ಮ್ತ್ುು ರಕ್ುದಲ್ಲಿನ ಕ್ ಲ್್ಸ್ಟ್ಹಾಲ್
ಮ್ಟ್ಿದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕ್ಯು ಯಕುಯ ಸೃದಯಹಘಾತ್ ಅಥವಹ ಪಹವ್ಿವಹಯು ಹ್ ಡ್ತ್ದ ಅಪಹಯನುು 75

%ದಶುಿ

ತ್ಗಿೆಷು ಸ್ಟ್ಹಧಯತ್್ಯಿದ್.
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.
ಗ್ ೊಂದಲ, ಭಹರೊಂತಿ, ಕ್ ೇಮ್, ಸ್ಟ್ಹುಯು ಬಿಗಿತ್,ಸ್ಟ್ಹುಯುಗಳ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಅನಿಯೊಂತಿರತ್ ಸ್ಟ್್ಳ್ತ್ ಅಥವಹ
ಎಳ್ದೊಂತ್ಹಗುವಿಕ್, ಅನಿಯೊಂತಿರತ್ ನಡುಕ್, ಚ್ಡಡಿಕ್, ಅತಿಯಹದ ಕರಿಕರಿ, ಸತ್ಹಶ್್ಯ ಭಹನ್ ಅಥವಹ
ಆತ್ೊಂಕ್ಗ್ ಳಳುವಿಕ್, ವ್ೇಗದ ಸೃದಯ ಬಡಿತ್, ರಕ್ುದ್ ತ್ುಡದಲ್ಲಿನ ತ್್ರಿತ್ ಬದಲ್ಹಣ್, ಮ್ತ್ುು ಅತಿಸ್ಟ್ಹರ ಮ್ುೊಂತ್ಹದ
ಮ್ುಖಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ ೊಂದಿಗ್ ಅತಿಯಹದ ಸಿರ್ ೇಟ್ ೇನಿನ್ನಿೊಂದಹದ ಸಿಿತಿ

