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.
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யிரும்புேிீர்ோ இல்டனா என்டத ாிசீலிக்ே உங்ேளுக்கு யாய்ப்பு தருயதும் இந்த தேயல் டியத்தின்
காக்ேநாகும். உங்ேளுக்குத் பதிவு இல்ாத யிரனங்ேள் ற்ி உங்ேள் நருத்துயர் யிக்ேி, எல்ா
கேள்யிேளுக்கும் தில்ேள் அிப்ார். இந்த ஆய்யில் ங்கேற்ே ஒப்புக் போள்யதற்கு முன்பு அதிே
யியபநாே ஏதாயது ேந்துகச ீங்ேள் யிரும்ிால், தனவுபசய்து எந்தயிதா தனக்ேமும் ோட்ைாதீர்ேள்.
ீங்ேள் வீட்டிற்கு எடுத்துச் பசல்யதற்ோே உங்ேள் ஒப்ந்தத்தின் ஒரு ேல் உங்ேளுக்குத் தபப்டும்.
உங்ேின் நருத்துய கோப்புேில் ஒரு ேட நருத்துயர் டயப்ார்.

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 நருந்தாது பத்த அழுத்தத்டதக் குடக்கும் நருந்துேட, எல்ாகந குடந்த அயிாடய,
போண்ைதாகும். இதில் போழுப்புச் சத்டதக் குடக்கும் நருந்தும் (ஒரு ஸ்கைட்டின்) கசர்ந்துள்து.
யனதாகும்காது ஏற்ைக் கூடின பத்த அழுத்தம் நற்றும் பத்த போழுப்புச்சத்து ஆேினடய அதிோிக்கும்
காக்டே நாற்றும் யடேனில், இந்த நருந்துேின் கூட்டு கசர்நாங்ேளும், நருந்தின் அவும் ேயநாே
கதர்வு பசய்னப்ட்டுள். பத்த அழுத்தம் நற்றும் போழுப்புச்சத்து குடக்ேப்டுயதால், நாபடைப்பு
அல்து க்ேயாதம் ஏற்டும் ஆத்து சுநார் 75% யடப குடயதாே ேண்ைினப்ட்டுள்து.

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.

குமப்ம், நனக்ே ிட, கோநா, தடசேள் இறுேிப் காதல், ேட்டுப்ாடில்ாத யடேனில் திடீபப ஏற்டும்
துள்ல் அல்து தடசேில் ிடிப்பு, ேட்டுப்ாடில்ாநல் ஆடுயது, ிடனாே உட்ோப முடினாநல்
அடநதினற் ிட, பதாந்தபவு அல்து பயறுப்பு அல்து தற் உணர்வு அதிேநாதல், இதனம் துடிக்கும்
கயேம் அதிோித்தல், பத்த அழுத்தம் பாின அயில் நாறுடுதல் நற்றும் யனிற்றுப் காக்கு ஆேின
அிகுிேளுைன் பம்பு நண்ைம், பசாிநாணப் ாடத நற்றும் பத்த ிகட்பட்ேில் அதிே அவு
பசகபாகைாின் எப்டும் ியூகபாடிபான்ஸ்நிட்ைர் அதிேநாகும் சூழ்ிட.

