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دارونامه رسمی ایران





به نام خدا 
کاربردی  گردآوری، معتبرس���ازی و تسهیل دسترسی به اطالعات  بی تردید 
و تخصص���ی در ح���وزه تجوی���ز دارو موج���ب پیش���گیری از ب���روز خطاه���ای 
پزش���کی، ترویج تجویز منطقی دارو و ارتقای س���المت جامعه خواهد شد. 
گذشته، »دارونامه رسمی ایران« را با  کشور در طول دو دهه  نظام دارویی 
کشور، به چاپ  هدف تسهیل دسترسی به اطالعات موثق و به روز دارو در 
رس���انیده است. چاپ هفتم مس���تند نامبرده با تدوین، بازبینی و ویرایش 
کام���ل مونوگراف ها و نیز تطبیق آنها با آخرین اصالحات »فهرس���ت دارویی 
کوش���ش جمعی از متخصصین و دست اندرکاران حوزه سالمت،  ایران« به 
گرچه  گرفته است. ا کتاب پیش رو، در اختیار جامعه پزشکی قرار  در قالب 
کتاب های مرج���ع اطالعات دارویی  کتاب به عن���وان جایگزینی برای  ای���ن 
کولوژی تدوین نش���ده اس���ت، لیکن امید اس���ت دسترس���ی ساده تر  و فارما
کشور میسر  به نکات و اطالعات دارویی را برای دلس���وزان جامعه س���المت 

سازد.
کلیه مؤلفین و دس���ت اندرکاران چاپ  در خاتم���ه الزم می دان���م از زحمات 
کبریائی زاده رییس  ویرای���ش هفتم »دارونامه رس���می ایران« و آقای دکت���ر 
محترم مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران 
کتاب را برعهده  که مس���ئولیت بازنگری، چاپ و توزی���ع ویرایش هفتم این 

گرفتند، تشکر و قدردانی نمایم.

دکتر رسول دیناروند
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو





به نام خدا 
ب���دون تردی���د دسترس���ی ب���ه اطالع���ات مس���تند و بیطرفانه علم���ی یکی از 
کمک خواهد  موثرترین عوامل در تجویز منطقی داروها است و به پزشکان 
کنند. به همین دلیل  کرد تا مناسب ترین دارو را برای بیماران خود تجویز 
کش���ور »دارونامه رس���می ای���ران« را تدوین و  از دو ده���ه قبل نظام داروئی 
کردن پزشکان با  که هدف اصلی آن آش���نا  کتاب  کرده اس���ت. این  منتش���ر 
کاربردی داروهای موجود در »فهرس���ت داروهای ایران«  اطالع���ات علمی 

کنون شش بار به چاپ رسیده است. است تا
کرد تا با همت مولفین  که این فرصت را مج���ددا نصیب ما  کریم  خدا را ش���ا
کتاب »دارونامه رس���می  محت���رم و دس���ت  اندرکاران اجرائی، چ���اپ هفتم 
کام���ل مونوگراف ه���ا و تطبیق آنها ب���ا آخرین اصالحات  ای���ران« ب���ا ویرایش 
گی���رد. الزم به  »فهرس���ت داروه���ای ای���ران« در دس���ترس عالقمن���دان قرار 
کتاب »دارونامه رس���می ایران« فراهم  که هدف اصل���ی از چاپ  ذکر اس���ت 
کارب���ردی داروهای  آوردن ام���کان دسترس���ی س���ریع ب���ه اطالعات مه���م و 
موج���ود در ب���ازار داروئی ایران اس���ت. به همین دلی���ل مونوگراف های این 
کوتاه تدوین شده اند. بنابراین »دارونامه رسمی ایران« نباید  کتاب بسیار 
که نیاز به  کتاب های مرجع اطالعات داروئی ش���ود و همکارانی  جایگزی���ن 
کامل تری در م���ورد این داروها دارند باید به منابع مرجع  اطالع���ات علمی 

کولوژی و اطالعات داروئی مراجعه نمایند. فارما
کلیه مولفین و دس���ت اندرکاران چاپ  در خاتم���ه الزم م���ی دانم از زحمات 

ویرایش هفتم »دارونامه رسمی ایران«تشکر و قدردانی نمایم.
دکتر عبدالمجید چراغعلی
ویراستار
تیرماه 1395
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1    ACETYLCYSTEINE                                     

موارد مصرف: استیل سیس���تئین ب���رای درمان 
مسمومیت با استامینوفن و به عنوان موکولیتیک 

کار می رود. در اختالالت ریوی به 
موارد منع مصرف: در صورت وجود آسم شدید، 
گلوکوم، ضربه و خونریزی اخیر مغزی نباید مصرف 

گردد.
هش���دارها: در ص���ورت وجود زخم مع���ده باید با 

گردد.  احتیاط فراوان مصرف 
حساس���یتی،   کنش  ه���ای  وا جانب���ی:  ع���وارض 
انقب���اض برون���ش، خیزص���ورت، بث���ورات جلدی، 
گیج���ی، ت���ب، ته���وع و اس���تفراغ از  کس���ی،  آنافیال

عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

درم���ان  در  دارو  ای���ن  از  اس���تفاده  از  قب���ل   -1
که  مس���مومیت ب���ا اس���تامینوفن ض���روری اس���ت 

محتویات داخل معده تخلیه شود.
کثر طی 24 ساعت  2-درمان با این دارو باید حدا

اول پس از مسمومیت شروع شود.
مقدار مصرف

ب���ه عنوان پادزهر در مس���مومیت با اس���تامینوفن 
200میلی  لیت���ر  در   150  mg/kg مق���دار  ابت���دا  در 
دکستروز 5% رقیق شده و طی 15 دقیقه انفوزیون 
 50 mg/kg وری���دی می ش���ود. پ���س از آن، مق���دار
در 500میلی لیت���ر دکس���تروز 5% ط���ی 4 س���اعت و 
س���پس mg/kg 100 در 1000میلی لیتر دکستروز %5 
طی 16 س���اعت انفوزیون می گردد. مقدار مصرف 
کودکان مش���ابه بزرگس���االن است، اما  این دارو در 
کودکان با سن  حجم دکس���تروز متفاوت است. در 
کیلوگرم، ابتدا  کمتر از 12 س���ال با وزن بی���ش از 20 
100 میلی لیت���ر ط���ی 15 دقیقه، س���پس 250 میلی 
لیت���ر طی 4 س���اعت، و در آخ���ر 500 میلی لیتر برای 
کودکان با  16 س���اعت بعد انفوزیون می ش���ود. در 
کیلوگ���رم، ابت���دا ml/kg 3 طی 15  کمت���ر از 20  وزن 
دقیقه، س����پس ml/kg  7 طی 4 ساعت، و در آخر 
ml/kg  14 برای 16 ساعت بعد انفوزیون می شود.
 600  mg/day معم���وال  موکولیتی���ک  عن���وان  ب���ه 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 200mg/ml
Tablet: 200mg, 600mg

Sachet: 600mg
Sachet: Acetylcysteine 600mg + 
Ascorbic Acid 75mg

        AMYLNITRITE                           
موارد مصرف: این دارو در درمان مس���مومیت با 
س���یانید مصرف می شود. آمیل نیتریت همچنین 
ب���رای درم���ان حم���الت ح���اد آنژی���ن ص���دری و به 
کمک تشخیصی در بررسی عملکرد  عنوان داروی 

ذخیره ای قلب استفاده می شود.
هشدارها: در کم خونی شدید، خونریزی مغزی و 
ضربات وارده به سر، پرکاری تیروئید و انفارکتوس 

گردد. اخیر میوکارد باید با احتیاط فراوان مصرف 
عوارض جانبی: سرگیجه یا منگی هنگام برخاستن 
از حالت خوابیده یا نشس���ته، برافروختگی صورت 
گردن، س���ردرد خفیف، تهوع یا اس���تفراغ، نبض  و 
س���ریع و بی ق���راری از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو 

هستند.
تداخل های دارویی: مص���رف همزمان این دارو 
ب���ا داروه���ای پایین آورن���ده فش���ار خون و یا س���ایر 
گش���ادکننده ع���روق باع���ث تش���دید اثر  داروه���ای 
آمیل نیتری���ت می ش���ود. اث���رات نوراپی نفری���ن در 
کاهش می یابد.  مصرف همزمان ب���ا آمیل نیتریت 
داروه���ای مقل���د س���مپاتیک اث���ر آمیل نیتری���ت را 

کاهش می دهند.
نکات قابل توصیه

1- بیم���ار بای���د آمپ���ول آمی���ل نیتری���ت را در میان 
را  آن  ب���ار   1-6 و  شکس���ته  پارچ���ه  ای  دس���تمال 
و  نشس���ته  درحال���ت  س���پس  و  کن���د  استنش���اق 

گیرد. خوابیده قرار 
2- این دارو قابل اشتعال است.

مق���دار مص���رف: به عن���وان پادزهر مس���مومیت 
ب���ا س���یانید در صورت ل���زوم هر 5 دقیق���ه به مدت 
60-30 ثانی���ه ت���ا زم���ان به ه���وش آمدن مس���موم 
استنشاق می شود. سپس فاصله مقادیر مصرف 
طوالن���ی ش���ده و تا 24 س���اعت ادام���ه می یابد. به 
عنوان ضدآنژین، یک آمپول استنشاق می شود و 

در صورت لزوم هر 5-3 دقیقه تکرار می گردد.
اشکال دارویی

Inhaler (Solution)
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موارد مصرف: آتروپین در درمان اسپاس���م پیلور 
گوارش���ی، همراه ب���ا مرفی���ن در درمان  ی���ا مج���رای 
اختالل های اسپاس���می مجاری صفراوی، قولنج 
ک و شب ادراری، برای  کلیه، درمان قاعدگی دردنا
کاهش تنوس عضالت روده هنگام تصویربرداری، 
کاهش ترش���حات بزاق و ترش���حات دستگاه  برای 
تنفس���ی پی���ش از بیهوش���ی، ب���رای جلوگی���ری از 
کمی فشار خون  برادی کاردی و ایست سینوسی و 
ناش���ی از مص���رف سوکس���ینیل کولین، ب���ه عن���وان 
پادزهر در درمان مس���مومیت ب���ا مهارکننده  های 
کولین استراز از جمله س���موم ارگانوفسفره، همراه 
با نئوس���تیگمین ی���ا پیریدوس���تیگمین در رفع آثار 
مسددهای عصبی -عضالنی و در درمان بیماری 

پارکینسون مصرف می شود.
گلوک���وم با زاویه  موارد منع مص���رف: این دارو در 

بسته و هیپرتروفی پروستات نباید مصرف شود.
هشدارها

ک���ودکان به عوارض س���می آتروپین  1- ن���وزادان و 
بیم���اران  ای���ن  در  دارن���د.  بیش���تری  حساس���یت 
در ص���ورت مص���رف مقادی���ر زی���اد ممک���ن اس���ت 

کنش  های متناقض مشاهده شود. وا
کاهش عرق بدنبال مصرف این دارو،  2- به دلیل 

دمای بدن افزایش می  یابد.
و  تحریک  پذی���ری  و  هیج���ان  ب���روز  احتم���ال   -3
نارس���ایی حافظ���ه ای در س���الخوردگان با مصرف 

مقادیر درمانی آتروپین وجود دارد.
4- ای���ن دارو در آریتمی قلبی، نارس���ایی احتقانی 
گ���وارش، احتباس  قل���ب، فقدان تنوس دس���تگاه 
کولی���ت اولس���راتیو بای���د ب���ا احتی���اط فراوان  ادرار، 

گردد. مصرف 
ده���ان،  خش���کی  یبوس���ت،  جانب���ی:  ع���وارض 
گش���اد  گل���و ی���ا پوس���ت و اش���کال در بل���ع،  بین���ی، 
ش���دن مردم���ک، دوبینی، ب���رادی کاری و س���پس 
کاهش تعریق از عوارض جانبی این  کی کاردی و  تا

دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
گلوکوکورتیکوئیدها و هالوپریدول ممکن اس���ت  با 
فش���ارداخل چش���م را افزای���ش ده���د. در ص���ورت 
مص���رف همزم���ان با داروه���ای ضد هیس���تامین و 
س���ایر داروهای ضدموس���کارینی، دیس���وپیرامید، 

فنوتیازین  ه���ا و ضدافس���ردگی های س���ه حلقه ای 
اثرات ضد موس���کارینی تشدید می ش���ود. مصرف 
همزمان این دارو با داروهای ضدمیاستنی سبب 

کاهش هرچه بیشتر تحرک روده می شود.
نکات قابل توصیه

گرفتن در محیط های  1- پس از مصرف دارو از قرار 
گ���رم و از پرداخت���ن ب���ه فعالیت بدنی ش���دید باید 

گردد. خودداری 
2- احتم���ال ایج���اد اختالل دید یا حساس���یت به 

گلو وجود دارد. نور،خشکی دهان، بینی یا 
مقدار مصرف

تزریقی
بزرگساالن: به عنوان ضدموسکارینی )مهار کننده 
گ(، 1-0/5میلی گرم  ترش���حات ب���زاق و عص���ب وا
به ص���ورت عضالنی، وری���دی یا زیرجل���دی تزریق 
می گ���ردد. در آریتم���ی ناش���ی از س���کته قلبی 0/5 
کثر  میلی گرم وریدی تجویز و هر 5-3 دقیقه تا حدا
3 میلی گرم تکرار می شود. به عنوان داروی پیش 
بی هوش���ی، مق���دار 0/6-0/3 میلی گ���رم وری���دی 
کنترل عوارض  بالفاصله قبل از بیهوشی، و جهت 
کولین اس���تراز  آنزیم  موس���کارینی مهارکننده  های 
1/2-0/6 میلی گ���رم به طور همزمان با آنها تجویز 
وریدی می شود. در مسمومیت با مهارکننده  های 
کولین اس���تراز مقدار 3-2 میلی گ���رم تزریق وریدی 
ش���ده و این مقدار مصرف هر 30- 20 دقیقه تا رفع 
عالئم مسمومیت تکرار می ش���ود. در ایست قلبی 
1 میلی گرم داخل وری���دی تزریق و هر 5-3 دقیقه 
تا رفع برادی کاردی تکرار می ش���ود و یا 3 میلی گرم 
تزریق وریدی می ش���ود. در صورت عدم دسترسی 
به ورید، تجوی���ز داخل نای 2-1 میلی گرم آتروپین 
کث���ر 10 میلی لیت���ر آب مقط���ر ی���ا نرمال  ک���ه در حدا

سالین رقیق شده باشد امکان پذیر است. 
 0/01 -0/03  mg/kg مص���رف  مق���دار  ک���ودکان: 
مهارکننده  ه���ای  پادزه���ر  عن���وان  ب���ه  می باش���د. 
کثر  کولین است�راز مقدار اولیه mg/kg 0/02 )تا حدا

1/2میلی گرم( تزریق وریدی یا عضالنی می شود. 
کی خورا

بزرگس���االن: مق���دار 1/2-0/3میلی گ���رم هر 4-6 
ساعت مصرف می شود.

کث�������ر  حدا ت������ا   0/01  mg/kg مق�����دار  ک�������ودکان: 
0/4میلی گرم هر 6-4 ساعت مصرف می شود.
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1 اشکال دارویی

Tablet: 0.5mg
Injection: 0.5mg/ml, 20mg/2ml, 
2.5mg/0.8ml, 10mg/10ml

 CHARCOAL ACTIVATED   
درم���ان  ب���رای  فع���ال  زغ���ال  مص���رف:  م���وارد 
غیراختصاص���ی اورژانس در مس���مومیت ناش���ی از 
دارو ها و مواد ش���یمیایی مصرف می شود و جذب 
کاه���ش می ده���د. ای���ن دارو در  گوارش���ی آنه���ا را 
کاماًل بی  اثر و در مسمومیت  مسمومیت با سیانور، 
با اسید های معدنی، باز های س���وزاننده، اتانول، 
م���واد  و  اس���یدبوریک،  آه���ن،  ام���الح  و  متان���ول 
ک  کنن���ده نس���بتًا بی  اث���ر اس���ت. ای���ن دارو برای  پا
کم���ک به جذب  درمان اس���هال، س���وء هاضمه و 

گازهای روده ای مولد نفخ، نیز مصرف می شود.
هشدارها

1- مص���رف دارو ممک���ن اس���ت موجب ب���روز تهوع 
گ���ردد. ای���ن مس���ئله ممکن اس���ت در  و اس���تفراغ 
موارد بلع مواد س���وزاننده ی���ا هیدروکربن های فرار 

ک باشد. خطرنا
2- با مصرف این دارو در بیماران خواب آلوده یا در 

حالت اغما خطر آسپیراسیون وجود دارد.
3- از ای���ن دارو نبای���د برای درمان مس���مومیت با 
مشتقات نفت، مواد سوزاننده، الکل ها، ماالتیون 

کرد. و امالح فلزی مثل آهن و لیتیوم استفاده 
تداخل ه���ای  داروی���ی: زغال فعال ممکن اس���ت 
کی و شربت ایپکا را  جذب استیل سیستئین خورا
که مصرف هر دو دارو  کاهش دهد. لذا در مواردی 
که زغال پس از ایجاد  الزم اس���ت، توصیه می شود 
گردد. مصرف توام زغال با ش���یر یا  اس���تفراغ تجویز 
کاهش  ش���ربت ظرفیت ج���ذب مواد توس���ط آن را 

می  یابد.
نکات قابل توصیه

1- دارو باید در ظروف در بسته نگهداری شود.
گ���ر قباًل به مس���موم ش���ربت ایپکا داده ش���ده  2- ا
اس���ت، بع���د از ب���روز اس���تفراغ، بای���د از ای���ن دارو 

استفاده شود.
3- استفاده بلند مدت این دارو به عنوان ضدنفخ 

توصیه نمی گردد.
گرچه  4- این دارو رنگ مدفوع را س���یاه می کند، ا

این مسئله از نظر درمانی اهمیت ندارد.
5- از مصرف همزمان این دارو با س���ایر دارو ها باید 

خودداری شود.
مقدار مصرف

بزرگس���������االن: در مسمومیت ح����اد مق��دار 100- 50 
گ���رم )g/kg 2-1( به صورت سوسپانس���یون در آب 
مصرف می ش���ود. در ص���ورت لزوم مق���دار مصرف 
ه���ر 6-4 س���اعت یکبار تک���رار می ش���ود. در درمان 
که  اس���هال، مقدار 500میلی گرم مصرف می ش���ود 
در ص���ورت نیاز، هر 30 دقیقه تا یک س���اعت تکرار 
کث���ر مق���دار مص���رف در ای���ن موارد  می ش���ود، حدا
g/ day 4 است. به عنوان ضدنفخ، مقدار 4-1 گرم 

از دارو سه بار در روز بعد از غذا مصرف می شود.
گرم به  کودکان: در مسمومیت حاد مقدار 25-50 
صورت سوسپانس���یون در آب مصرف می شود. در 
صورت ل���زوم مقدار مصرف هر 6-4 س���اعت یکبار 

تکرار می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 250mg
Suspension: 30 g/240ml
Powder: 50 g

      DEFEROXAMINE         
عام���ل  ی���ک  دفروکس���امین  مص���رف:  م���وارد 
که ب���ه عن���وان داروی  ش���الت  کننده فع���ال اس���ت 
کمکی در درمان مس���مومیت ب���ا آهن و همچنین 
می ش���ود.  مص���رف  آه���ن  دف���ع  تس���ریع  ب���رای 
کنت���رل تجم���ع آلومینیوم در  دفروکس���امین ب���رای 
استخوان در مبتالیان به نارسایی کلیه و در درمان 
ناهنجاری  ه���ای  ی���ا  و  عصب���ی  مس���مومیت  های 
اس���تخوانی در بیم���اران تح���ت دیالی���ز نی���ز تجویز 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در بیماری   های 
کلیوی یا بی  ادراری و در هموکروماتوز اولیه  شدید 
کمتر از 3 س���ال نباید مصرف  کودکان با س���ن  و در 

شود.
هشدارها

1- احتم���ال بروز اختالل بینایی مثل آب مروارید و 
گوش  تاری دید و نیز اختالل ش���نوایی شامل وزوز 
که تح���ت درمان  کاه���ش ش���نوایی در بیماران���ی  و 
بلند مدت با دفروکس���امین هس���تند، وجود دارد. 
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س���المندان به این عوارض حس���اس تر هستند. با د

قطع مصرف دارو این عوارض برطرف می شوند.
ک���ودکان، در  2- ب���ه دلیل ایجاد اختالل در رش���د 
م���دت مصرف ای���ن دارو هر 3 ماه یکب���ار وزن و قد 

کنترل شود. بیماران 
3- ای���ن دارو بای���د هم���راه با ویتامی���ن C )یک ماه 
پس از ش���روع درمان و تنظیم ش���دن مق���دار دارو( 
گ���ردد. اما در بیم���اران دارای نارس���ایی  اس���تفاده 
قلبی نباید ویتامین C مصرف ش���ود، مگر یک ماه 
پس از ش���روع درمان و تنظیم شدن مقدار مصرف 
 C دارو. در ه���ر حال نباید می���زان مصرف ویتامین
در   100  mg/day بزرگس���االن،  در   200  mg/day از 
کودکان زیر 10 س���ال  خردس���االن و mg/day 50 در 

کند. )در مقادیر منقسم( تجاوز 
4- راه تجویز وریدی باید فقط در بیماران مبتال به 
گیرد و در  کالپس قلبی-عروقی مورد اس���تفاده قرار 
اولین فرصت تجویز دارو به صورت داخل عضالنی 

ادامه یابد.
گاه���ی خارش،  ع���وارض جانبی: در مح���ل تزریق 
درد و س���فتی ایجاد می گردد. در درمان درازمدت 
کنش ه���ای آلرژیک ش���امل تورم  ممک���ن اس���ت وا
روی پوست، خارش عمومی بدن، بثورات جلدی 
گرفتگ���ی  خ ده���د.  کنش ه���ای حساس���یتی ر و وا
عضالنی، اختالل در رشد و تغییر شکل استخوانی، 
کلی���وی،  اخت���الل بینای���ی و ش���نوایی، تنفس���ی، 

سرگیجه و تشنج نیز مشاهده شده اند.
ب���ا  همزم�����ان  تجوی������ز  داروی�����ی:  ت����داخل ه���ای 
ویتامین  C باعث افزایش توانایی این دارو در دفع 
گرچ���ه احتمال س���میت آهن نیز  آهن می گ���ردد، ا

افزایش می  یابد. 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در مس���مومیت با آهن، ابت���دا مقدار 
گرم و س���پس هر چه���ار س���اعت 500میلی گرم )تا   1
دوب���ار( ب���ه ص���ورت عضالنی تزری���ق می ش���ود. در 
ص���ورت ل���زوم تجویز دارو ب���ه می���زان 500میلی گرم 
کث���ر g/day  6 قابل تکرار  هر 12-4 س���اعت ت���ا حدا
گرم طی  اس���ت. برای تجویز زیرجلدی مقدار 1-2 
مدت 24-8 ساعت توسط یک پمپ سیار تزریق 
می گردد. مق��دار مص���رف دارو از mg/kg  20 ش��روع 
گرم در 10میلی لیتر  و ب���ه mg/kg 60 یا مقدار تام 3 
ک���ه طی 10  آب مقط���ر اس���تریل افزای���ش می یاب���د 

س���اعت در بافت زیرجل���د انفوزیون می ش���ود. در 
دارو  از   20-50 mg/kg/ day مزم���ن مس���مومیت 
طی مدت 8 س���اعت به ص���ورت زیرجلدی تزریق 
می گ���ردد. مق���دار مصرف معم���ول داخل عضالنی 
در  g/ day  1-0/5اس���ت.  ک���ودکان  و  بزرگس���االن 
صورت انتقال خون به بیمار الزم است یک مقدار 
گ���رم دارو هم���راه ب���ا هر واح���د خ���ون تزریقی به   2
کثر  صورت انفوزیون آهس���ته داخل وریدی با حدا

گردد. سرعت mg/kg/h  15 تجویز 
آه���ن مق���دار  ب���ا  ک���ودکان: در مس���مومیت ح���اد 
که رنگ  mg/ kg/day 50 ه���ر 6 س���اعت و تازمانی 
ادرار تغییر نیافته است، به صورت داخل عضالنی 
کودکان  کارایی دارو در  تجویز می گردد. س���المت و 

کمتر از 3 سال ثابت نشده است. با سن 
اشکال دارویی

Injection: 500mg, 2g

          DIGOXIN SPECIFIC      
           ANTIBODY                

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان مس���مومیت 
شدید با دیگوکسین مصرف می شود.

هشدارها
کسی  1-این فراورده ممکن است باعث بروز آنافیال

شود.
2- هنگام اس���تفاده از این فراورده میزان پتاسیم 
کنت���رل ش���ود و در صورت ل���زوم از  خ���ون به دق���ت 

مکمل های پتاسیم استفاده شود.
عوارض جانبی: بدتر ش���دن عالئم نارسایی مزمن 
کاهش پتاسیم خون  کاهش برون ده قلب،  قلبی، 
کنش های حساس���یتی از ع���وارض جانبی این  و وا

دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- ب���ه بیم���ار در م���ورد احتم���ال ب���روز حساس���یت 
از  ترخی���ص  از  بع���د  حت���ی  مص���رف  ب���ا  تأخی���ری 

بیمارستان هشدار داده شود.
کلیه،  2- ای���ن دارو در بیماران مبتال به نارس���ایی 
کودکان و س���الخوردگان با احتیاط بیشتری تجویز 

شود.
3- تجوی���ز این ف���راورده باید به ص���ورت انفوزیون 
آهس���ته وریدی ط���ی حداق���ل 30 دقیق���ه صورت 
گی���رد. در ص���ورت احتم���ال بروز ایس���ت قلبی طی 
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1 انفوزی���ون ای���ن دارو بهت���ر اس���ت از تزری���ق یکباره 

وریدی دیگوکسین استفاده شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان مس���مومیت مزمن 6 ویال 
مصرف شود. در مسمومیت حاد بزرگساالن شروع 
درم���ان با 10 ویال اس���ت س���پس براس���اس پاس���خ 
بالینی بیمار می توان 10 ویال دیگر نیز تجویز نمود. 
کیلوگرم  کمت���ر از 20  ک���ودکان ب���ا وزن  ک���ودکان: در 
کافی اس���ت. در درمان  معم���واًل تجویز یک وی���ال 
مس���مومیت حاد ممکن اس���ت تا 20 وی���ال تجویز 

گردد.
اشکال دارویی

Injection: 40mg

         DIMERCAPROL          
موارد مصرف: دیمرکاپرول در درمان مسمومیت 
ب���ا آرس���نیک، آنتیموان، بیس���موت، ط���ال و جیوه 
مص���رف می ش���ود. ای���ن دارو همراه ب���ا EDTA در 
درم���ان مس���مومیت ح���اد با س���رب نیز اس���تفاده 
می گردد. همچنین در درمان مس���مومیت حاد با 
که درمان طی 2-1 ساعت بعد از  جیوه در صورتی 

مسمومیت شروع شود، مؤثر است.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
کب���دی ب���ه اس���تثنای یرقان ناش���ی از  بی  کفایت���ی 
کلی���ه، در مس���مومیت ب���ا  آرس���نیک، بی  کفایت���ی 
کادمیوم، سلنیوم و ترکیبات آلی جیوه نباید  آهن، 

گردد.  مصرف 
هشدارها

کودکان ممکن  1- در ط���ول درمان دراز م���دت در 
است 30% از آنها به تب مبتال شوند.

کمب���ود G6PD و در بیماران  2- در اف���راد مبتال به 
مبتال به زیادی فش���ار خون باید با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: افزای���ش فش���ار خون هم���راه با 
که با مقدار مص���رف دارو رابطه دارد،  ک���ی کاردی  تا
تهوع و اس���تفراغ، س���ردرد و احس���اس س���وزش در 
گلو، اسپاسم پلک ها، ترشح بینی  لب  ها، دهان و 
گلو و سینه، دردشکم،  و دهان، احساس تنگی در 
درد و آبس���ه در مح���ل تزریق، اضط���راب، ضعف و 

بی قراری از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل   ه���ای دارویی: ای���ن دارو ب���ا فرآورده های 

حاوی آهن تداخل دارد.
ن���کات قابل توصی���ه: در طول درمان ب���ا این دارو 
کمپلکس  بای���د ادرار را قلیای���ی نگه داش���ت، زی���را 
دیمرکاپ���رول و فل���ز ب���ه راحتی در محیط اس���یدی 

شکسته می شود.
مقدار مصرف: تزریق دیمرکاپرول باید به صورت 
عمیق و عضالنی باشد و درمان هرچه سریع تر آغاز 
گ���ردد. در مس���مومیت خفیف با آرس���نیک و طال، 
ابت���دا mg/kg 2/5 چهار بار در روز تزریق می ش���ود 
و س���پس درم���ان ب���ا همی���ن مق���دار در روز س���وم، 
دوبار در روز و س���پس یک بار در روز ت���ا 10 روز ادامه 
می یابد. در مس���مومیت شدید با طال یا آرسنیک، 
ابت���دا mg/ kg  3 ه���ر چهارس���اعت به م���دت 2 روز 
تزریق می شود و س���پس درمان با همین مقدار در 
روز س���وم، چهار بار در روز و سپس 2-1 بار در روز تا 
10 روز ادام���ه می یابد. در درمان آنس���فالوپاتی حاد 
ناش���ی از س���رب، ابتدا mg/kg 4ب���ه تنهایی تزریق 
می ش���ود و س���پس درمان با همین مقدار همراه با 
کلس���یم ادتات دی س���دیم هر چهار س���اعت ادامه 
می یابد. در مسمومیت های با شدت کمتر، مقدار 
mg/ kg  3 تجوی���ز می گ���ردد و درمان به مدت 2-7 

روز ادامه می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 300mg/3ml

        EDETATE CALCIUM          
            DISODIUM                   

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان مس���مومیت 
ح���اد و مزم���ن با س���رب و بعضی فلزات س���نگین و 

آنسفالوپاتی ناشی از آن تجویز می گردد.
م���وارد منع مصرف: در صورت وجود بی ادراری و 

کم ادراری نباید مصرف شود.
کشنده، از  هش���دارها: به دلیل عوارض س���می و 
انفوزیون سریع داخل وریدی این دارو پرهیز شود 

و حتی االمکان به صورت عضالنی استفاده شود.
عوارض جانبی: درد در محل تزریق، لرز، خستگی، 
کاهش موقتی فشار خون، سردرد، تهوع و استفراغ 
کلی���وی به خصوص در  و احتم���ال نکروز لوله های 

کم ادراری وجود دارد. صورت وجود 
ب��������ا  دارو  از  گ��������رم   1 ه���ر  مص������رف:  مق�����������دار 
کلرور س���دیم تزریقی یا  500- 250میلی لیتر محلول 
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محلول دکستروز 5% رقیق می شود.د

بزرگس���االن: ای���ن محل���ول در م���دت حداقل یک 
ساعت دوبار )به فاصله 8 ساعت از یکدیگر( در روز 
و به مدت 5 روز انفوزیون وریدی می شود و سپس 
درم���ان به م���دت 2 روز قطع می گ���ردد. در صورت 
لزوم پس از آن به مدت 5 روز مجددًا تزریق شروع 
می ش���ود. در افراد با مسمومیت متوسط یا بدون 
عالئ���م، نبای���د بیش���تر از mg/kg/day 50 مص���رف 
 35 mg/ kg می ش���ود. تجویز عضالنی دارو نباید از
کل mg/kg/day 75( تجاوز  دوب���ار در روز )مق���دار 

کند.
که  کودکان: مقدار مصرف مشابه بزرگساالن است 
در فواصل 12-8 س���اعت تجویز می گ���ردد. درمان 
ب���رای 5-3 روز ادامه می یابد. دومین دوره درمان 
پس از یک دوره استراحت چهار روز یا بیشتر شروع 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 50mg/ml

   EDETATE DICOBALT     
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان مس���مومیت 

کار می رود. شدید با سیانور به 
م���وارد منع مصرف: در صورت وجود بی ادراری و 

کم ادراری نباید مصرف شود.
هشدارها: به دلیل عوارض سمی، از تزریق سریع 
که مسمومیت  داخل وریدی و همچنین مواردی 
گردد. با سیانید ثابت نشده باشد، باید خودداری 
ع���وارض جانب���ی: ای���ن دارو ممکن اس���ت س���بب 
ک���ی کاردی، اس���تفراغ و  کمی فش���ار خ���ون، تا بروز 

کنش های حساسیتی شود. وا
مقدار مصرف: مقدار 300میلی گرم )20میلی لیتر( 
از دارو ط���ی یک دقیق���ه به صورت وری���دی تزریق 
می ش���ود. پس از آن بالفاصله مق���دار 50میلی لیتر 
محلول دکستروز 50% از طریق همان سوزن تزریق 
می ش���ود. در صورت لزوم، می ت���وان تزریق دارو و 

کرد. دکستروز را تکرار 
اشکال دارویی

Injection: 300mg/20ml

    EDETATE DISODIUM   
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان اضط���راری 

کنترل آریتمی بطنی ناشی  کلس���یم خون و  زیادی 
کار می رود. از مسمومیت دیژیتال به 

موارد منع مصرف: در صورت وجود بی ادراری و 
بیماری تصلب شرایین نباید مصرف شود.

هشدارها
1- مصرف این دارو فقط در موارد ش���دید بیماری 

توصیه می شود.
گهانی  2- انفوزی���ون س���ریع دارو باعث س���قوط نا

کلسیم و احتماال مرگ می گردد. غلظت 
کمی پتاسیم خون،  3- این دارو در افراد مبتال به 

باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: کاه���ش موقت���ی فش���ار خ���ون، 
سردرد، تهوع و استفراغ و احتمال نکروز لوله های 

کم ادراری( وجود دارد. کلیوی )به خصوص در 
مقدار مصرف

کلرور سدیم  بزرگس���االن: ابتدا بایددارو با محلول 
تزریقی یا محلول دکس���تروز 5% رقیق شود. مقدار 
مص���رف   3  g/day کث���ر  حدا ت���ا   50  mg/kg/day
می ش���ود. مقدار مصرف طی 3 ساعت یا بیشتر به 
طور آهس���ته انفوزیون می شود. دفعات مصرف تا 
5 ب���ار متوال���ی طی 5 روز ادامه می یابد و س���پس 2 
روز تجویز متوقف شده و بعد در صورت نیاز درمان 
کث���ر 3 دوره ) 15 مقدار  ک���ه ت���ا حدا تکرار می ش���ود 

مصرف( قابل تکرار است.
کث���ر  حدا ت���ا   40  mg/kg/day مق���دار  ک���ودکان: 
ک���ه بای���د ب���ا  mg/ kg/day 70 مص���رف می ش���ود 
کمتر از 3% در مدت 3 س���اعت و یا بیش���تر  غلظت 

انفوزیون شود.
اشکال دارویی

Injection: 150mg/ml

           OBIDOXIME                
کردن  م���وارد مص���رف: ابیدوکس���یم برای فع���ال 
توس���ط  مهارش���ده  کولین اس���تراز  آنزی���م  مج���دد 

حشره کش های ارگانوفسفره مصرف می شود.
هشدارها

1- مص���رف ابیدوکس���یم نبای���د جانش���ین مصرف 
آتروپین شود.

گذش���ت بیش از 48 ساعت از زمان  2- در صورت 
جذب سم، استفاده از این دارو احتمااًل بی فایده 

است.
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1 کاربامات ها نباید  3- این دارو علیه مسمومیت با 

گرفته شود. کار  به 
عوارض جانب���ی: احتمال بروز تحری���ک در هنگام 

تزریق شریانی وجود دارد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: در حدود 5 دقیقه بعد از مصرف اولین 
مقدار آتروپین، مقدار 250میلی گرم از ابیدوکسیم 
داخل وری���د تزری���ق می ش���ود و در ص���ورت پاس���خ 
مناس���ب، مقدار مصرف فوق یک یا دوبار دیگر در 
کثر مقدار  فواصل هر 2س���اعت تکرار می شود. حدا

مصرف حدود mg/kg 5-3 است.
کودکان: مقدار mg/kg 8-4 به صورت یک مقدار 
واحد تزریق وریدی می شود. این مقدار مصرف را 
می توان با محلول های تزریق وریدی رقیق نمود.

اشکال دارویی
Injection: 275mg/ml, 250 mg/ml

      PENICILLAMINE           
موارد مصرف: پنی س���یالمین در درمان بیماری 
ویلسون و پیشگیری از ایجاد آسیب بافتی مصرف 
می ش���ود. ای���ن دارو همچنین در درم���ان بیماران 
مبتال به زیادی سیستئین ادرار، آرتریت روماتوئید 
شدید و فعال که به سایر درمان ها پاسخ نداده اند 
که مبتال به تش���کیل سنگ های فلزات  و بیمارانی 
س���نگین )به ویژه مس و سرب( هستند، استفاده 

می گردد.
موارد منع مصرف: مصرف این دارو در نارس���ایی 
کلیه و بیماری لوپوس ممنوع است. همچنین در 
کم خونی آپالستیک با این  صورت بروز نوتروپنی یا 

دارو، نباید دوباره مصرف شود.
هشدارها

گرانولوس���یتوز ی���ا  1- در اف���راد باس���ابقه ابت���ال ب���ه آ
کم  خون���ی آپالس���تیک، بای���د ب���ا احتی���اط ف���راوان 

مصرف شود.
کاه���ش  باع���ث  آن  بلند م���دت  مص���رف   -2
گویچه  ه���ای س���فید خ���ون ش���ده و احتم���ال بروز 
عفونت در اندام های مختلف از جمله لثه و دهان 
وج���ود دارد. بنابراین در اوای���ل و در طول درمان، 

شمارش سلول های خون باید انجام پذیرد.
3- چنانچه متعاقب یک سال مصرف دارو بهبودی 

حاصل نگردید، مصرف دارو باید قطع گردد.

عوارض جانبی: بی اش���تهایی، اسهال،س���رگیجه، 
تهوع ی���ا اس���تفراغ، درد خفی���ف معده، نارس���ایی 
کاهش ی���ا از بی���ن رفتن حس چش���ایی،  کب���دی، 
گرانولوس���یتوز، وجود خون  کم خونی، لوکوپن���ی، آ
و پروتئی���ن در ادرار، نوروپات���ی محیط���ی حس���ی و 
گوش،ش���کنندگی پوست، تب، درد  حرکتی، وزوز 
مفاصل، بثورات پوس���تی،کهیر، خ���ارش، بیماری 
گ���راو و ت���ورم غدد لنف���اوی از  لوپ���وس، میاس���تنی 

عوارض جانبی شایع این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کاهنده های فعالیت مغز اس���تخوان، داروهای  با 
ضدماالریا، ترکیبات طال و داروهای تضعیف کننده 
سیستم ایمنی بدن )به غیر از گلوکوکورتیکوییدها( 
ممکن اس���ت احتمال بروز عوارض جانبی ش���دید 
کلیوی ای���ن دارو را افزایش دهد. مصرف  خون���ی و 
همزمان ای���ن دارو با داروهای مکمل آهن ممکن 

گردد. کاهش اثر پنی سیالمین  است باعث 
نکات قابل توصیه

1- در شروع مصرف این دارو احتمال بروز عوارض 
ک���ه در ای���ن  عصب���ی شبه میاس���تنی وج���ود دارد 
صورت می بایست قطع مصرف دارو بررسی شود.

2- در صورت ب���روز عوارض پمفیگوئیدی، مصرف 
گردد.  این دارو می بایست متوقف 

3- مصرف این دارو طی بارداری فقط در بیماران 
مبتال به بیماری ویلسون با حداقل مقدار مصرف 
گرم( و در 6 هفته آخ���ر بارداری مجاز  ) 750 میل���ی 

است.
4- در ص���ورت ب���روز ت���ب ب���ا مص���رف ای���ن دارو در 
بیم���اران روماتوئی���دی، باید مص���رف دارو متوقف 
ش���ود. در ص���ورت ب���روز بث���ورات جلدی هم���راه با 
خ���ارش، مصرف دارو موقتًا قط���ع و پس از برطرف 

شدن بثورات، دوباره شروع می شود. 
5- دارو باید با معده خالی )یک ساعت قبل یا دو 

گردد. ساعت پس از غذا( مصرف 
6- بین مصرف این دارو و شیر، فرآورده های  حاوی 
آه���ن، روی و آنتی اس���یدها حداق���ل یک س���اعت 

فاصله الزم است.
7- طی م���دت مصرف این دارو ب���ه دلیل افزایش 
روزان���ه 25 میلی گ���رم پیریدوکس���ین  ب���دن،  نی���از 

می بایست مصرف شود.
8- ط���ی مدت مصرف این دارو ممکن اس���ت فقر 
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که در این صورت مکمل های آهن د آهن روی دهد 

با رعایت فاصله 2س���اعته مصرف با پنی سیالمین 
می توانند مصرف شوند.

9- بهبودی اولیه معمواًل پس از 6 تا 12 هفته اول 
درمان حاصل می شود.

10- ب���ه دلیل س���وء اثر ای���ن دارو بر بهب���ود زخم ها، 
گونه  توصیه می ش���ود در صورت نیاز ب���ه انجام هر 
جراحی طی مدت مصرف این دارو، مقدار مصرف 
کاه���ش یاب���د و پ���س از  ب���ه 250 میلی گ���رم در روز 
بهب���ودی محل زخم ها دوباره مق���دار دارو افزایش 

یابد.
مقدار مصرف

کنن���ده،  ب���ه عن���وان عام���ل ش���الت  بزرگس���االن: 
مص���رف  روز  در  ب���ار  چه���ار  250میلی گ���رم  مق���دار 
می ش���ود. به عن���وان داروی ضدآرتریت روماتوئید، 
ابت���دا مق���دار 250-125میلی گ���رم ی���ک ب���ار در روز 
در ی���ک نوب���ت مص���رف می ش���ود و س���پس مق���دار 
مص���رف در ص���ورت ل���زوم و تحم���ل بیمار ه���ر 2-3 
کثر  م���اه ی���ک ب���ار ب���ه mg/ day  250-125 ت���ا حدا
مق���دار  کث���ر  حدا می یاب���د.  افزای���ش   1/ 5  g/ day
ب���ه  مص���رف دارو در س���المندان g/ day 1 اس���ت. 
عنوان ضدسنگ های )سیستئینی( ادراری، مقدار 
500میلی گ���رم چه���ار ب���ار در روز مص���رف می ش���ود. 
به عنوان پادزهر در مسمومی���ت با فلزات سن��گین، 
مق���دار g/ day  1/5- 0/5 ب���ه مدت 2-1 ماه مصرف 

می شود.
ک���ودکان: ب���ه عن���وان عام���ل ش���الت کننده مقدار 
mg/day 250 ی���ک جا و همراه با آب میوه مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet / Capsule: 250mg

         PRALIDOXIME               
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به عنوان داروی 
هم���راه آتروپی���ن، در درمان مس���مومیت با بعضی 
کولین اس���تراز، ب���ه ویژه  از مهارکننده ه���ای آنزی���م 
حشره کش های ارگانوفسفره یا ترکیبات مشابه، به 
کار م���ی رود. همچنین جهت درمان مس���مومیت 
ب���ا داروه���ای ضد کولین اس���تراز )فیزوس���تیگمین، 

کار می رود. نئوستیگمین و آمبنونیوم( به 
م���وارد من���ع مص���رف: در درم���ان مس���مومیت ب���ا 

حشره کش های کاربامات نباید مصرف شود.
هشدارها

کلیه و  1- ای���ن دارو در بیماران مبتال به نارس���ایی 
میاستنی گراو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

گیری غلظت  2- ط���ی درمان ب���ا این دارو، ان���دازه 
کولین اس���تراز خون و بررس���ی عالئ���م بالینی بیمار 

ضروری است.
3- تزری���ق وری���دی دارو باید آهس���ته انجام ش���ود 
کولینرژی���ک وجود  چ���ون خط���ر تش���دید ع���وارض 

خواهد داشت.
4- در ص���ورت مص���رف همزم���ان آتروپی���ن با این 
دارو، عالئم آتروپینیزه ش���دن )گش���ادی مردمک، 
گرگرفتگ���ی، افزای���ش ضربان قلب، خش���کی دهان 
ک���ه آتروپین ب���ه تنهایی  و بین���ی( زودت���ر از زمان���ی 

استفاده می شود، ظاهر می گردد.
عوارض جانبی: خواب آلودگی، س���رگیجه، اختالل 
در بینایی، تهوع، س���ردرد، افزایش تنفس، ضعف 
و  و س���فتی عض���الت  اسپاس���م حل���ق  عضالن���ی، 
گزارش شده است. کی کاردی با مصرف این دارو  تا

تداخل های  دارویی
اثر فنوباربیتال توس���ط ضدکولین استرازها تشدید 

می شود.
مقدار مصرف: جه���ت انفوزیون وریدی هر ویال 
پرالیدوکس���یم در 20 میلی لیتر آب مقطر اس���تریل 
تزریقی حل شده و سپس با نرمال سالین استریل 
محل���ول mg/ml 20 از آن تهی���ه می ش���ود. جهت 
تزریق عضالنی هر ویال در 3/3 میلی لیتر آب مقطر 
اس���تریل جهت تزریق حل می ش���ود تا محلولی با 
غلظت mg/ml 300 به دس���ت آی���د. تزریق وریدی 
ی���ا عضالنی آتروپی���ن و تک���رار آن در ص���ورت نیاز تا 
مش���اهده عالئم مس���مومیت با آتروپی���ن ضروری 
اس���ت. با مش���اهده اولی���ن عالئم اث���رات آتروپین، 
گرم از پرالیدوکسیم از راه تزریق آهسته  مقدار 1-2 
وریدی و در صورت نیاز پس از یک ساعت و سپس 
ه���ر 12-8س���اعت مص���رف می ش���ود. روش دیگر، 
انفوزیون مداوم مقدار mg/hr 500-200 می باشد. 
گرم در 24 ساعت است. کثر مقدار مصرف 12  حدا
خفی���ف  ص���ورت  در  عضالن���ی  تزری���ق  جه���ت 
ب���ودن عالئ���م مس���مومیت،600 میلی گ���رم از دارو 
)2میلی لیت���ر( تزری���ق ش���ده و در ص���ورت برط���رف 
نش���دن عالئم تا 15 دقیقه بعد، دوباره مقدار فوق 
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1 کث���ر 3 ب���ار )1800میلی گرم(.  تکرار می ش���ود تا حدا

در ص���ورت ش���دید ب���ودن عالئ���م مس���مومیت 3 
نوب���ت600 میلی گ���رم به ص���ورت یک باره و س���ریع 
گر ب���ا تجویز مقادی���ر فوق عالئم  تزریق می ش���ود. ا
کاه���ش نیاف���ت پس از یک س���اعت، پروت���کل باال 

تکرار می شود.
در درمان مسمومیت با داروهای ضدکولین استراز 
)فیزوس���تیگمین، نئوستیگمین و آمبنونیوم( 1-2 
گرم از دارو تزریق آهس���ته وریدی شده و سپس هر 
5 دقیق���ه 250 میلی گ���رم تزریق می ش���ود تا عالئم 

برطرف شوند.
اشکال دارویی

Injection: 1g

      SODIUM  NITRITE          
م���وارد مصرف: ای���ن دارو به همراه تیوس���ولفات 
سدیم برای درمان مس���مومیت ناشی از ترکیبات 

سیانیدی مصرف می شود.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کم، 
کی پنه  سرگیجه، س���ردرد، برافروختگی، سیانوز، تا
کاهش فش���ار  گش���اد ش���دن عروق،  و تنگی نفس، 
گزارش  ک���ی کاردی با مص���رف ای���ن دارو  خ���ون و تا

شده است.
مقدار مصرف

 5-20 ط���ی  وری���دی  300میلی گ���رم  بزرگس���االن: 
گرم  دقیقه تزریق می ش���ود. س���پس مق���دار 12/5 
تیوس���ولفات س���دیم وریدی ط���ی 10 دقیقه تزریق 

می شود.
ی������ا   0/13-0/33  ml/kg مق������دار  ک��������ودکان: 
 )4 -10 mg/kg 8-6 از محلول 3% )تقریبا  ml/ m2

کث���ر 10 میلی لیتر و س���پس ml/kg 1/65 یا  ت���ا حدا
ml/m2 28 از محل���ول 25% تیوس���ولفات س���دیم 

کث���ر 50 میلی لیتر تزریق  )mg/kg 412/5( ت���ا حدا
می شود.

اشکال دارویی
Injection: 300mg/10ml

 SODIUM THIOSULFATE  
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به عنوان داروی 
در درمان مسمومیت با سیانید، همراه با نیتریت 
کلیوی ناشی از  سدیم و برای جلوگیری از سمیت 

سیس پالتین استفاده می شود.
کب���دی،  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود س���یروز 
نارسایی احتقانی قلب، توکسمی ناشی از بارداری 
کلیوی و فش���ار خون باید ب���ا احتیاط  و نارس���ایی 

فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت اس���مزی از ع���وارض 

جانبی این دارو است.
مق���دار مصرف: در مس���مومیت با س���یانور، پس 
گ���رم از راه  از تجوی���ز نیتریت س���دیم، مق���دار 12/5 
وری���دی طی 10 دقیقه تزریق می ش���ود. در صورت 
گرم  لزوم می توان درمان را با مصرف مقدار 6/25 
کلیوی  کرد. ب���رای جلوگیری از بروز س���میت  تکرار 
ناشی از سیس پالتین، مقدار مصرف g/m 2 4 قبل 

از مصرف سیس پالتین توصیه شده است.
اشکال دارویی

Injection: 250mg/ml

            SUCCIMER                    
موارد مصرف: این دارو در درمان مس���مومیت با 

سرب، آرسنیک و جیوه مصرف می شود.
هشدارها: این دارو در بیماران مبتال به نارسایی 
کلیه و سابقه بیماری کبدی باید با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
ب���ا مص���رف ای���ن دارو ممک���ن  ع���وارض جانب���ی: 
جل���دی،  بث���ورات  گوارش���ی،  اخت���الالت  اس���ت 
افزایش ترانس آمیناز س���رم، عالئم ش���به آنفوالنزا، 

خواب آلودگی و سرگیجه بروز نماید.
مق���دار مص���رف: در درمان مس���مویت با س���رب 
mg/kg 10 یا mg/m2 350 هر 8 ساعت به مدت 5 
روز و س���پس هر 12 ساعت به مدت 12 روز مصرف 
می ش���ود. در صورت نیاز، دوره درم���ان معموال با 

فاصله 2 هفته مجددا تکرار می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg, 200mg

           TRIENTINE                  
ای���ن دارو در درم���ان بیم���اری  م���وارد مص���رف: 
ک���ه ق���ادر ب���ه تحم���ل  ویلس���ون ب���رای بیماران���ی 

پنی سیالمین نیستند، استفاده می شود.
هشدارها

1- ای���ن دارو دردف���ع سیس���تئین در ادرار، آرتری���ت 
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کاربرد ندارد.د روماتوئید و سیروز صفراوی 

2- بیم���اران تحت درم���ان با ای���ن دارو مخصوصًا 
خانم ها باید از نظر ابتال به کم خونی فقر آهن تحت 

نظر باشند.
کاه���ش آه���ن ب���دن، لوپ���وس  ع���وارض جانب���ی: 
عض���الن���ی،  اسپ����اس���م  دیس������تونی،  اریتمات���وز، 
گوارشی  میاستنی گراو، بثورات جلدی و اختالالت 

مانند از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو ب���ه فل���زات دو 
ظرفیتی موجود در غذا و یا مکمل های تغذیه ای 

کاهش می یابد.  متصل می شود و جذب هر دو 

نکات قابل توصیه
1- ح���دود 2 س���اعت فاصله بین مص���رف این دارو 

ب���ا س���ایر داروه���ا و از جمل���ه آهن ی���ا س���ایر فلزات 
دوظرفیتی باید رعایت شود.

2- این دارو باید با ش���کم خالی حداقل 1 س���اعت 
قبل یا 2 ساعت بعد از غذا مصرف شود.

مقدار مصرف
 750 -1250  mg/ day بزرگساالن: مقدار مصرف اولیه
ک���ه در 4-2 نوبت مص���رف می ش���ود. مقدار  اس���ت 
 2000 mg/day کث���ر مصرف در ص���ورت لزوم تا حدا

افزایش می یابد.
 500-750 mg/day ک���ودکان: مقدار مصرف اولی���ه
کثر  که در 4-2 نوبت مصرف می شود. حدا اس���ت 

کودکان mg/day 1500 است. مقدار مصرف در 
اشکال دارویی

Capsule: 300mg



AZELASTINE 
CETIRIZINE 
CETIRIZINE + PSEUDOEPHEDRINE
CHLORPHENIRAMINE
CINNARIZINE  
CLEMASTINE  
CYPROHEPTADINE 
DIMENHYDRINATE 
DIPHENHYDRAMINE 
DIPHENHYDRAMINE COMPOUND
FEXOFENADINE 
HYDROXYZINE 
LEVOCETIRIZINE 
LORATADINE  
LORATADINE+PSEUDOEPHEDRINE 
PROMETHAZINE 

2
ANTIHISTAMINES
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         AZELASTINE                    
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالمتی 
رینی���ت آلرژیک فصل���ی و رینی���ت وازوموت���ور به کار 

می رود.
ع���وارض جانب���ی: طعم تلخ���ی در ده���ان، خواب 
آلودگ���ی، افزای���ش وزن و درد عض���الت از ع���وارض 

جانبی عمده این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با مضعف  های CNS ممکن اس���ت باعث تش���دید 

اثرات تضعیف CNS شود.
نکات قابل توصیه: این دارو ممکن اس���ت باعث 
کار با ابزار دقیق  گیجی ش���ود. در موقع رانندگ���ی و 

احتیاط شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار 2-1پاف در هر سوراخ بینی دو 
بار در روز مصرف می شود.

کودکان: مقدار یک پاف در هر س���وراخ بینی دو بار 
در روز استفاده می شود.

اشکال دارویی
Nasal spray: 125 mcg/Puff

           CETIRIZINE               
م���وارد مص���رف: س���تیریزین در درم���ان عالمتی 
رینی���ت آلرژیک، التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش، 
همچنی���ن  و  بین���ی  آب ری���زش  و  عطس���ه  کهی���ر، 
کاه���ش عالئ���م ناش���ی از آس���م آلرژی���ک مصرف  در 

می شود.
ع���وارض جانب���ی: خواب آلودگی، خش���کی دهان، 
خس���تگی، فارنژیت و سردرد از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
نکات قابل توصیه: این دارو ممکن اس���ت باعث 
کار با ابزار دقیق  گیجی ش���ود. در موقع رانندگ���ی و 

احتیاط شود. مقدار مصرف
مص������رف   5-10  mg/day مق������دار  بزرگس���االن: 

می شود.
 2/5  mg/ day کودکان: برای کودکان با سن 6-2 سال

کثر mg/day 5 مصرف می شود. تا حدا
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 10mg
Syrup: 5mg/5ml
Capsule: 10mg

              CETIRIZINE+                 
   PSEUDOEPHEDRINE     

موارد مصرف: این دارو در درمان عالمتی رینیت 
کهیر،  آلرژیک، التهاب آلرژیک ملتحم���ه، خارش، 
کاه���ش  عطس���ه و آبری���زش بین���ی و همچنی���ن در 

عالئم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.
نکات قابل توصیه

گیجی شود. 1- این دارو ممکن است باعث 
2- پس���ودوافدرین نبای���د در بیم���اران مبت���ال ب���ه 
گلوکوم با زاویه بس���ته، احتباس ادرار، زیادی فشار 

کرونر مصرف شود. خون و یا بیماری های عروق 
مقدار مصرف

ب���ار در روز مص���رف  ق���رص دو  ی���ک  بزرگس���االن: 
می شود.

اشکال دارویی
Tablet (Extended Release): Cetirizine 
5mg + Pseudoephedrine 120mg

  CHLORPHENIRAMINE   
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالمتی 
رینی���ت آلرژیک، رینیت وازوموتور و التهاب آلرژیک 
کمکی در درمان  کهیر و به عنوان داروی  ملتحمه، 

کتیک به کار می رود. شوک آنافیال
هشدارها

ع، هیپرتروفی پروس���تات،  1- در صورت وجود صر
کب���د ب���ا  گلوک���وم و بیماری ه���ای  احتب���اس ادرار، 

گردد. احتیاط مصرف 
2- ممکن اس���ت باعث افزایش تحریک پذیری در 

کودکان شود.
ع���وارض جانبی: خواب، ع���وارض آنتی  کولینرژیک 
مثل خش���کی ده���ان و ت���اری دید و نی���ز درماتیت 
پوس���ته ریز و وزوزگوش از ع���وارض جانبی این دارو 

هستند. 
تداخل های   داروی���ی: مصرف همزم���ان این دارو 
با مضعف  های CNS ممکن اس���ت باعث تش���دید 
اثرات تضعیف CNSشود. اس���تفاده همزمان آن با 
دارو ه���ای آنتی کولینرژی���ک اثرات جانب���ی این دارو 
را تش���دید می کن���د. مص���رف همزم���ان داروهای با 
سمیت گوشی مانند سالیسیالت  ها و وانکومایسین 
ب���ا این دارو ممکن اس���ت اثر س���می ای���ن دارو ها بر 

گوش، از جمله وزوزگوش و سرگیجه، را بپوشاند.
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نکات قابل توصیهد

گوارشی همراه با غذا،  1- به منظور کاهش تحریک 
گردد. آب یا شیر مصرف 

کار های  2- در صورت بروز خواب آلودگی، از انجام 
گردد. نیازمند تمرکز حواس خودداری 

مقدار مصرف
تزریقی 

بزرگساالن: 1میلی گرم طی 1 دقیقه به طور آهسته 
تزری���ق می گردد. در صورت نی���از این مقدار تا 4 بار 

طی 24 ساعت مصرف می شود.
کثر  کودکان: تا س���ن 6 ماهگی mg/kg 0/25)حدا
2/5 میلی گرم(، از 6ماهه تا 6 سال2/5میلی گرم و 
12-6 سال 5 میلی گرم تجویز می شود. این مقادیر 

کثر 4 بار در 24 ساعت قابل افزایش است. تا حدا
کی خورا

بزرگس���االن: مق���دار 4میلی گ���رم هر 6-4 س���اعت 
کثر مقدار  بر حس���ب نیاز اس���تفاده می گ���ردد. حدا
مصرف mg/day 24 اس���ت. می���زان مصرف قرص 

گرم هر 12-8 ساعت است. آهسته رهش 8میلی 
کودکان: در کودکان 2-1 س��ال mg/day 1، کودکان 
کثر  5- 2 س�����ال 1 میلی گرم ه��ر 6-4 ساعت تا حدا
mg/day 6 و 6-12س������ال 2می���لی گ������رم ه����ر 4-6 
کث�ر mg/day 12 مصرف می گردد. س���اعت تا ح���دا

اشکال دارویی
Syrup: 2mg/5ml
Tablet: 4mg
Tablet (Extended Release): 8mg
Injection: 10mg/ml

           CINNARIZIN                 
موارد مصرف: س���یناریزین ب���رای رفع اختالالتی 
مانن���د س���رگیجه، وزوزگ���وش، تهوع و اس���تفراغ در 
بیماری منییر، بیماری مس���افرت، بیماری عروق 

محیطی و سندرم رینود تجویز می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود پورفیری 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت پایین بودن فشار خون بیمار، مصرف 
مقادیر زیاد این دارو باید با احتیاط انجام شود.

ع، هیپرتروفی پروستات،  2- در صورت وجود صر
کب���دی باید با  گلوک���وم و بیم���اری  احتب���اس ادرار، 

احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: خواب  آلودگی، خش���کی دهان، 
ت���اری دید، ع���وارض شبه پارکینس���ون، وزوزگوش، 
افزایش وزن، بثورات جلدی، خس���تگی، سردرد و 
گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.  اختالالت 

مقدار مصرف
بزرگساالن: مقدار 30میلی گرم3 بار در روز مصرف 
می ش���ود. در بیماری مسافرت، 2 س���اعت قبل از 
مسافرت 30میلی گرم و س���پس در صورت لزوم هر 
8 س���اعت در طول مس���افرت 15میلی گرم مصرف 
می ش���ود. در اختالالت ع���روق محیطی ابتدا 3 بار 
در روز هر بار 75میلی گرم مصرف می ش���ود. مقدار 
مص���رف نگهدارن���ده 75میلی گرم،3-2 ب���ار در روز 

است.
ک���ودکان بزرگتر از 5  ک���ودکان: مقدار مصرف ب���رای 

سال نصف مقدار مصرف بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 75mg

         CLEMASTINE                   
کلماس���تین در درم���ان عالمتی  م���وارد مص���رف: 
رینی���ت آلرژیک، التهاب آلرژی���ک ملتحمه، خارش 
کهی���ر و به عنوان  کنش ه���ای آلرژی���ک و  ناش���ی از وا
کتیک ب���ه کار می رود.  کمکی ش���وک آنافیال درمان 

این دارو اثرات آنتی  کولینرژیک نیز دارد.
موارد منع مصرف: مصرف این دارو در در صورت 

ابتال به آسم ممنوع است.
هشدارها: احتمال بروز سرگیجه، اغتشاش شعور 
کاهش فش���ار خون در بیماران سالخورده بیشتر  و 
اس���ت. در پرکاری تیروئید، باال بودن فشار داخل 
چشم، پرفشاری خون و سایر بیماری های قلبی-
عروق���ی، هیپرتروف���ی پروس���تات، احتب���اس ادرار، 
گلوکوم با احتیاط ف���راوان مصرف  س���ابقه آس���م و 

شود.
غلیظ ش���دن  و  خواب  آلودگ���ی  جانب���ی:  ع���وارض 
کهی���ر، خس���تگی،  بث���ورات جل���دی،  ترش���حات، 
کم خونی، افت فش���ار خون، تپش قلب،  س���ردرد، 
وزوزگوش، احتباس ادرار و خشکی دهان و بینی از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های   دارویی: در صورت مصرف همزمان 
کاهن���ده فش���ار خ���ون و دارو ه���ای  ب���ا دارو ه���ای 
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مضع���فCNS  ممک���ن اس���ت باع���ث افزای���ش اث���ر 
گ���ردد. مص���رف این دارو ب���ا دارو ه���ای دارای  آنها 
گوش���ی ممک���ن اس���ت عالیم س���می این  س���میت 
گ���وش از جمل���ه وزوزگوش را بپوش���اند.  داروه���ا بر 
کس���یداز اث���رات  داروه���ای مهار کنن���ده مونوآمین ا

آنتی کولینرژیکی این دارو را افزایش می دهند.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی، همراه با  کاه���ش تحریک  1- به منظ���ور 
غذا، آب یا شیر مصرف شود.

2- احتم���ال ب���روز خواب آلودگ���ی بع���د از مص���رف 
کار با وس���ایلی  ای���ن دارو وج���ود دارد. بنابرای���ن از 
ک���ه نیازمن���د هوش���یاری اس���ت، مانن���د رانندگی، 

گردد. خودداری 
مقدار مصرف

کی خورا
روز  در  ب���ار  1میلی گ���رم،1-3  مق���دار  بزرگس���االن: 
کث���ر می���زان مص���رف دارو  مص���رف می ش���ود. حدا

mg/ day 6 است.
ک���ودکان با س���ن 3-1 س���ال 0/5- ک���ودکان: ب���رای 
0/25میلی گ���رم، 6-3 س�������ال 0/5میلی گ���رم و ب����ا 
کمتر از 12 س������ال 1-  0/5میلی گرم 2 بار در روز  س��ن 

مصرف می شود.
تزریقی

بزرگساالن: مقدار mg/day 4-2به  صورت تزریق 
عضالنی تجویز می شود.

کودکان: مقدار mg/day 2-1 تجویز می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg
Injection: 1mg/ml

     CYPROHEPTADINE          
موارد مصرف: سیپروهپتادین برای درمان آلرژی 
کهیر و درمان میگرن مصرف  ناش���ی از تب یونجه، 

می شود.
گلوکوم  م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود 
گردن  ب���ا زاویه بس���ته، بزرگی پروس���تات، انس���داد 
گوارشی انسدادی، و سالمندان نباید  مثانه، زخم 

مصرف شود.
هشدارها

1- احتمال بروز س���رگیجه، تس���کین بی���ش از حد، 
کاه���ش فش���ار خون ناش���ی از  اغتش���اش ش���عور و 

مصرف این دارو در سالخوردگان بیشتر است.
2- مص���رف طوالنی مدت این دارو ممکن اس���ت 
گلو  گلودرد، عفونت دهان و  باعث خشکی دهان، 

و پوسیدگی دندان شود.
ع���وارض جانب���ی: خش���کی ده���ان و بین���ی، تاری 
دید، خواب  آلودگی، غلیظ ش���دن ترش���حات نایژه 
کهیر، خس���تگی،  و افزای���ش وزن، بثورات جلدی، 
کاه���ش فش���ار خ���ون، تپش  کم خون���ی،  س���ردرد، 
قل���ب، وزوز گوش و احتباس ادرار از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
ای���ن  تداخل ه���ای   داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو ب���ا مضعف   ه���ای CNS ممک���ن اس���ت اث���رات 
مضعف آن ه���ا را افزایش دهد. اس���تفاده همزمان 
اث���رات  آنتی  کولینرژی���ک  دارو ه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن 
جانب���ی آن را تش���دید می کن���د. مص���رف همزمان 
گوش���ی مانند سالیسیالت  ها  داروهای با س���میت 
و وانکومایس���ین با این دارو ممکن است اثر سمی 
گ���وش از جمل���ه وزوزگ���وش و س���رگیجه  آن ه���ا ب���ر 
مونوآمی���ن  مهارکنن��������ده  داروه���ای  بپوش���اند.  را 
کسیداز اثرات آنتی کولینرژیکی این دارو را افزایش  ا

می دهند.
نکات قابل توصیه

1- احتمال افزایش وزن وجود دارد.
گوارش���ی، بهتر است  کاهش تحریک  2- به منظور 

گردد. دارو همراه با غذا،آب یا شیر مصرف 
کارهایی  3- در صورت بروز خواب  آلودگی، از انجام 

گردد. که نیاز به تمرکز حواس دارند، خودداری 
مقدار مصرف

بزرگساالن: در درمان آلرژی مقدار4میلی گرم،3-4 
کث��ر mg/day 32 مصرف می شود.  بار در روز و حدا
که در ص���ورت نیاز  در میگ���رن 4میلی گ���رم تجوی���ز 
پ���س از نیم س���اعت تکرار می ش���ود. مقدار مصرف 

نگهدارنده آن 4میلی گرم هر 6-4 ساعت است.
ک���ودکان 6-2 س���ال،2میلی گرم 2-3  کودکان: در 
ک���ودکان  کث���رmg/day 12و در  ت���ا حدا ب���ار در روز 
کثر  14-7 س���ال4میلی گرم، 3-2 ب���ار در روز و حدا

mg/ day 16مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 4mg
Solution: 2mg/5ml
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م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رگیجه، 
ته���وع، بیم���اری مس���افرت و همچنین س���رگیجه 
گ���وش مصرف  ناش���ی از اخت���الل بخ���ش دهلیزی 

می شود.
هش���دارها: احتم���ال ب���روز س���رگیجه، تس���کین، 
کاهش فش���ار خون در بیماران  اغتشاش ش���عور و 

سالخورده وجود دارد.
ع���وارض جانب���ی: خواب  آلودگ���ی، غلی���ظ ش���دن 
ک ادرار،  ترش���حات نایژه، تاری دی���د، دفع دردن���ا

هیجان و عصبانیت از عوارض این دارو هستند.
اث�������رات  دارو  ای���������ن  داروی��������ی:  تداخ�����ل   ه���ای 
ضدموس���کارینی آمانتادی���ن، آتروپی���ن و ترکیبات 
مشابه، هالوپریدول، فنوتیازین  ها و پروکائین  آمید 
را تشدید می کند. مصرف همزمان آن با داروهای 
گوش���ی می تواند عالئ���م اثر س���میاین  ب���ا س���میت 
گ���وش را بپوش���اند. ای���ن دارو اث���رات  داروه���ا ب���ر 

داروهای مضعف CNS را تشدید می کند.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف طوالن���ی مدت این دارو ممکن اس���ت 
گلو  گلودرد، عفونت دهان و  باعث خشکی دهان، 

و پوسیدگی دندان شود.
گوارش���ی، همراه با  کاه���ش تحریک  2- به منظ���ور 

غذا، آب یا شیر مصرف شود.
3- بدلی���ل احتم���ال ب���روز خواب آلودگ���ی بع���د از 
کار با ماشین آالتی که  مصرف این دارو از رانندگی و 

نیازمند هوشیاری هستند خودداری شود.
مس���افرت  بیم���اری  عالئ���م  کنت���رل  ب���رای   -4
دیمن هیدرینات باید حداقل نیم س���اعت قبل از 

گردد. مسافرت مصرف 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به عنوان ضداستفراغ و ضدس�رگیجه 
مق���دار 100-50 میلی گ���رم، هر 4 س���اعت بر حس���ب 
کث���ر مقدار مص���رف در  نی���از مصرف می ش���ود. حدا

بزرگساالن mg/day 400 است.
 12/5-25 mg/day ،کودکان: درکودکان 6-1 سال
کودکان 12-7 سال،mg/day 50-25 مصرف  و در 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg

   DIPHENHYDRAMINE         
درم���ان  در  دیفن  هیدرامی���ن  مص���رف:  م���وارد 
کهیر،  عالمتی رینی���ت آلرژیک، رینی���ت وازوموتور، 
ج هرمی  درمان عالمتی پارکینس���ون و عوارض خار
ناشی از داروها، تهوع و استفراغ ناشی از مسافرت 

و به عنوان داروی خواب  آور مالیم به کار می رود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود پورفیریا، 

نباید از این دارو استفاده شود.
هشدارها

ع،  ای���ن دارو در ص���ورت وج���ود ص���ر 1- مص���رف 
گلوکوم و  هیپرتروف���ی پروس���تات، احتب���اس ادرار، 

گیرد. کبد باید با احتیاط صورت  بیماری های 
2- احتمال بروز س���رگیجه، تس���کین بیش از حد، 
کاه���ش فش���ار خون ناش���ی از  اغتش���اش ش���عور و 

مصرف این دارو در سالخوردگان بیشتر است.
3-مصرف طوالن���ی مدت این دارو ممکن اس���ت 
گلو  گلودرد، عفونت دهان و  باعث خشکی دهان، 

و پوسیدگی دندان شود.
4- ب���ا مصرف این دارو، تش���خیص آپاندیس���یت و 
عالئم سمیت گوشی ناشی از سایر داروها سخت تر 

می شود.
گیجی، س���ردرد، اختالل حرکتی،  عوارض جانبی: 
ع���وارض ضدموس���کارینی مانند خش���کی دهان، 
گوارشی از عوارض  تاری دید و دوبینی و اختالالت 

شایع این دارو هستند.
ای���ن  تداخل   ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو ب���ا مضعف  ه���ای CNS ممک���ن اس���ت اث���رات 
مضعف آن ه���ا را افزایش دهد. اس���تفاده همزمان 
آن ب���ا داروه���ای آنتی  کولینرژی���ک ع���وارض جانبی 
ای���ن دارو را تش���دید می کن���د. مص���رف همزم���ان 
گوشی مانند سالیسیالت  ها و  داروهای با سمیت 
وانکومایسین با این دارو ممکن است عالئم اثرات 
گ���وش از جمل���ه وزوزگوش و  س���می آن ها ب���ر روی 

سرگیجه را بپوشاند.
نکات قابل توصیه

گوارشی همراه با غذا،  1- به منظور کاهش تحریک 
گردد. آب یا شیر مصرف 

کنت���رل عالئ���م بیم���اری مس���افرت باید  2- ب���رای 
گردد. حداقل نیم ساعت قبل از مسافرت مصرف 

3- بدلی���ل احتم���ال ب���روز خواب آلودگ���ی بع���د از 
کار با ماشین آالتی که  مصرف این دارو از رانندگی و 
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نیازمند هوشیاری هستند خودداری شود.
مقدار مصرف

کی  خورا
مق���دار  ضدهیس���تامین،  به عن���وان  بزرگس���االن: 
50- 25 میلی گرم هر 6-4 ساعت مصرف می شود. 
برای درمان اختالل حرکتی در بیماری پارکینسون 
ایدیوپاتیک، ابتدا 150-50میلی گرم یا 25میلی گرم 
س���ه ب���ار در روز مص���رف می ش���ود و س���پس مقدار 
مص���رف به 50میلی گ���رم چه���ار ب���ار در روز افزایش 
می  یابد. به عنوان ضد تهوع در بیماری مس���افرت 
50میلی گرم، نیم س���اعت قبل از مسافرت مصرف 
می ش���ود. به عن���وان آرام  بخش-خ���واب  آور مقدار 
50میلی گ���رم، 30-20 دقیقه قبل از خواب مصرف 
 300 mg/day کث���ر مق���دار مص���رف می ش���ود. حدا

است.
مق���دار  ضدهیس���تامین،  عن���وان  ب���ه  ک���ودکان: 
mg/ kg  1/25 ه���ر 6-4 س���اعت مصرف می گردد. 
مس���افرت  بیم���اری  در  ته���وع  ض���د  به عن���وان 

mg/ kg  1/5-1 هر 6 ساعت مصرف می گردد.
تزریقی

بزرگساالن: مق����دار مص��رف ت��زریق داخل وری�دی 
که باید به آهستگی )با  دارو 50-10میلی گرم اس���ت 
کثر  کمتر از mg/kg 25( تجویز شود. حدا س����رعت 
مقدار مص���رف تزری���ق عضالن���ی دارو 100میلی گرم 
که بای���د به ص���ورت تزریق عمی���ق عضالنی  اس���ت 

تجویز شود.
  5mg/ kg/ dayکودکان: در کودکان با سن 12-6 سال
کثر 300mg/day( در 4نوبت منقسم تزریق  )تا حدا

داخل وریدی آهسته و یا عمیق عضالنی می شود.
اشکال دارویی

Solution: 12.5mg/5ml
Tablet and Capsule: 25mg
Injection: 50mg/ml

       DIPHENHYDRAMINE          
           COMPOUND                         

م���وارد مص���رف: این دارو برای تس���کین س���رفه، 
انقباض نایژه  ها ناشی از هیستامین و نشانه  های 

احتقانی آن مصرف می شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 
شدید کبد و کلیه، اسیدوز اولیه تنفسی و پورفیری 

نباید مصرف شود.
هشدارها

کلیه باید با احتیاط  کار  1- این فراورده در اختالل 
تجویز گردد.

ع،  2- مص���رف ای���ن دارو در ص���ورت وج���ود ص���ر
گلوکوم و  هیپرتروف���ی پروس���تات، احتب���اس ادرار، 

گیرد. کبد باید با احتیاط صورت  بیماری های 
عوارض جانب���ی: احتمال تحری���ک مخاط معده، 
بی  اش���تهایی، تهوع و اس���تفراغ با مص���رف مقادیر 
زیاد آن وجود دارد. دیفن هیدرامین ممکن است 

عوارض ضدموسکارینی از خود نشان دهد.
ب���ا  همزم���ان  اس���تفاده  داروی���ی:  تداخل   ه���ای 
مضعف  ه���ای CNS ممکن اس���ت اث���رات مضعف 
اس���تفاده همزم���ان  افزای���ش ده���د.  را  ای���ن دارو 
آن ب���ا داروه���ای آنتی  کولینرژی���ک اث���رات جانب���ی 
ای���ن دارو را تش���دید می کن���د. مص���رف همزم���ان 
گوش���ی مانند سالیسیالت  ها  داروهای با س���میت 
و وانکومایس���ین ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت عالئم 
گوش )از جمله وزوزگوش  اثرات س���می آنها بر روی 

و سرگیجه( را بپوشاند.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت باع���ث خواب  آلودگ���ی 
گردد.

گوارشی، دارو همراه  کاهش تحریک  2- به منظور 
گردد. با غذا، آب یا شیر مصرف 

3- ب���ا مصرف این دارو، تش���خیص آپاندیس���یت و 
گوشی ناشی سایر داروها سخت تر  عالئم س���میت 

می شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار 10-5میلی لیت���ر هر دو یا س���ه 
ساعت مصرف می گردد.

ک���ودکان 5-1 س���ال 2/5میلی لیت���ر  ک���ودکان: در 
کودکان 12-6 س���ال  هر س���ه ی���ا چهارس���اعت و در 
5میلی لیتر هر سه یا چهار ساعت مصرف می شود.

اشکال دارویی
Syrup: (Diphenhydrami 12.5mg + 
Ammonium Chloride 125mg) /5ml

       FEXOFENADINE              
موارد مصرف: فکس���وفنادین برای درمان عالئم 
ناش���ی از رینی���ت  آلرژی���ک فصلی و عالئم پوس���تی 
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کهیر مزمن ایدیوپاتیک مصرف می شود.د ناشی از 

عوارض جانبی: سردرد، کمردرد، اختالل قاعدگی، 
سرفه، استفراغ، اسهال و س���وءهاضمه از عوارض 

جانبی شایع این دارو هستند.
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای   
آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و یا منیزیم باعث 
کاهش غلظت پالسمایی فکسوفنادین می شود. 
کتوکونازول  مصرف همزمان با اریترومایس���ین و یا 
باع���ث افزایش س���طح پالس���مایی فکس���وفنادین 

می شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار 60میلی گرم دو ب���ار در روز و یا 
180میلی گرم یک بار در روز مصرف می شود.

کودکان: در کودکان بزرگتر از 6 سال 30میلی گرم دو 
بار در روز مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 30mg, 60mg, 120mg, 180mg
Suspension: 30mg/5ml

        HYDROXYZINE              
درم���ان  در  هیدروکس���ی زین  مص���رف:  م���وارد 
اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل 
کاهش عالئ���م قطع مصرف  از بیهوش���ی عموم���ی، 
کنت���رل خارش های آلرژیک از  مواد مخدر و الکل، 
کنترل تهوع و استفراغ مصرف  کهیر مزمن و  جمله 

می شود.
هشدارها

1- احتمال بروز خش���کی دهان در مصرف طوالنی 
مدت وجود دارد.

ع،  2- مص���رف ای���ن دارو در ص���ورت وج���ود ص���ر
گلوکوم،  هیپرتروف���ی پروس���تات و احتب���اس ادرار، 
کب���د و س���المندان باید ب���ا احتیاط  بیماری ه���ای 

گیرد. صورت 
عوارض جانبی: خواب  آلودگی و خش���کی دهان از 

عوارض جانبی شایع این دارو هستند.
ای���ن  تداخل ه���ای   داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
داروه���ای   ،CNS مضع���ف فراورده  ه���ای  ب���ا  دارو 
کاهنده  ضدافس���ردگی س���ه  حلقه ای و داروه���ای 

فشار خون باعث افزایش اثر آن ها می گردد.
نکات قابل توصیه

کارهایی  1- در صورت بروز خواب  آلودگی، از انجام 

که نی���از ب���ه هوش���یاری دارن���د از جمل���ه رانندگی، 
خودداری شود. 

کلیه مقدار مصرف روزانه به نصف  2- در نارسایی 
کاهش می یابد. کبد به یک سوم  و در نارسایی 

مقدار مصرف
ی���ا  ضداضط���راب  داروی  به عن���وان  بزرگس���االن: 
آرام بخش-خواب  آور، مقدار 100-50میلی گرم چهار 
بار در روز مصرف می شود. به عنوان ضداستفراغ و 
یا ضدهیس���تامین مقدار 25میلی گرم یک تا چهار 

بار در روز بر حسب نیاز مصرف می شود.
ک���ودکان با  ک���ودکان: به عنوان ضدخ���ارش برای 
کمتر از 6 س���ال مق���دار mg/day 15-5 و تا  س���ن 
منقس�����م  نوبت ه���ای  در   50  mg/day کث���ر  حدا
کودکان با س�������ن بیش  مص���رف می ش�������ود. برای 
ک���ث���ر  حدا ت���ا  25-15و   mg/day س������ال،   6 از 

mg/ day  100-50 مصرف می شود.
اشکال دارویی

Syrup: 10mg/5ml
Tablet: 10mg, 25mg

      LEVOCETIRIZINE             
موارد مصرف: لووس���تیریزین برای درمان عالئم 
ناش���ی از رینی���ت آلرژی���ک فصلی و عالئم پوس���تی 

کهیر مزمن ایدیوپاتیک مصرف می شود. ناشی از 
م���وارد منع مصرف: در صورت نارس���ایی ش���دید 
که تحت همودیالیز هستند  کلیه و در بیمارانی  کار 

نباید مصرف شود.
ع���وارض جانبی: خواب آلودگی، خس���تگی مفرط، 
کودکان( از عوارض جانبی ش���ایع این دارو  تب )در 

هستند.
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای   
داروه���ای مضع���ف CNS باع���ث تش���دید تضعیف 

CNS می شود. 
ب���روز  احتم���ال  به دلی���ل  توصی���ه:  قاب���ل  ن���کات 
کار ب���ا  خواب  آلودگ���ی بع���د از مص���رف ای���ن دارو، از 
ک���ه نیازمن���د هوش���یاری اس���ت از جمله  وس���ایلی 

گردد.  رانندگی، باید خودداری 
مقدار مصرف

 بزرگس���االن: مقدار 5-2/5میلی گرم یک بار در روز 
کثر  مقدار مصرف  )بعدازظهر( مصرف می شود. حدا

mg/day 5 است.
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کودکان با  کودکان: مق���دار مصرف این دارو ب���رای 
کثر mg/day 2/5 است. سن بیش از 6 سال حدا

اشکال دارویی
Tablet: 5mg

           LORATADINE                 
م���وارد مص���رف: لوراتادی���ن در درم���ان عالمت���ی 
رینی���ت آلرژیک، التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش، 
کهیر، عطسه و آبریزش بینی و همچنین در کاهش 

عالئم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.
عوارض جانبی: سردرد، خواب آلودگی و خستگی 

شایع ترین عوارض جانبی لوراتادین هستند.
مقدار مصرف

مق���دار  آنتی  هیس���تامین  به عن���وان  بزرگس���االن: 
mg/ day 10 مصرف می شود.

 5 mg/day کودکان با س���ن 6-2 سال کودکان: در 
مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet and Capsule: 10mg
Syrup: 5mg/5ml

             LORATADINE+                      
   PSEUDOEPHEDRINE               

موارد مصرف: این دارو در درمان عالمتی رینیت 
کهیر،  آلرژیک، التهاب آلرژیک ملتحم���ه، خارش، 
کاه���ش  عطس���ه و آبری���زش بین���ی و همچنی���ن در 

عالئم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.
عوارض جانبی: سردرد، خواب آلودگی و خستگی 

شایع ترین عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- این دارو ممکن است باعث منگی شود. 
2- پس���ودوافدرین نبای���د در بیم���اران مبت���ال ب���ه 
گلوکوم با زاویه بس���ته، احتباس ادرار، زیادی فشار 

کرونر مصرف شود. خون و یا بیماری های عروق 
مقدار مصرف: در بزرگساالن یک قرص یک بار در 

روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: Loratadine 10mg + 
Pseudoephedrine 120mg

      PROMETHAZINE             
م���وارد مص���رف: پرومتازین به عن���وان آرام بخش 

کوت���اه مدت(،  و درم���ان بی خواب���ی )برای مصرف 
درمان عالمتی حساسیت  هایی مانند تب یونجه 
کس���ی،  کنش های آنافیال کمکی وا کهیر، درمان  یا 
گوش داخلی، بیماری  تهوع، سرگیجه، اختالالت 
مسافرت و داروی پیش بیهوشی مصرف می شود.
کودکان زیر  موارد منع مصرف: این دارو نباید در 

دو سال و بیماران مبتال به آسم تجویز شود.
هشدارها

1- احتمال بروز سرگیجه، منگی، اغتشاش شعور و 
ج هرمی به خصوص  کاهش فشار خون، عالیم خار
پارکینس���ون، اخت���الل در نشس���تن، خوابی���دن و 
درازکش���یدن و اخت���الل حرکتی پای���دار در بیماران 

سالمند  وجود دارد.
ع، سرکوب مغز استخوان،  2- در صورت وجود صر
در مصرف توأم با داروهای ضد جنون، آسم، حاد، 
انس���داد مثان���ه، هیپرتروفی پروس���تات، احتباس 
گلوک���وم ب���ا زاوی���ه بس���ته و زردی ب���ا  کوم���ا،  ادرار، 

گردد. احتیاط فراوان تجویز 
تزری���ق  طری���ق  از  بای���د  ترجیح���ًا  دارو  ای���ن   -3
داخل عضالن���ی عمی���ق مص���رف ش���ود. در صورت 
mg/ تزریق داخل وریدی، غلظت دارو باید کمتر از
 25 mg/min 25 بوده و س���رعت تزریق نباید از ml

تجاوز نماید.
ع���وارض جانب���ی: خواب  آلودگ���ی، غلی���ظ ش���دن 
ترشحات مخاطی، هیجان، عصبانیت، بی قراری، 
کار یا بی  ثباتی،  از دس���ت دادن مه���ارت در انج���ام 
ح���رکات پرش���ی عضالت س���ر و ص���ورت، رعش���ه و 
تکان دادن دست ها، تاری دید، اختالالت خونی، 
کودکان، خش���کی  کاه���ش هوش���یاری به وی���ژه در 
کاهش فش���ار خون و حساس���یت به نور از  دهان، 

عوارض جانبی دارو هستند. 
تداخل های   دارویی: مصرف همزمان پرومتازین 
منیزی���م  س���ولفات  متیل دوپ���ا،  و  کلونیدی���ن  ب���ا 
تزریق���ی، داروه���ای بیهوش کنن���ده، باربیتورات  ها 
و داروه���ای مخدر ممکن اس���ت موجب تش���دید 
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  گ���ردد.   CNS تضعی���ف 
هالوپری���دول، متوکلوپرامی���د، س���ایر فنوتیازین  ها 
و تیوگزانتین  ه���ا ممک���ن اس���ت ش���دت و دفع���ات 
ج هرم���ی را افزای���ش دهد. مصرف  ب���روز عالئم خار
همزمان لوودوپا با پرومتازین ممکن اس���ت اثرات 
کن���د. مص���رف  ضدپارکینس���ونی لوودوپ���ا را مه���ار 
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ممک���ن د پرومتازی���ن  ب���ا  برموکریپتی���ن  همزم���ان 

کتین  اس���ت موج���ب افزایش غلظت س���رمی پروال
ش���ود. مص���رف همزم���ان پرومتازین ب���ا داروهای 
گرانولوسیتوز  ضدتیروئید ممکن اس���ت خطر بروز آ

را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی،  1- ب���رای به حداقل رس���انیدن تحریک 
کی ای���ن دارو همراه با غذا،آب یا ش���یر  ش���کل خورا

مصرف شود.
2- در ص���ورت مص���رف دارو ب���رای پیش���گیری از 
بیماری مسافرت باید حداقل 30 دقیقه یا ترجیحًا 

2-1 ساعت قبل از مسافرت مصرف شود.
3- احتمال بروز خشکی دهان با مصرف این دارو 

وجود دارد.
4- درم���ان ب���ا پرومتازی���ن باید 2-1 هفت���ه قبل از 
ج  زایمان قطع ش���ود ت���ا از ب���روز زردی و عالیم خار

هرمی در نوزاد جلوگیری شود.
5- از مص���رف فراورده  ه���ای ح���اوی الکل و س���ایر 
داروهای مضعف CNS با این دارو باید خودداری 

گردد.

6- به عل���ت ب���روز خواب  آلودگ���ی متعاقب مصرف 
که نیاز به  کار با ماشین  آالتی  این دارو از رانندگی یا 

گردد. هوشیاری دارند باید خودداری 
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: مق�����دار 50-25می��لی گ���رم در موق���ع 
خ���واب و یا 20-10 میلی گرم،3-2 بار در روز مصرف 

شود.
ک���ودکان بزرگتر از 2 س���ال مقدار 25- ک���ودکان: در 
5میلی گرم در 2-1نوبت منقسم مصرف می شود.

تزریقی
کثر تا  بزرگس���االن: مقدار 50-25میلی گ���رم و حدا
100میلی گرم تزریق عمیق داخل عضالنی می شود. 
در موارد اورژانس دارو را می توان بصورت آهس���ته 

کرد. داخل وریدی تزریق 
-12/5 10-5س���ال  ک���ودکان  در  ک���ودکان: 

6/25میلی گرم تزریق داخل عضالنی می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg
Syrup: 5mg/5 ml
Injection: 25mg/ml



AMINOGLYCOSIDES
Amikacin

Gentamicin
Neomycin
Paromomycin
Tobramycin

ANTIFUNGALS
Amphotericin-B
Caspofungin
Clotrimazole
Fluconazole
Flucytosine
Griseofulvin
Itraconazole
Ketoconazole
Miconazole
Nystatin
Sertaconazole
Terbinafine
Voriconazole

3
ANTIMICROBIALS

ANTILEPROTICS
Clofazimine
Dapsone

ANTITUBERCULOSIS
Aminosa licylate 
Capreomycin
Cycloserine
Ethambutol
Ethambutol-IPR
Ethionamide
Isoniazid
Isoniazid-PR
Isoniazid-R
Prothionamide
Pyrazinamide
Rifabutin
Rifampicin
Streptomycin

ANTIVIRALS
Aciclovir



Adefovir
Didanozine
Efavirenz
Ganciclovir
Lamivudine
Lopinavir+Ritonavir
Nelfinavir
Nevirapine
Oseltamivir
Ribavirin
Stavudin
Tenofovir
Valaciclovir
Valganciclovir
Zanamivir 
Zidovudine

CARBAPENEMS
Imipenem+Cilastatin 
Meropenem

CEFALOSPORINS
Cefalexin
Cefazolin
Cefepime
Cefixime
Cefotaxime
Ceftazidime
Ceftizoxime
Ceftriaxone
Cefuroxime
Cephalothin

CHLORAMPHENICOL
CLINDAMYCIN
CO-TRIMOXAZOLE
FURAZOLIDONE
LINSOLIDE
MACROLIDES

Azithromycin
Clarythromycin
Erythromycin

METRONIDAZOLE
NITROFURANTOIN
PENICILLINS

Amoxicillin
Ampicillin
Ampicillin+Sulbactam
Cloxacillin
Co-amoxiclav
Nafcillin
Penicillin 6.3.3
Penicillin G
Penicillin G Benzathine
Penicillin G Procaine
Penicillin V
Piperacillin
Piperacillin+Tazobactam

QUINOLONES
Ciprofloxacin
Gemifloxacin
Levofloxacin
Moxifloxacin
Nalidixic acid
Ofloxacin

RIFAXIMIN
SPIRAMYCIN
SULFADIAZINE
TETRACYCLINES

Doxycycline
Tetracycline

TEICOPLANIN
TRIMETHOPRIM
VANCOMYCIN
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  AMINOGLYCOSIDESIS
  
Amikacin
Gentamicin
Neomycin
Paromomycin
Tobramycin   

 
             AMIKACIN                  

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
و  منف���ی  گ���رم  کتری ه���ای  با از  ناش���ی  ج���دی 
جنتامایس���ین  ب���ه  مق���اوم  ارگانیس���م های  س���ایر 
ای���ن  برت���ری  توبرامایس���ین مص���رف می ش���ود.  و 
دارو نس���بت ب���ه جتنامایس���ین در مقاوم���ت ای���ن 
کتریایی  آنتی بیوتی���ک در برابر اغلب آنزیم ه���ای با

تخریب کننده آمینوگلیکوزید ها است.
گوش،  ع���وارض جانبی: آس���یب بخ���ش حلزون���ی 
کاه���ش  کلی���ه، ب���ه  ن���درت  س���میت برگش���ت پذیر 
منیزیم خ���ون به ویژه در مص���رف طوالنی مدت و 
کولیت س���ودوممبران از عوارض جانب���ی این دارو 

هستند.
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
آمینوگلیکوزید ها با آمفوتریسین، سیکلوسپورین، 
ونکومایسین و دارو های نفروتوکسیک،  خطر بروز 
مسمومیت کلیوی )و احتمااًل مسمومیت گوشی( 
افزایش می یابد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزید ها 
ب���ا نئوس���تیگمین و پیریدوس���تیگمین، اث���ر ای���ن 

کاهش می دهد.  کولینرژیک را  دارو های 
نکات قابل توصیه

کلیوی  که دفع آمینوگلیکوزید ها عمدتًا  1- از آنج���ا 
است و غلظت این دارو ها در ادرار زیاد خواهدبود، 
کافی آب ی���ا مایعات مصرف  بیم���ار باید به ان���دازه 
کن���د تا غلظت زیاد دارو موجب آس���یب به مجاری 

ادراری نشود.
مقدار مصرف

 8 ه���ر   5-7/5  mg/kg مق������دار  ب��زرگس������االن: 
س�������اعت ی�������ا mg/kg 20-15هر 24 س���اعت از راه 
عضالن���ی ی���ا انفوزی���ون یا تزری���ق آهس���ته وریدی، 

تجویز می شود. 
کودکان: مق���دار mg/kg 7/5-5 هر 8 س���اعت به 

صورت تزریق عضالنی یا انفوزیون آهسته وریدی، 
مصرف می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 100mg/2ml, 500mg/2ml

          GENTAMICIN                      
درم���ان  در  جنتامایس���ین  مص���رف:  م���وارد 
گ���رم منف���ی  کتری ه���ای  عفونت ه���ای ناش���ی از با
حس���اس در عفونت های���ی مانن���د سپتی س���می و 
سپس���یس ن���وزادان، مننژیت و س���ایر عفونت های 
دستگاه عصبی مرکزی، عفونت مجاری صفراوی، 
پیلونفری���ت حاد ی���ا التهاب عفونی حاد پروس���تات 
و همراه بایک پنی س���یلین در درم���ان آندوکاردیت 
ناشی از استرپتوکوکوس ویریدانس یا استرپتوکوکوس 
فکالی���س، پنومونی در بیماران بس���تری و مننژیت 

لیستریایی مصرف می شود.
هشدارها

1- فاصل���ه بی���ن دفع���ات مص���رف دارو در بیماران 
کلیه باید افزایش داده شود. مبتال به نارسایی 

2- مصرف این دارو در بیماران سالخورده مبتال به 
پارکینسون و نوزادان باید با احتیاط فراوان صورت 

گیرد.
بای���د  دارو  ای���ن  م���دت  طوالن���ی  مص���رف  از   -3

کرد. خودداری 
گوش،  ع���وارض جانبی: آس���یب بخ���ش حلزون���ی 
کاه���ش  کلی���ه، ب���ه  ن���درت  س���میت برگش���ت پذیر 
منیزی���م خون به  ویژه در مص���رف طوالنی مدت و 
کولیت پس���ودوممبران از ع���وارض جانبی این دارو 

هستند.
مص������رف  ص�������ورت  در  داروی���ی:  ت����داخل ه���ای 
همزم��������ان آمینوگلیکوزی�����د ه���ا با آمفوتریس������ین، 
دارو ه���ای  و  ونکومایس���ین  سیکلوس������پورین، 
کلیوی )و  نفروتوکس���یک،  خطر ب���روز مس���مومیت 
گوش���ی( افزای���ش می یابد.  احتم���ااًل مس���مومیت 
مصرف همزمان آمینوگلیکوزید ها با نئوستیگمین 
و پیریدوستیگمین، اثر این دارو های کولینرژیک را 

کاهش می دهد. 
نکات قابل توصیه

کافی آب یا مایعات مصرف  1- بیمار باید به اندازه 
کن���د تا غلظت زیاد دارو موجب آس���یب به مجاری 

ادراری نشود.
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زیرجل���دی د تزری�������ق  ش�������دید  درد  بدلی���ل   -2

جنتامایسین توصیه نمی شود.
کردن این دارو با س���ایر دارو ها در یک  3- مخلوط 

محلول توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

راه  از  دارو  ای���ن  مص���رف  مق���دار  بزرگس���االن: 
ی���ا  وری���دی  آهس���ته  تزری���ق  عضالن���ی،  تزری���ق 
ی���ا  ه���ر12-8 س���اعت   1-2/5  mg/ kg انفوزی���ون
mg/ kg/ day  7-4 ب���ه ص���ورت تک نوب���ت روزانه 
می باشد. در صورت ابتالی بیمار به نارسایی کلیه 
فاصله زمانی بی���ن دفعات مصرف دارو بر اس���اس 

کلیرانس کراتینین تعیین می شود.
ک���ودکان: مق���دار مص���رف ای���ن دارو از راه تزری���ق 
عضالن���ی، تزری���ق آهس���ته وری���دی ی���ا انفوزی���ون 

mg/ kg 2/5-1 هر 8 ساعت می باشد.
اشکال دارویی

Injection: 20mg/2ml, 40mg/2ml, 
80mg/2ml, 80mg/100ml

            NEOMYCIN                      
کی برای اس���تریل  موارد مصرف: به  صورت خورا
از عم���ل جراح���ی مص���رف  ک���ردن روده ه���ا قب���ل 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت انس���داد روده، 
گوارش���ی نباید  بیماری ه���ای التهابی یا زخم های 

مصرف شود.
گوارش���ی مث���ل تهوع،  ع���وارض جانب���ی: ع���وارض 
اس���تفراغ، اسهال، تحریک پذیری و سوزش دهان 

و مقعد از عوارض جانبی این دارو هستند.
ک���ودکان،  مق���دار مص���رف: ب���رای بزرگس���االن و 
کردن روده ها روز قبل از عمل  به  منظور اس���تریل 
گرم هر س���اعت تا 4 س���اعت و پس از آن  جراح���ی 1 
گرم هر 4 س���اعت به م���دت 3-2 روز و در اغمای   1
کب���دی ت���ا g/day 4 در مقادی���ر منقس���م به  مدت 

کثر 14 روز مصرف می شود. 7-5 روز تا حدا
اشکال دارویی

Oral Solution: 125mg/5 ml
Tablet: 500mg

        PAROMOMYCIN              
کی در  م���وارد مصرف: پارومومایس���ین از راه خورا

درم���ان عفونت های تک یاخت���ه ای مانند آمیبیاز 
رود ه ای مصرف می شود. این دارو همچنین برای 
کاهش فلور میکروبی روده پیش از عمل جراحی و 

کبدی مصرف می شود. در درمان اغمای 
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود ضایع���ات زخم دار 
رود ه ای، جذب ای���ن دارو از طریق روده به  میزان 
اندک ممکن اس���ت موج���ب بروز ع���وارض جانبی 

دارو شود.
ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادی���ر زیاد ای���ن دارو 
ممکن اس���ت با عوارض���ی مانند تهوع، اس���تفراغ، 
کرام���پ ش���کمی و اس���هال هم���راه باش���د. مصرف 
طوالن���ی مدت این دارو ممکن اس���ت موجب بروز 

اسهال چرب و اسهال شدید شود.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز وزوزگ���وش، عی���ب ش���نوایی یا 
سرگیجه، به پزشک مراجعه شود.

مق�������دار مص�����������رف: ب�������رای درم��������ان آمیبی���از 
رود ه ای mg/kg/day 30-20 در مقادی���ر منقس���م 
ب���رای م���دت 10-5 روز مص���رف  ب���ا غ���ذا،  هم���راه 
کاهش فلور میکروبی روده، مقدار  می شود. برای 
g/day 4 در مقادیر منقسم با فواصل زمانی ثابت 

برای مدت 6-5 روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 250mg 
Syrup: 125mg/5ml 

          TOBRAMYCIN                   
درم��������ان  در  توبرامایس�������ین  مص������رف:  م���وارد 
سپتی س���می و سپسیس نوزادان، مننژیت و سایر 
عفونت ه���ای دس���تگاه عصب���ی مرک���زی، عفون���ت 
مج���اری صف���راوی، پیلونفری���ت ح���اد ی���ا الته���اب 

عفونی حاد پروستات مصرف می شود.
هش���دارها: فاصله بی���ن دفعات مص���رف دارو در 
کلیه باید افزایش داده  بیماران مبتال به نارس���ایی 

شود.
گوش،  ع���وارض جانبی: آس���یب بخ���ش حلزون���ی 
سمیت برگشت پذیر کلیه، به  ندرت کاهش منیزیم 
کولیت  خ���ون به  وی���ژه در مصرف طوالنی م���دت و 

سودوممبران از عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مص���رف فراورده استنش���اقی، بیمار 
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باید از لح���اظ بروز برونکواسپاس���م در اولین نوبت 
مصرف بررسی شود.

کردن این دارو با س���ایر دارو ها در یک  2- مخلوط 
محلول توصیه نمی شود.

ب���ه  دلی���ل  توبرامایس���ین  زیرجل���دی  3-تزری���ق 
ک بودن، توصیه نمی شود. دردنا

تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
آمینوگلیکوزید ها با آمفوتریسین، سیکلوسپورین، 
ونکومایسین و دارو های نفروتوکسیک،  خطر بروز 
مسمومیت کلیوی )و احتمااًل مسمومیت گوشی( 
افزایش می یابد. مصرف همزمان آمینوگلیکوزید ها 
ب���ا نئوس���تیگمین و پیریدوس���تیگمین، اث���ر ای���ن 

کاهش می دهد.  کولینرژیک را  دارو های 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار مص���رف ای���ن دارو از راه تزریق 
عضالن���ی، تزری���ق آهس���ته وری���دی ی���ا انفوزی���ون
 8 ه���ر  و  منقس���م  مقادی���ر  در   3  mg/ kg/day
ت���ا  س���اعت می باش���د. در عفونت ه���ای ش���دید، 
mg/ kg/ day  5 در مقادیر منقسم هر 8-6 ساعت 
که براساس شرایط بالینی بیمار  مصرف می ش���ود 

کاهش داده شود. باید 
ک���ودکان: در ن���وزادان ب���ا س���ن تا ی���ک هفته مقدار 
mg/kg 2 هر 12 س���اعت و در نوزادان با سن بیش 
ک���ودکان mg/kg 2/5-2 ه���ر 8  از ی���ک هفت���ه و 
ساعت تزریق عضالنی، آهسته وریدی یا انفوزیون 

می شود. 
در عفون���ت مزمن ری���وی پس���ودوموناس آئرژینوزا 
کودکان باالی  در بیماران با فیبروز سیس���تیک در 
6 س���ال و بزرگس���االن 300 میلی گرم هر 12 س���اعت 
برای 28 روز از محلول نبوالیزر اس���تفاده می شود. 
دوره ه���ای بعدی پ���س از 28 روز عدم اس���تفاده از 

محلول نبوالیزر توبرامایسین تکرار می شود.
اشکال دارویی

Injection: 20mg/2ml, 80mg/2ml, 
75mg/1.5ml 
Nebulisation: 60mg/5ml, 75mg/4ml, 
300mg/4ml, 300mg/5ml
Powder: 28 mg

           ANTIFUNGALS

Amphotericin-B
Caspofungin
Clotrimazole
Fluconazole
Flucytosine
Griseofulvin
Itraconazole
Ketoconazole
Miconazole
Nystatin
Sertaconazole
Terbinafine
Voriconazole

      AMPHOTERICIN-B        
درم���ان  در   B آمفوتریس���ین  مص���رف:  م���وارد 
کاندیدی���از داخلی  عفونت ه���ای ش���دید قارچ���ی، 
چش���م، عفونت ه���ای قارچ���ی دس���تگاه ادراری و 
مننگوآنس���فالیت آمیب���ی اولی���ه مصرف می ش���ود 
و درم���ان انتخاب���ی اندوکاردیت قارچ���ی، مننژیت 
قارچ���ی، پریتونیت یا عفونت های ش���دید مجرای 

تنفسی می باشد. 
هشدارها

کلیه باید با احتیاط  1- در صورت وجود نارس���ایی 
فراوان مصرف شود.

2- احتم���ال ب���روز آریتمی در تزریق وریدی س���ریع 
دارو وجود دارد.

کاهش پتاسیم خون،  کم خونی،  عوارض جانبی: 
تب و لرز و تهوع و اس���تفراغ، درد معده، درد عضله 
کلی���وی، اخت���الالت عصب���ی  و مفص���ل، س���میت 
وخونی،  ضایعات پوستی و ترومبوفلبیت در محل 

تزریق از عوارض شایع آمفوتریسین  B   می باشند.
همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
آمفوتریسین B  با دارو های مضعف مغز  استخوان 
دیژیت���ال،  گلیکوزید ه���ای  ایمن���ی،  کاهن���ده  ی���ا 
کاهنده پتاس���یم و دارو هایی با س���میت  مدر های 

کلیوی باعث تشدید عوارض سمی دارو می شود.
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نکات قابل توصیهد

1- در صورتی که وقفه در درمان بیش از یک هفته 
باشد،  درمان مجدد باید با حداقل مقدار مصرف 
شروع و به تدریج تا مقدار مصرف مطلوب افزایش 

یابد.
2- با تزریق وریدی مقادیر کم کورتیکواسترویید ها 
 B قب���ل و ط���ی انفوزی���ون وری���دی آمفوتریس���ین
کاهش می یابد.  کنش های ت���ب زا  احتم���ال بروز وا
همچنین مصرف استامینوفن، آنتی هیستامین ها 
و ی���ا فنوتیازین ها قب���ل از انفوزیون آمفوتریس���ین 
B عوارض���ی چون ت���ب،  تهوع و لرز ناش���ی از دارو را 

کاهش می دهند.
3- انفوزی���ون وری���دی آمفوتریس���ین B بای���د طی 

4-2ساعت انجام شود.
کامل این دارو حتی در بیماران  4- مصرف مقادیر 
کلیه ضروری اس���ت. بیمار باید  مبتال به نارس���ایی 

گیرد. کامل پزشکی قرار  تحت مراقبت 
5- نش���ت دارو ب���ه بافت ه���ای اط���راف رگ محل 

گردد. تزریق ممکن است سبب تحریک شدید 
6- ب���رای به حداقل رس���اندن ب���روز ترومبوفلبیت 
موضع���ی ناش���ی از انفوزی���ون وری���دی ای���ن دارو، 
کرد و  می ت���وان هپارین را به محلول تزریقی اضافه 

کرد.  یا آمفوتریسین B را یک روز در میان تجویز 
7- مق���دار مصرف این دارو به  ص���ورت یک روز در 

میان نباید بیش از mg/kg 1/5 باشد.
مقدار مصرف

مق���دار مص���رف ای���ن دارو بس���ته ب���ه نوع ف���راورده 
کند. از این رو، به توصیه های  ممکن اس���ت تغییر 

سازنده حتمًا توجه شود.
کودکان ب���االی 1 ماه و  ف���راورده لیپوزوم���ی دارو در 
بزرگس���االن با مق���دار mg/kg/day 6-3 به صورت 
تزری���ق داخ���ل وری���دی در م���دت زم���ان ح���دود 2 

ساعت تزریق می شود.
بزرگس���االن: از راه تزریق داخل نخاعی ابتدا 0/1-
0/01 میلی گرم هر 72-48 ساعت تزریق می شود. 
ای���ن مق���دار برحس���ب تحمل بیم���ار ب���ه  تدریج تا 
0/5میلی گرم افزایش می یابد. به  صورت انفوزیون 
وری���دی، ابتدا مق���دار 1 میلی گرم به عن���وان مقدار 
آزمایش���ی بعد از رقیق شدن با 50-20میلی ل��یتر از 
محل����ول ت���زریقی دکس��تروز 5% طی 30-10 دقیقه 
تزری���ق می ش���ود. به ای���ن مقدار برحس���ب تحمل 

بیمار و ش���دت عفونت 10-5میلی گرم در هر نوبت 
 50  mg/day کثر مقدار مصرف می توان افزود. حدا
طی دوره 6-2 ساعته می باشد. شستشوی مثانه 
با مقدار 5میلی گرم آمفوتریسین B در 1000میلی لیتر 
کاتتر  آب اس���تریل در روز با سرعت ml/h  40 با یک 

به  مدت 10-5 روز ادامه می یابد.
چ سیس���تمیک  ب���ه  عن���������وان ضدق����ار ک���ودکان: 
محل���ول  از   0/25  mg/kg/day اولی�������ه  مق���دار 
ب���ه ای���ن مق�������دار  ک���ه  تزری���ق وری���دی می ش���ود 
می ت�����وان برحس���ب تحم�����ل بیم���ار ب���ه  تدری�������ج 
mg/ kg  0/25- 0/125 ه���ر روز یا یک روز در میان 

در هر نوبت افزود.
اشکال دارویی

Injection: 50mg
Injection (Liposomal): 50mg

        CASPOFUNGIN                 
درم���ان  در  کس���پوفانجین  مص���رف:  م���وارد 
ب���ه  ک���ه  بیماران���ی  در  مهاج���م  آس���پرژیلوزیس 
وریکونازول و آمفوتریسین لیپوزومی مقاوم بوده یا 
آن ها را تحمل نمی کنند، استفاده می شود. برای 
کاندیدیاز مهاجم یا منتش���ر و برای درمان  درمان 
عفونت های سیستمیک قارچی در بیماران مبتال 

به نوتروپنی نیز از این دارو استفاده می شود. 
ع���وارض جانبی: تهوع، اس���هال، اس���تفراغ، تنگی 
درد  خ���ون،  پتاس���یم  کاه���ش  س���ردرد،  نف���س، 
مفاصل، جوش های پوس���تی، خ���ارش، تعریق و 
کنش های محل تزریق از عوارض جانبی ش���ایع  وا

دارو می باشند. 
کبدی  هش���دارها: بیم���اران ب���ا آزم���ون عملک���رد 

گیرند.  غیرطبیعی باید تحت نظر قرار 
کاربامازپی���ن، دگزامتازون،  تداخل های دارویی: 
افاویرن���ز، نویراپین، فنی توئین و ریفامپین ممکن 
کسپوفانجین را افزایش دهند. در  کلیرانس  است 
کرولیموس، تنظیم  ص���ورت مصرف همزمان ب���ا تا

مقدار مصرف آن توصیه می شود. 
مقدار مصرف: در بزرگس���االن 70میلی گرم در روز 
اول و سپس 50میلی گرم یک بار در روز یک ساعت 

انفوزیون آهسته داخل وریدی می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 50mg, 70mg
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      CLOTRIMAZOLE                
کاندیدیاز،  کلوتریمازول در درمان  موارد مصرف: 
کچلی بدن، ران و پا ناش���ی از تریکوفیتون روبروم، 
اپیدرموفیت���ون  گروفی���س،  منتا تریکوفیت���ون 
کانیس،  تیناورس���یکالر  فلوکوزوم و میکروس���پوروم 
کچلی  و در درمان عفون���ت قارچی اطراف ناخن و 

ریش و سر مصرف می شود.
هش���دارها: از تماس دارو با چشم باید خودداری 

شود.
نکات قابل توصیه

1- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس 
کاندوم در هنگام مقاربت  زیرنخی و یا اس���تفاده از 

کمک می کند. به درمان 
کاندیدیاز،  2- در صورت مصرف دارو برای درمان 
کار ب���ردن پانس���مان بس���ته در موض���ع باید  از ب���ه 

خودداری شود.
3- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان 
از عدم وجود س���ایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن 

است مجددًا تکرار شود.
مقدار مصرف

کرم  موضعی: روزی دوبار صبح و عصر از محلول یا 
بر روی موضع مالیده شود.

قرص واژینال: مقدارmg/day 200 ترجیحًا قبل از 
خ���واب به  مدت 3 روز ی���ا mg/day 100 به  مدت 7 

روز استعمال می گردد.
کرم واژینال: مق���دار mg/day 50 )یک اپلیکاتور از 
کرم  1%( ترجیحًا قب���ل از خواب به  مدت 14-6 روز 

استعمال می شود.
اشکال دارویی

Topical Cream: 1%
Topical Solution: 1%
Vaginal Cream: 1%, 2%
Vaginal Tablet: 100mg, 200mg, 500mg

       FLUCONAZOLE                
موارد مصرف: فلوکونازول در درمان عفونت های 
و  پوس���ت،واژن  م���ری،  حل���ق،  و  د ه���ان  قارچ���ی 
کاندیدی���از،  از  ناش���ی  عفونت ه���ای سیس���تمیک 
ب���رای  کریپتوکوک���وز،  و  کوکس���یدیوایدومایکوز 
کریپتوکوکی در بیماران  پیش���گیری از عود مننژیت 
مبتال به ایدز و پیشگیری از بروز عفونت های قارچی 

در بیماران تحت درم���ان با پرتودرمانی یا داروهای 
سیتوتوکس���یک مصرف می ش���ود. این دارو ممکن 
اس���ت به عنوان جایگزین آمفوتریس���ین در درمان 

عفونت های کریپتوکوکی نیز مصرف شود. 
کبد یا  م���وارد منع مص���رف: در صورت نارس���ایی 

پورفیری نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت نیاز به درمان طوالنی مدت )بیش از 
کبد  قبل از ش���روع  کار  14 روز( با این دارو، وضعیت 
درمان، دو هفته پس از ش���روع درم���ان و پس از آن 

به  طور ما هانه پیگیری شود.
کبد،  مصرف  کار  2- در ص���ورت بروز عالئم اختالل 

این دارو باید قطع شود.
کلیه ای���ن دارو با احتیاط  3- در ص���ورت نارس���ایی 

مصرف شود.
دردش���کم،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
سردرد، ضایعات پوستی، کهیر و خارش،  به  ندرت 
کت های خون، پاراستزی، ترس بیمار از  کاهش پال
کسی،  نور، س���رگیجه، ریزش مو، آنژیوادم و آنافیال
سندرم استیون-جانس���ون از عوارض جانبی این 
دارو هستند. در صورت مصرف طوالنی مدت دارو 
)بی���ش از 14 روز( احتم���ال بروز هپاتیت با آس���یب 

کبدی وجود دارد. کشنده 
تداخل های داروی���ی: در صورت مصرف همزمان 
ریفامپین با فلوکونازول غلظت س���رمی فلوکونازول 
کاهش می یاب���د. فلوکونازول ممکن اس���ت غلظت 
س���رمی بعض���ی از دارو ه���ا، از جمل���ه فنی توئی���ن و 
دارو های س���ولفونیل اوره پایین آورن���ده قندخون، 
سیکلوس���پورین و نورتریپتیلی���ن را افزای���ش دهد. 
فلوکونازول ممکن است اثر وارفارین را افزایش دهد.

مقدار مصرف
ب���رای  دارو  ای���ن  مص���رف  مق���دار  بزرگس���االن: 
کاندیدی���از واژین���ال 150میلی گ���رم در یک  درم���ان 
ب���رای س���ایر عفونت ه�������ای  نوب���ت واحداس���ت. 
کاندیدیاز  کان��دیدا به  غی���ر از  مخ������اط���ی ناش���ی از 
تناس���لی، mg/ day 50 )برای عفونت های سخت 
mg/ day  100( به  مدت14-7 روز مصرف می شود. 
برای برخی از عفونت های مخاطی مانند التهاب 
کاندی���دا در ادرار، عفونت های نای- مری، وجود 
ری���وی غیرتهاجمی این مق���دار ب���رای 30-14 روز 
مصرف می شود. مقدار مصرف فل���وکونازول برای 
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درمان عفونت های ق�����ارچی پوست mg/ day 50 د

به  مدت6-2 هفته می باش���د. برای عفونت های 
کریپتوکوکی، به  ش���کل  کاندیدیای���ی یا  تهاجم���ی 
مق���دار  ابت���دا  وری�������دی  انفوزی���ون  ی���ا  ک���ی  خورا
ک���ه در   200 mg/day 400می����لی گ���رم و پ���س از آن
ص���ورت نی���از ت���ا mg/day 400 افزای���ش می یاب���د، 
مصرف می شود. طول دوره درمان به پاسخ بیمار 
کریپتوکوکی طول دوره  بس���تگی دارد )در مننژیت 

درمان حداقل 8-6 هفته می باشد(.
کریپتوکوک���ی  ب���رای پیش���گیری از ع���ود مننژی���ت 
در بیم���اران مبت���ال به ایدز بع���د از تکمی���ل درمان 
کی یا انفوزیون  اولیه،mg/day 200به ش���کل خورا
وریدی مصرف می شود. همچنین برای پیشگیری 
از بروز عفونت های قارچی در بیماران تحت درمان 
با پرتودرمانی یا دارو های سیتوتوکسیک به  مقدار
کی ی���ا انفوزیون  mg/day 400-50ب���ه ش���کل خورا
وری���دی مصرف می ش���ود. ش���روع درم���ان در این 
بیماران قبل از ب���روز نوتروپنی خواهدبود و درمان 
ت���ا 7 روز پ���س از آنک���ه ش���مارش نوتروفیل ه���ا ب���ه 

حدمطلوب رسید ، ادامه خواهدیافت.
ک���ودکان: مق���دار مص���رف ای���ن دارو ب���رای درمان 
در   3-6  mg/kgمخاط���ی قارچ���ی  عفونت ه���ای 
روز اول درمان و س���پس روزان���ه mg/kg 3 )هر 72 
ساعت برای نوزادان با سن کمتر از دوهفته و هر 48 
ساعت برای نوزادان با سن 4-2 هفته( می باشد. 
مقدار مصرف فلوکون���ازول در درمان عفونت های 
کودکان مانند بزرگساالن است.  قارچی پوست در 
کاندیدیایی یا  در درم���ان عفونت ه���ای تهاجم���ی 
کریپتوکوکی به  مق���دار mg/kg/ day  12-6 )هر 72 
کمت���ر از دو هفته و هر  س���اعت در ن���وزادان با س���ن 
48 س���اعت در نوزادان با سن 4-2 هفته( مصرف 
می ش���ود. برای پیشگیری از عفونت های قارچی، 
فل��وکونازول mg/kg/day 12-3 )هر 72 ساعت در 
کمتر از دو هفته و هر 48 س���اعت  ن���وزادان با س���ن 

در نوزادان با سن 4-2 هفته( استفاده می شود.
اشکال دارویی

Suspension: 200mg/5 ml
Capsule /Tablet: 50mg, 100mg, 150mg, 
200 mg
Injection: 200mg/100ml, 400mg/200ml

        FLUCYTOSINE                
درم���ان  در  فلوس���یتوزین  مص���رف:  م���وارد 
عفونت های قارچی و مخمری سیستمیک، همراه 
با آمفوتریس���ین یا فلوکون���ازول، در درمان مننژیت 
کاندیدیاز شدید و سیستمیک ناشی  کریپتوکوکی، 
کاندی���دا آلبیکان���س )آندوکاردی���ت، پنومون���ی،  از 
سپتی س���می و عفونت های مجاری ادرار( و همراه 
آمفوتریس���ین در درم���ان س���ایر عفونت ه���ای  ب���ا 

طوالنی مدت و شدید مصرف می شود.
هشدارها

کلیه، بیماران  کبد یا  1- در صورت وجود نارسایی 
س���الخورده، اختالل ه���ای خون���ی )مانن���د ضعف 
که قباًل تحت درمان با  مغز اس���تخوان( و بیمارانی 
دارو های سیتوتوکس���یک یا پرتودرمانی بود ه اند با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- در ط���ول مص���رف ای���ن دارو انج���ام آزمون های 
کلیه و شمارش سلول های خونی  بررسی عملکرد 

ضروری می باشد.
ع���وارض جانب���ی: کم خون���ی، هپاتی���ت ی���ا زردی، 
کنش های حساس���یت مفرط )ش���امل ضایعات  وا
گویچه های  کاه���ش  پوس���تی، قرمزی یا خارش(، 
گوارشی  کت های خون، اختالل های  س���فید و پال
کاهش اشتها(، توهم،  )شامل دردشکم، اسهال،  
افزای���ش حساس���یت پوس���ت ب���ه ن���ور و ع���وارض 
دس���تگاه عصبی مرکزی)شامل سرگیجه یا منگی، 
خواب آلودگی و سردرد( از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
ممک���ن  فلوس���یتوزین  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
اس���ت اثر س���ایر دارو های مضعف مغزاس���تخوان و 
کاه���ش فعالیت مغز اس���تخوان  پرتودرمان���ی را در 

تشدید نماید.
نکات قابل توصیه

کنش های ناش���ی از حساسیت  1- احتمال بروز وا
پوس���ت به نور وجود دارد. از این رو بیمار نباید در 

گیرد. معرض نور مستقیم خورشید قرار 
2- در صورت بروز سرگیجه، منگی یا خواب آلودگی 

کرد. باید احتیاط 
مقدار مصرف

مق���دار  چه���ار  در   50-150  mg/kg/dayمق���دار
کلیه  منقسم مصرف می شود. در صورت نارسایی 

فواصل مصرف دارو افزایش می یابد.
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اشکال دارویی
Tablet: 500mg

       GRISEOFULVIN                   
درم���ان  در  گریزئوفولوی���ن  مص���رف:  م���وارد 
کچلی ه���ای  عفونت ه���ای درماتوفیت���ی از جمل���ه 
ری���ش، م���و، س���ر، ب���دن، ران، ناخ���ن و اندام های 
تحتان���ی ناش���ی از تریکوفیت���ون، میکروس���پوروم و 

اپیدرموفیتون فلوکوزوم مصرف می شود. 
موارد منع مص���رف: این دارو در بیماری ش���دید 
کبدی، لوپ���وس اریتماتوز و پورفیری نباید مصرف 

شود.
هشدارها:

ک���ه ب���ا  گریزئوفولوی���ن در عفونت ه���ای جزی���ی   -1
چ ه���ای موضعی قابل درمان اس���ت، نباید  ضدقار

مصرف شود.
2- احتمال بروز حساس���یت به ن���ور با مصرف این 
دارو وجود دارد. از تابش نور خورشید یا المپ های 

خورشیدی به پوست باید اجتناب شود.
ع���وارض جانب���ی: ای���ن دارو ممک���ن اس���ت باعث 
پوس���تی،  ضایع���ات  اس���تفراغ،  ته���وع،  س���ردرد، 
کس�������الت،  س������رگیجه،  ن���ور،  ب���ه  حس����اس���یت 

گرانولوسیتوز و لکوپنی شود. آ
تداخل ه���ای  داروی���ی: ای���ن دارو باع���ث افزایش 
کومارین���ی و  متابولیس���م دارو ه���ای ضدانعق���ادی 
کی حاوی اس���تروژن  دارو ه���ای ضدب���ارداری خورا

می شود.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای جلوگی���ری از ع���ود بیماری، درم���ان باید 
کامل ارگانیسم عامل بیماری ادامه یابد.  تاحذف 
کچلی س���ر 8-10  دوره درم���ان پیش���نهادی ب���رای 
کچل���ی پا ها 4-8  کچل���ی بدن 4-2 هفته،  هفته، 
کچلی ناخن های دس���ت حداق���ل 4 ماه و  هفته، 
کچلی ناخن های پا حداقل 6 ماه اس���ت. با وجود 

کچلی ناخن های پا زیاد است. این میزان عود 
2-  معم���واًل مص���رف ت���وام ی���ک داروی موضع���ی 
مناسب در درمان عفونت قارچی پا موردنیاز است.

گوارش���ی و افزایش  کاه���ش تحریک  3- به منظ���ور 
گریزئوفولوین، ای���ن دارو باید همراه یا بعد  ج���ذب 
از غذا )به ویژه غذا های چرب( یا شیر مصرف شود.
ضدب���ارداری  دارو ه���ای  مص���رف  ص���ورت  در   -4

کی حاوی استروژن همزمان با این دارو، طی  خورا
مصرف این دارو و تا یک ماه بعد از آن باید از سایر 
روش ه���ای جلوگیری از بارداری نیز باید اس���تفاده 

شود.
5- در ط���ول درمان و تا یکم���اه پس از مصرف این 

گردد. دارو باید از باردار شدن خودداری 
6- م���ردان تح���ت درمان با ای���ن دارو تا 6 ماه پس 
از قط���ع مصرف دارو نباید اقدام به بچه دار ش���دن 

نمایند.
مقدار مصرف

پا ه���ا  و  ناخ���ن  کچل���ی  درم���ان  در  بزرگس���االن: 
در  ی���ا  واح���د  مق���دار  ب���ه  ص���ورت   500  mg/ day
که این مقدار در  مقادیر منقس���م مصرف می شود 
عفونت های ش���دید ت���ا دو برابر افزای���ش می یابد. 
مقدار مصرف قرص حاوی اولترامیکروکریس���تال یا 
کاهش می یابد.  اولترامیکروس���ایز به یک چه���ارم 
گریزئوفولوی���ن بای���د همراه ی���ا پس از غ���ذا مصرف 

شود.
ک���ودکان: مق���دار mg/kg/day 10 در ی���ک نوب���ت 

واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 125mg, 500mg

       ITRACONAZOLE          
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
کاندی���دا  قارچ���ی د ه���ان، حل���ق و واژن ناش���ی از 
قارچ���ی  سیس���تمیک  عفونت ه���ای  آلبیکان���س، 
کریپتوک���وک،  و  آس���پرژیلوس  کاندی���دا،  از  ناش���ی 
هیستوپالس���موز و عفونت ه���ای قارچی پوس���ت و 

ناخن مصرف می شود.
موارد منع مصرف

کبد یا پورفیری حاد  1- در صورت وجود نارس���ایی 
نباید مصرف شود.

2- این دارو در درمان عفونت های قارچی خفیف 
ب���ه  وی���ژه در بیم���اران دارای نارس���ایی قلب���ی یا در 

معرض ابتالی به آن نباید مصرف شود.
هشدارها

کبد در شروع و در ادامه درمان  1- ارزیابی عملکرد 
طوالنی مدت )بیش از یکماه( با این دارو ضروری 
است و در صورت مشاهده هر گونه تغییر غیرعادی 

کبد، مصرف دارو باید قطع شود. کار  در 
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کاهش د کلیه، ممکن است  2- در صورت نارسایی 

مقدار مصرف دارو الزم باشد.
3- در بیم���اران مبتال ب���ه ای���دز و نوتروپنی جذب 
کاه���ش می یاب���د و ممکن اس���ت ب���ه افزایش  دارو 

مقدار مصرف دارو نیاز باشد.
که  4- مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا دارو های���ی 
توصی���ه  آریتم���ی ش���وند  اس���ت موج���ب  ممک���ن 

نمی شود.
کون���ازول ب���ه  ن���درت باعث  ع���وارض جانب���ی: ایترا
عوارض گوارشی می شود. احتمال بروز مسمومیت 

کبدی یا نارسایی قلبی با این دارو وجود دارد.
کونازول ممکن اس���ت  تداخل  های دارویی: ایترا
که  موجب اختالل در متابولیس���م دارو هایی شود 

کبد متابولیزه می شوند.  در 
نکات قابل توصیه

1- الزم است بیمار و اطرافیان وی را ازنظر بروز عالئم 
کبدی )تهوع مداوم، استفراغ، بی حالی یا  س���میت 

گاه ساخت.  زردی( آ
2- مقدار ج���ذب دارو هنگام مصرف همراه با غذا 

افزایش می یابد.
مقدار مصرف

کاندیدیاز د هان  ب�����������رای بزرگس���االن در درم�������ان 
ک���ه در  و حل���ق mg/ day 100 مص���رف می ش���ود 
بیماران مبتال به ایدز یا نوتروپنی تا دوبرابر افزایش 
کاندیدیاز واژنmg/day 400 در  می یابد. در درمان 
دو مقدار منقس���م مصرف می ش���ود. برای درمان 
عفونت ه���ای قارچی پوس���ت 200میلی گرم یک یا 
که  دوب���ار در روز به  م���دت 7 روز مصرف می ش���ود 
ممکن است در فواصل 3-2 هفته بعد تکرار شود. 
در درم���ان عفونت های قارچ���ی 200-100میلی گرم 
م���ورد  در  ک���ه  می ش���ود  مص���رف  روز  در  یک ب���ار 
عفونت های ش���دید ت���ا 200میلی گرم دوب���ار در روز 

قابل افزایش است.
ب���رای پیش���گیری از ب���روز عفونت ه���ای قارچی در 
که سیس���تم ایمنی آنها بدلی���ل پیوند یا  بیمارانی 
 5 mg/kg/day شیمی درمانی ضعیف شده است
در دو مقدار منقسم یک هفته قبل از عمل پیوند 
عضو ی���ا بالفاصل���ه قبل از ش���روع ش���یمی درمانی 

مصرف می گردد.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg

      KETOCONAZOLE                 
درم�������ان  در  ک����توکون�����ازول  مص�����رف:  م�������وارد 
کاندیدی���از  منتش���ر،   و  ری���وی  بالس���تومیکوزیس 
عفونت ه���ای  د ه���ان،  و  حل���ق  م���ری،  مق���اوم 
کاندیدیاز  کاندیدیایی دس���تگاه ادراری، پنومونی،  
کاندیدی���از  و  مخاطی-پوس���تی  مزم���ن  ش���دید 
کتوکون���ازول  می ش���ود.  مص���رف  مهبلی-فرج���ی 
کچلی بدن،  در درم���ان پیتی ریازی���س ورس���یکالر، 
کرومومیکوزیس و کوکسیدیوئیدومیکوزیس شدید 
به عنوان انتخاب دوم، کچلی اندام های تحتانی و 
گریزئوفولوین، لیش���مانیوز جلدی،  پای مقاوم به 
عفونت ه���ای قارچی ناخن و اطراف آن و پنومونی 
قارچ���ی، سپتی س���می قارچی و اس���پورتریکوزیس 

منتشر مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود نارسایی کبد 

یا پورفیری نباید مصرف شود.
هشدارها

کتوکون���ازول در ص���ورت  1- مص���رف سیس���تمیک 
کاهش اسیدمعده باید با  کبد، فقدان یا  نارسایی 

گیرد. احتیاط فراوان صورت 
2- با مصرف این دارو احتمال بروز هپاتیت و آسیب 
کبدی )به ویژه در صورتی ک���ه طول درمان  کش���نده 
بیش از 14 روز باشد(، وجود دارد. در طول درمان با 

این دارو ارزیابی عملکرد کبد ضروری است.
عوارض جانبی: خارش و تحریک از عوارض ش���ایع 
کتوکون���ازول موضعی می باش���د. تهوع، اس���تفراغ، 
دردشکم، سردرد، بثورات جلدی، کهیر و به  ندرت 
ترومبوس���یتوپنی، پارستزی، ترس از نور، سرگیجه، 
کاهش تعداد اس���پرم نیز  طاس���ی، ژنیکوماس���تی و 

گزارش شده است. بامصرف این دارو 
کتوکونازول ب���ا دارو های  تداخل ه���ای   داروی���ی: 
آنتی کولینرژیک،  آنتی اس���ی����د،  هپاتوتوکس������یک، 
گونیست  های  آنتا اس���تاتین ها،  ضداسپاس���م  ها، 
گیرن���ده H2، امپرازول، س���وکرالفیت، س���یزاپراید، 
سیکلوس���پورین، ایزونیازی���د، مش���تقات ارگ���وت، 
وارفاری���ن  و  فنی توئی���ن  ریفامپی���ن،  ت���ری آزوالم، 

تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

کتوکونازول باید همراه با غذا مصرف شود.  -1
2- از تماس اشکال موضعی دارو با چشم اجتناب 

شود.
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3- عفونت ه���ای قارچ���ی ممک���ن اس���ت ب���ه دوره 
درمان طوالنی نیاز داشته باشند.

کافی از  4- هن���گام مصرف موضع���ی دارو، مق���دار 
که  دارو بای���د درموض���ع مصرف ش���ود، به  ط���وری 

سطح پوست را بپوشاند.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: ب���رای درم���ان ی���ا پیش���گیری از ب���روز 
عفونت ه���ای قارچ���ی مق���دار mg/day 200 مصرف 
که در عفونت های ش���دید یا عدم پاس���خ  می ش���ود 
ب���ه درمان ت���ا دوبرابر افزایش می یابد. ب���رای درمان 
کاندیدیاز مهبلی-فرجی مزمن کتوکونازول به  مقدار 

mg/day 200به  مدت 5 روز تجویز می شود.
درمان با این دارو معمواًل باید به  مدت 14 روز و به 
مدت حداقل یک هفته بعد از محو عالئم عفونت 
کشت منفی ادامه یابد. برخی عفونت ها ممکن  و 
اس���ت نیازمند چندین ماه درمان باشند و تجویز 
کتوکون���ازول برای م���دت طوالنی ممکن اس���ت با 

کبدی همراه باشد. خطر بروز سمیت 
ک���ودکان 4-1 س���ال،mg/kg 3 در روز یا  ک���ودکان: در 
 100 mg/day ،ک���ودکان 12-5 س���ال mg/day 50 و در 

مصرف  می شود. 
موضعی

در درمان کچلی بدن، کچلی اندام تحتانی، کچلی 
کاندیدیاز پوس���تی  پ���ا و پیتی ریازیس ورس���یکالر و 
پوس���تی،  س���بوریک  درح���االت  و  روز  در  یک ب���ار 
کچلی ریش و پوس���ت سر2  عفونت اطراف ناخن، 
یا 3 بار در روز اس���تفاده می ش���ود. مق���دار مصرف 
کتوکونازول در درمان ش���وره س���ر هر 4 روز  ش���امپو 
که ای���ن مقدار  یکب���ار به  م���دت 4 هفته می باش���د 
کاهش  مص���رف ب���ه یک ب���ار هر ی���ک ی���ا دوهفت���ه 

می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg
Shampoo: 2%
Topical Cream: 2%
Topical Lotion: 2%

       MICONAZOLE                             
کاندیدیاز  م���وارد مصرف: مایکون���ازول در درمان 
کاندیدا آلبیکنس  جلدی و مهبلی-فرجی ناشی از 

کرم ه���ای  درم���ان  کاندی���دا،  گونه  ه���ای  س���ایر  و 
حلقوی آلوده کننده بدن )تینآ( و همچنین درمان 

پتریازیس ورسیکالر مصرف می شود.
هش���دارها: از تم���اس دارو با چش���م   و غش���ا های 

گردد. مخاطی باید اجتناب 
کنش های  عوارض جانب���ی: تحریک موضع���ی، وا
حساس���یتی و درماتیت تماس���ی از عوارض جانبی 

مصرف موضعی دارو می باشند. 
نکات قابل توصیه

1- دوره درم���ان حت���ی در صورت بهب���ودی عالئم 
گردد. کامل  بیماری باید 

2- اقدام���ات بهداش���تی در ط���ول درم���ان ب���رای 
بهبودی عفون���ت و ممانعت از عود مجدد آن باید 

گردد. رعایت 
3- به ط���ور معم���ول درم���ان ت���وام همس���ر بیم���ار 
ضروری نیست، مگر آن که عالئم موضعی، خارش 
و التهاب پوس���ت نواحی تناس���لی در همسر بیمار 

هم بروز نماید.
واژین��������ال  داخ���ل  ش���یاف  مص�����رف:  مق���دار 
میکون���ازول 100میلی گ���رم یک ب���ار در روز برای 7 تا 
14 روز، 100میلی گ���رم دوبار در روز ب���رای 7 روز، 200 
میلی گرم یا 400 میلی گرم روزانه برای 3 روز، یا یک 

مقدار واحد 1200 میلی گرم تجویز می شود. 
در بزرگساالن یک اپلیکاتور پر )5 گرم( از کرم واژینال 
هنگام خواب به مدت 14-7 روز مصرف می ش���ود 
ک���ه در ص���ورت نی���از دوره درم���ان تکرار می ش���ود. 
کاندیدیاز پوس���تی با  کرم مایکونازول برای درمان 
کورپورس، تینآ کروریس یا تینآ پدیس دوبار در  تینآ
روز )صبح و عصر( و در درمان تینآ ورسیکالر یک بار 

در روز به مدت 10 روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Topical Cream: 2%
Vaginal Cream: 2%
Vaginal Suppository: 100mg

            NYSTATIN                            
م���وارد مص���رف: نیس���تاتین ب���رای پیش���گیری و 
کچل���ی ریش و س���ر و  کاندیدی���از و درم���ان  درم���ان 

عفونت های واژینال مصرف می شود.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، اسهال و تحریک 

پوستی از عوارض جانبی دارو هستند.
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ن���کات قابل توصی���ه: در صورت مص���رف موضعی د

دارو از پانس���مان بسته درموضع خودداری شود و 
در صورت مصرف آن در نوزادان از پیچیدن سفت 
پای بچه و یا اس���تفاده از ش���لوارک پالس���تیکی نیز 

اجتناب گردد.
مقدار مصرف

کی خورا
از  600,000-400,000واح���د  مق���دار  بزرگس���االن: 
کی 4 بار در روز ی���ا  1000,000- سوسپانس���یون خورا
500,000 واح���د از ق���رص 3ی���ا 4ب���ار در روز مص���رف 

می شود.
کودکان: درنوزادان مقدار 100,000واحد 4 بار در روز 
کودکان سن بیش از 5 سال  مصرف می ش���ود. در 

500,000 واحد 4 بار در روز مصرف می شود.
موضع���ی: 2 ی���ا 3 ب���ار در روز روی موض���ع مالی���ده 

می شود.
واژین���ال: مق���دار 100,000واحد یک یا دوب���ار در روز 

به مدت 2 هفته مصرف می شود.
اشکال دارویی

Drop: 100,000U/ml
Tablet: 500,000U
Topical Ointment: 100,000U/g
Vaginal Tablet: 100,000U

     SERTACONAZOLE                
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
کچلی  کچل���ی پا،  ناش���ی از درماتوفیت ه���ا )مانند 
ک���ف دس���ت(،  کچل���ی  کش���اله ران و  کچل���ی  تن���ه، 
ورس���یکالر،  پیتریازی���س  از  ناش���ی  عفونت ه���ای 
و  آلبیکن���س  کاندی���دا  س���طحی  عفونت ه���ای 

کاندیدیاز واژن مصرف می شود.
کارایی مصرف این دارو در  هشدارها: س���المت و 

کمتر از 12 سال تأیید نشده است. کودکان 
خش���کی  تماس���ی،  درماتی���ت  جانب���ی:  ع���وارض 
کن���ش در مح���ل  پوس���ت، احس���اس س���وزش و وا
اس���تعمال و حساسیت پوس���تی از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مصرف موضع���ی دارو از به  کار بردن 
پانسمان بسته در موضع باید خودداری شود.

2- در ص���ورت ع���دم پاس���خ ب���ه درم���ان، بع���د از 

اطمین���ان از ع���دم وج���ود س���ایر پاتوژن ه���ا، دوره 
درمان ممکن است مجددًا تکرار شود.

کچلی ها در ص���ورت عدم بهبودی  3- در درم���ان 
ط���ی 2 هفته اول، باید تش���خیص بیماری مجددا 

بررسی شود.
مقدار مصرف

کچلی ها، ضایعات ناش���ی از  موضع���ی: در درمان 
کاندیدا  پیتریازیس ورسیکالر و یا ضایعات سطحی 
آلبیکن���س دوبار در روز ب���ه  مدت 4 هفته بر موضع 

استعمال می شود. 
واژینال: مقدار500-300میلی گرم به صورت مقدار 

مصرف واحد مصرف می شود.
اشکال دارویی

Vaginal Tablet: 300mg, 500mg
Cream: 2%

          TERBINAFINE                   
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 

قارچی ناخن و پوست مصرف می شود.
هشدارها

کلیه باید با  1- مصرف این دارو در صورت نارسایی 
گیرد. احتیاط فراوان صورت 

کبدی یا بروز  2- در صورت بروز عالئم مسمومیت 
کهی���ر، دردمفاصل و عضالت،  ضایعات پوس���تی و 
س���ندرم  مانن���د  پوس���تی  ش���دید  کنش ه���ای  وا
اپی���درم  س���می  نکرولی���ز  و  استیونس-جانس���ون 

مصرف دارو باید قطع شود.
3- از تماس دارو با چشم خودداری شود.

تداخل های   داروی���ی: دارو های مهارکننده آنزیم 
متابولیس���م  س���ایمتیدین(  کبدی)مانن���د  ه���ای 
کنن���ده ای���ن  کاه���ش و دارو ه���ای القا ای���ن دارو را 
آنزی���م )مانند ریفامپین( متابولیس���م آن را افزایش 

می دهند.
نکات قابل توصیه: الزم اس���ت بیم���ار و اطرافیان 
کب���دی )تهوع  وی را از نظ���ر ب���روز عالئ���م س���میت 
گاه س���اخت.  مداوم،  اس���تفراغ، بیحالی یا زردی( آ

مراجعه به پزشک در این موارد ضروری است.
مقدار مصرف

کی خورا
پوس���ت قارچ���ی  عفونت ه���ای  در  بزرگس���االن: 
درم���ان  در  و  هفت���ه  ب���رای2-6   250  mg/ day
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عفونت ه���ای قارچ���ی ناخن )برای ناخن شس���ت 
پا دوره طوالنی تری ممکن اس���ت الزم باش���د( از 6 

هفته تا 3 ماه مصرف می شود.
ک���ودکان: مقدار mg/kg 6-3 یک ب���ار در روز برای 

دو هفته مصرف می شود.
موضع���ی: به  می���زان 2-1 بار در روز ب���ه  مدت 1-2 

هفته مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg
Topical Cream: 1%
Topical Solution: 1%

       VORICONAZOLE                
موارد مصرف: این دارو برای درمان آسپرژیلوزیس 
ک قارچی مقاوم به  مهاج���م و عفونت های خطرنا

فلوکونازول مصرف می شود. 
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود پورفیری 

حاد نباید مصرف شود. 
هشدارها

کبد قبل و ط���ی درمان با دارو  کلی���ه و  1-  عملک���رد 
گیرد.  باید مورد ارزیابی قرار 

2- طی درمان با این دارو از نور مستقیم خورشید 
اجتناب گردد.

از  بای���د  بیم���ار  بینای���ی،  اخت���الالت  به عل���ت   -3
کار با ماش���ین آالت  رانندگی بخصوص در ش���ب یا 

کند. خودداری 
4- در صورت دریافت طوالنی مدت دارو، سیستم 

گیرد.  بینایی بیمار باید مورد ارزیابی قرار 
5- در بیماران مبتال به اختالالت قلبی با احتیاط 

فراوان تجویز شود.
6- بدلیل احتمال تراتوژنی���ک بودن، طی درمان 
ب���ا ای���ن دارو از روش ه���ای پیش���گیری از ب���ارداری 

استفاده گردد. 
ت���ب،  بین����ای���ی،  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
جوش ه���ای پوس���تی، تهوع، اس���تفراغ، اس���هال، 
درد ش���کمی، س���ردرد، عفونت، اختالالت تنفسی 
کنش های  کب���دی، وا و خیز محیط���ی، اختالالت 
حساس���یت ب���ه ن���ور از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو 

هستند. 
تداخل ه���ای   دارویی: وریکونازول ب���ا ریفامپین، 
کاربامازپی���ن، فنوباربیتال، س���یزاپراید، پیموزاید، 

ارگ���وت  آلکالوییده���ای  ترفنادی���ن،  کینیدی���ن، 
)ارگوتامین، دی هیدرو ارگوتامین(، سیرولیموس، 
کرولیم���������وس، سیکلوس������پورین، مت����������ادون،  تا

فنی  توئین، وارفارین و ریتوناویر تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- دارو را ی���ک س���اعت قب���ل یا بع���د از غذا مصرف 
کنید.

2- در ط���ول درم���ان از تماس با اش���عه مس���تقیم 
آفتاب خودداری شود.

مقدار مصرف
کی خورا

کودکان با سن بیش از  بزرگساالن: در بزرگساالن و 
کیلوگرم 400 میلی گرم  12 س���ال و با وزن بیش از  40 
هر 12 س���اعت برای 2 نوبت و سپس 200 میلی گرم 
ه���ر 12 س���اعت تجوی���ز می ش���ود. در ص���ورت نیاز، 
مقدار مصرف تا 300میلی گرم هر 12 ساعت افزایش 

می یابد. 
کیلوگ���رم،   40 از  کمت���ر  ک���ودکان  در  ک���ودکان: 
200میلی گرم هر 12 س���اعت برای 2 نوبت و سپس 
100میلی گ���رم ه���ر 12 س���اعت تجویز می ش���ود. در 
صورت نی���از، مقدار مصرف ت���ا 150میلی گرم هر 12 
کودکان 12-2 سال  س���اعت افزایش می یابد. برای 

200میلی گرم هر 12 ساعت تجویز می شود. 
تزریقی

کثر س���رعت mg/kg/hr 3 طی 1 تا  دارو باید با حدا
2 س���اعت تجویز شود. درمان داخل وریدی نباید 

بیشتر از 6 ماه تجویز شود. 
بزرگس�����االن: از راه انفوزی������ون داخ���ل وری��������دی، 
به  می������زان mg/kg  6 هر 12 س���اعت برای 2 نوبت 
کثر  و س���پس mg/kg 4 ه���ر 12 س���اعت ب���رای حدا
6 م���اه تجوی���ز می ش���ود. در صورت ع���دم تحمل، 
کاهش  مق���دار مصرف به mg/kg 3 هر 12 س���اعت 

می یابد. 
ک���ودکان 2 ت���ا 12 س���ال از راه داخل  ک���ودکان: ب���رای 
وری���دی ب���ه  می���زان mg/kg 7 دوب���ار در روز تجوی���ز 
 mg/kg می شود. در صورت عدم تحمل دارو، مقدار

4 دوبار در روز تجویز می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 200mg
Tablet: 50mg, 200mg
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Clofazimine
Dapsone

        CLOFAZIMINE                      
کلوفازیمی���ن در درم���ان ج���ذام  م���وارد مص���رف: 

مصرف می شود.
هشدارها

1- در صورت وجود نارسایی کبد یا کلیه و یا سابقه 
ناراحتی های معدی-رود ه ای ب���ا احتیاط فراوان 

مصرف شود.
2- در ص���ورت ب���روز درد مداوم ش���کم یا اس���هال، 

مصرف این دارو باید قطع شود.
کلوفازیمی���ن ممکن اس���ت س���بب تغییر رنگ   -3
پوست،  ملتحمه، خلط، عرق، ادرار، مدفوع و نیز 

لنز های تماسی نرم شود.
کلوفازیمین ممکن اس���ت س���بب  عوارض جانبی: 
گوارش���ی، مس���مومیت مع���دی- ب���روز خونری���زی 
رود ه ای، هپاتی���ت یا زردی، تغییر رنگ پوس���ت و 

افسردگی شود.
نکات قابل توصیه

ک���ه ممک���ن اس���ت  1- دوره درم���ان ب���ا ای���ن دارو 
کامل شود. چندسال طول بکشد، باید 

2- دارو را باید هر روز در وقت معین مصرف نمود.
3- احتمال حس���اس ش���دن پوس���ت بیمار به نور 
گرفتن در معرض  وج���ود دارد، از این رو باید از قرار 

تابش مستقیم نور خورشید خودداری شود.
کلوفازیمین را باید با غذا یاشیر مصرف نمود.  -4

مق���دار مص���رف: در درم���ان جذام همراه با س���ایر 
دارو های ضدجذام mg/day 100-50 یک بار در روز و 
 100 -300  mg/ day  در صورت وجود ضایعات پوستی
)پردنی���زون  کورتیکواس���ترویید  ی���ک  ب���ا  هم���راه 
mg/ day 80-40( مص���رف می ش���ود. با تحت کنترل 
کنش ه���ای پوس���تی، مص���رف دارو باید  درآم���دن وا
ب���ه mg/day 100 کاه���ش یابد. کلوفازیمین به مقدار 
mg/day 50 به  همراه اوفلوکساسین یا مینوسیکلین 

به  عنوان جایگزین ریفامپین نیز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 50mg, 100mg

              DAPSONE                      
ای���ن دارو در درم���ان ج���ذام و  م���وارد مص���رف: 
درماتی���ت تبخال���ی مص���رف می ش���ود. داپس���ون 
کوتریموکسازول یا پنتامیدین  به  عنوان جایگزین 
در درمان پنومونی و با پیریمتامین در پیش���گیری 

از ماالریا نیز مصرف می شود.
مواردمن���ع مصرف: در ص���ورت ابت���الی بیمار به 

پورفیری نباید مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری قلب���ی یا 
کمبود  G 6PD یا کم خونی باید با احتیاط  ری���وی، 

فراوان مصرف شود.
متهموگلوبینم���ی،  همولی���ز،  جانب���ی:  ع���وارض 
نوروپاتی، درماتیت آلرژیک، بی اش���تهایی، تهوع، 
کم خونی،  هپاتیت،  استفراغ، سردرد، بی خوابی، 
گرانولوسیتوز، سندرم داپسون )ضایعات پوستی  آ
همراه با ت���ب و ائوزینوفیلی( از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
تداخل   های دارویی: داروهایی که روی آنزیم های 
کبدی مؤثر هستند از جمله ریفامپین ممکن است 

غلظت پالسمایی داپسون را تغییر دهند.
نکات قابل توصیه

ک���ه احتم���ال بروز مقاوم���ت میکروبی به  1- از آنجا
داپس���ون وجود دارد، مصرف همزمان این دارو با 

ریفامپین توصیه می شود.
کنش های پوس���تی مصرف  2- در ص���ورت ب���روز وا

کرد. دارو را باید قطع 
3- دوره درمان که ممکن است 6 ماه تا چند سال 

کامل شود. طول بکشد، باید 
مقدار مصرف

بزرگس��االن: در درمان ج���ذام، همراه با س��ایر داروها 
mg/ day 100-50  ی���ا mg/kg/day 2-1و در درم���ان 
درماتیت تبخالی ش���کل ابتدا mg/ day  50 مصرف 
کنترل  کامل  گر عالئم درماتی���ت به طور  می ش���ود. ا
 300 mg/ day نشود، ممکن اس���ت مقدار مصرف تا
افزایش یابد. برای پیشگیری از ماالریا 100میلی گرم 
هفت���ه  در  12/5میلی گ���رم  ب���ا  هم���راه  هفت���ه  در 

پریمتامین مصرف می شود.
ک�ودک�����ان: در درم���ان ج��������ذام، هم����راه با س������ایر 
داروها mg/day 1/4و در درمان درماتیت تبخالی 
گر  ش���کل، ابتدا mg/kg/day 2مصرف می شود. ا
کنترل نشود، مقدار  کامل  عالئم درماتیت به  طور 
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مصرف ممکن است افزایش یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg, 100mg

     ANTITUBERCULOSIS

Aminosalicylate 
Capreomycin
Cycloserine
Ethambutol
Ethambutol-IPR
Ethionamide
Isoniazid
Isoniazid-PR
Isoniazid-R
Prothionamide
Pyrazinamide
Rifabutin
Rifamphin
Streptomycin

    AMINOSALICYLATE              
موارد مصرف: این دارو همراه با س���ایر دارو های 
ضدس���ل، به  عن���وان جایگزین دارو ه���ای انتخاب 
اول در درم���ان س���ل مقاوم به ای���ن دارو ها مصرف 

می شود.
کبد،  کلیه یا  هشدارها: در صورت وجود نارسایی 
کمبود  G 6PD باید با احتیاط فراوان  زخم معده و 

مصرف شود.
گلودرد، بثورات جلدی،  عوارض جانبی: لرز، تب، 
خستگی یا ضعف غیرعادی، خارش، درد در ناحیه 
کمر، درد یا سوزش هنگام دفع ادرار، اسهال و درد 

معده از عوارض شایع این دارو هستند.
تداخل ه���ای   داروی���ی: ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 

کند. جذب ریفامپین و ویتامین B12 را مختل 
نکات قابل توصیه

و  دارو  ای���ن  مص���رف  بی���ن  می ش���ود  توصی���ه   -1
ریفامپین حداقل 6 ساعت فاصله باشد.

 B12 2- در طول درمان با این دارو مصرف ویتامین
به عنوان مکمل توصیه می شود.

مقدار مصرف
بزرگس���االن: هم���راه ب���ا س���ایر دارو های ضدس���ل 
مص���رف  منقس���م  مق���دار   2-3 در   10-12  g/day

می شود.
دارو ه�������ای  س���ایر  ب���ا  هم�������������راه  ک�������������������ودکان: 
ض��دس�������ل mg/kg/day 300-150 در 4-3 مقدار 

منقسم مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

        CAPREOMYCIN               
موارد مصرف: این دارو همراه با س���ایر دارو های 
ضدس���ل در م���وارد عفون���ت مق���اوم ب���ه دارو های 

انتخاب اول مصرف می شود.
هشدارها

1- در صورت ابتالی بیمار به نارسایی کبد،  کلیه یا 
ش���نوایی و اختالالت الکترولیتی با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
کلیه،  کب���د،  کار  2- انج���ام آزمون ه���ای س���نجش 
وضعی���ت  و  گ���وش  حلزون���ی  بخ���ش  و  ش���نوایی 

الکترولیت ها در فواصل منظم توصیه می شود.
کنش های حساس���یت مفرط  عوارض جانب���ی: وا
کاهش  کهیر و ضایعات پوستی،  افزایش یا  ش���امل 
کاه���ش  گویچه ه���ای س���فید خ���ون و ب���ه  ن���درت 
کار  کت های خونی،  تغییر در نتایج آزمون های  پال
کلی���وی، اخت���الل در الکترولیت ها،  کبد، س���میت 
کاه���ش ش���نوایی همراه ب���ا وزوزگوش و س���رگیجه، 
انس���داد عصب-عضله بعد از مصرف مقادیر زیاد،  
درد و س���ختی در محل تزریق با مص���رف این دارو 

گزارش شده است.
کلیوی  تداخل  ه���ای دارویی: خطر بروز س���میت 
گوش���ی در صورت مص���رف همزمان ای���ن دارو با  و 
آمینوگلیکوزید ها، وانکومایس���ین و س���یس پالتین 

افزایش می یابد.
کاپرئومایسین از راه تزریق عمیق  مقدار مصرف: 
کند(  عضالن���ی g/day 1 )نباید از mg/kg 20 تجاوز 
گرم در فواصل 3-2 بار در  برای 4-2 ماه و سپس 1 

هفته مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1g 
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موارد مصرف: این دارو همراه با س���ایر دارو های 
ضدس���ل در م���وارد عفون���ت مق���اوم ب���ه دارو های 

انتخاب اول مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت ابت���الی بیم���ار 
ع،  کلی���ه، صر کار  ب���ه پورفیری، نارس���ایی ش���دید 
افس���ردگی، اضط���راب ش���دید، اخت���الالت روان���ی، 

اعتیاد به الکل نباید مصرف شود.
هشدارها

کلیه، بروز  1- در صورت ابتالی بیمار به نارس���ایی 
درماتیت آلرژیک یا سمیت دستگاه عصبی مرکزی 
کاهش یافته یا قطع شود. مقدار مصرف دارو باید 

کتور های  کب���د و فا کلیه،  2- ط���ی درمان عملکرد 
خونی بیمار باید ارزیابی شود.

3- طی مصرف این دارو بیمار ممکن است تمایل 
کند. به خودکشی پیدا

عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، 
ل���رزش و تش���نج، س���ایکوز، افس���ردگی، ضایع���ات 
پوستی، کم خونی مگالوبالستیک و تغییر در نتایج 
کبد از عوارض جانبی سیکلوسرین  کار  آزمون های 

هستند.
تداخل   های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ایزونیازی���د ب���ا ای���ن دارو، احتم���ال ب���روز س���میت 
دستگاه عصبی مرکزی افزایش می یابد. در صورت 
مص���رف همزمان ای���ن دارو ب���ا فنی توئین، غلظت 
پالسمایی فنی توئین و احتمال بروز سمیت با این 

دارو افزایش می یابد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: ابتدا 250 میلی گرم هر 12 ساعت برای 
2 هفته اول و سپس براساس غلظت خونی دارو و 
کثر  500 میلی گرم هر  پاس���خ بیمار به درمان تا حدا

12 ساعت مصرف می شود.
ک���ودکان: ابت���دا mg/kg/day 10 مصرف می ش���ود 
که این مقدار براس���اس غلظت خونی دارو و پاسخ 

بیمار به درمان تنظیم می شود.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 250mg

          ETHAMBUTOL                                 
موارد مصرف: اتامبوتول همراه با سایر دارو های 
کاهش احتم���ال بروز مقاومت  ضدس���ل به  منظور 

به سایر داروها مصرف می شود. 
کم سن و بیماران  کودکان  موارد منع مصرف: در 
مبتال به التهاب عصب بینایی و دید ضعیف نباید 

مصرف شود.
هشدارها

کلیه، باید  کار  1- در ص���ورت ابتالی بیمار به عیب 
کاهش داده شود. مقدار مصرف دارو 

2- بای���د به بیمار یادآوری ش���ود در صورت بروز هر 
گونه تغییر در بینایی بالفاصله به پزش���ک مراجعه 

نماید.
کهیر، خارش،  عوارض جانبی: اختالالت بینایی، 
کت خون از عوارض  کاهش پال ضایعات پوس���تی و 

جانبی این دارو هستند.
کودکان با س���ن  مق���دار مصرف: در بزرگس���االن و 
از 6 س���ال mg/kg/day 25-15اس���تفاده  بی���ش 
 30 mg/kg می ش���ود. در درم���ان تح���ت نظ���ارت
س���ه بار در هفت���ه ی���ا mg/kg 45 دوب���ار در هفت���ه 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 400mg

        ETHIONAMIDE                   
م���وارد مص���رف: اتیونامی���د معم���واًل ب���ه  عن���وان 
جایگزی���ن پروتیونامی���د هم���راه با س���ایر دارو های 

ضدسل مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: این دارو در بیماران مبتال به 

کبد نباید مصرف شود. نارسایی 
هشدارها

1- قبل از شروع درمان با این دارو بررسی عملکرد 
کبد ضروری است.

2- در بیم���اران افس���رده ی���ا س���ایکوتیک بای���د ب���ا 
احتیاط فراوان مصرف شود.

کنت���رل قندخ���ون،  3- ط���ی درم���ان ب���ا ای���ن دارو 
کارتیروئی���د و وضعی���ت بینایی بیمار بای���د به  طور 

مرتب ارزیابی شود.
گوارش���ی، اختالالت  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
گیج���ی، خواب آلودگی و اختالالت  خلقی و روانی، 

عصبی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای  دارویی: مصرف همزمان اتیونامید 
با سایردارو های ضدسل ممکن است عوارض این 

کند. دارو ها را تشدید 
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نکات قابل توصیه
1- مقاوم���ت ب���ه اتیونامی���د در ص���ورت مصرف آن 

به  تنهایی به  سرعت بروز می کند.
2- بی���ن این دارو و پروتیونامید مقاومت متقاطع 

گزارش شده است.
3- مص���رف همزم���ان ویتامی���ن B6 ت���ا ح���دودی 

کاهش می دهد. عوارض عصبی دارو را 
مقدار مصرف

کثر  بزرگس���االن: مقدار mg/kg/day 20-15 )حدا
g/day 1( در مقادیر منقسم مصرف می شود.

کث���ر  )حدا  10-20  mg/kg/day مق���دار  ک���ودکان: 
mg/ day 750( در مقادیر منقسم مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 250mg

             ISONIAZID                   
موارد مصرف: ایزونیازید همراه با سایر دارو های 
ب���رای  ب���ه  تنهای���ی  و  س���ل  درم���ان  در  ضدس���ل 

پیشگیری از بروز این بیماری مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 

کبد ناشی از دارو ها نباید مصرف شود. نارسایی 
کبد، عیب  کار  هش���دارها: در صورت وجود عیب 
ع، سابقه  کبدی،  صر کند  کلیه، استیالس���یون  کار 
سایکوز، اعتیاد به الکل، سوء تغذیه، دیابت، ایدز 

و پورفیری با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ،  نوریت محیطی با 
مصرف مقادیر زیاد، التهاب عصب بینایی، تشنج، 
کنش ه���ای حساس���یت  حم���الت س���ایکوتیک، وا
مفرط ش���امل ت���ب، اریت���م مولتی ف���رم، پورپ���ورا و 
گر، افزایش قند خون  گرانولوسیتوز، هپاتیت، پال آ
و ژینکوماستی از عوارض جانبی این دارو هستند.

کب���دی ایزونیازید  تداخل های  دارویی: س���میت 
در صورت مصرف همزمان ایزوفلوران، ریفامپین و 
کبد با این دارو افزایش  س���ایر دارو های سمی برای 
می یابد. دارو های آنتی اس���ید ج���ذب ایزونیازید را 
کاهش می دهن���د. در صورت مصرف همزمان این 
دارو با سیکلوس���رین خطر سمیت دستگاه عصبی 
کاربامازپین،  مرکزی افزایش می یابد. متابولیس���م 
اتوسوکسیمید و فنی توئین توسط ایزونیازید مهار 
کاربامازپین،  می شود. در صورت مصرف همزمان 
کب���د افزای���ش می یابد.  س���میت ایزونیازی���د ب���رای 

متابولیس���م دیازپ���ام نی���ز توس���ط ای���ن دارو مه���ار 
می ش���ود. ایزونیازی���د احتمااًل غلظت پالس���مایی 

تئوفیلین و وارفارین را افزایش می دهد.
نکات قابل توصیه: باید به بیمار تذکر داده ش���ود 
کبدی از جمله تهوع  در صورت بروز عالئم اختالل 
مداوم، استفراغ، بی حالی یا زردی فورًا به پزشک 

مراجعه کند.
مقدار مصرف: برای پیش���گیری از بروز س���ل، در 
بزرگساالنmg/day 300با معده خالی و در کودکان 
کث���ر 300 میلی گ���رم(  )ت���ا حدا  5-10 mg/kg/day
ک���ی ی���ا تزریق عضالنی ت���ا 6 ماه مصرف  از راه خورا
می ش���ود. این دارو ب���ا همین مقدار مص���رف توام 
با س���ایر داروهای ضد س���ل برای درم���ان بیماری 
ب���ه م���دت 6 م���اه مص���رف می ش���ود. ایزونیازید و 
ریفامپین را می توان همراه با هم برای مدت 3 ماه 

مصرف نمود.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg, 300mg
Injection: 1g/10ml

          ISONIAZID-PR                    
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ترکیبی از س���ه داروی 
انتخ���اب اول برای درمان س���ل در مرحله اولیه )2 

ماه اول درمان(  می باشد.
کیلوگرم  کمتر از 40  مقدار مصرف: در افراد با وزن 
کیلوگرم چهار  س���ه قرص در روز، برای وزن 40-50 
کیلوگرم ش���ش  قرص در روز و برای وزن باالتر از 65 

قرص در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: Isoniazid 50mg+ Pyrazinamide 
300mg + Rifampin 120mg

          ISONIAZID-R                     
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ترکیب���ی از دو داروی 
انتخاب اول برای درمان س���ل در مرحله ثانویه )4 

ماه دوم درمان( می باشد.
مقدار مصرف

کیلوگ���رم 2  بزرگس���االن: ب���ا وزن بی���ن 30 ت���ا 37 
کیلوگ���رم 3 ق���رص،  ق���رص، وزن بی���ن 38 ت���ا 54 
کیلوگ���رم 4 قرص و وزن باالی  وزن بی���ن 55 تا 70 
کیلوگ���رم 5قرص به صورت روزانه یا س���ه بار در   71
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هفته استفاده می شود.د

کیلوگ���رم 1 قرص، بی���ن 8 تا 9  کمت���ر از 7  ک���ودکان: 
کیلوگرم 2 قرص،  کیلوگ���رم 1/5 قرص، بین 10 تا 14 
کیلوگ���رم 3 ق���رص، بی���ن 20 ت���ا 24  بی���ن 15 ت���ا 19 
کیلوگرم 5 قرص  کیلوگ���رم 4 قرص و بین 25 ت���ا 29 
به  صورت روزانه یا سه بار در هفته تجویز می شود.

اشکال دارویی
Tablet: Isoniazid 75mg + Rifampin 
150mg

      PROTHIONAMIDE             
م���وارد مص���رف: پروتیونامی���د، هم���راه ب���ا س���ایر 
دارو های ضدس���ل به  عنوان جایگزی���ن دارو های 
انتخاب اول در درمان سل در عفونت های مقاوم 

به این دارو ها مصرف می شود.
هش���دارها: مص���رف ای���ن دارو در بیم���اران مبتال 
کبد یا دیابت باید ب���ا احتیاط فراوان  به نارس���ایی 

گیرد. صورت 
ع���وارض جانب���ی: افس���ردگی، تغیی���رات خلق���ی، 
اغتشاش شعور، التهاب اعصاب محیطی، اسهال، 
کاهش اش���تها، تهوع یا اس���تفراغ،  افزایش ب���زاق، 
از  دردمع���ده، احس���اس طع���م فل���زی در د ه���ان 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای  داروی���ی: ای���ن دارو موجب افزایش 

نیاز به ویتامین B6 )پیریدوکسین( می شود.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: طی درم���ان با ای���ن دارو، 
مص���رف ویتامی���ن B6 ب���ه  عن���وان مکم���ل توصیه 

می شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: mg/day 1000-500 به  صورت یک جا 
یا در مقادیر منقسم همراه با غذا مصرف می شود. 
کم ش���روع و در صورت نیاز  مصرف دارو را با مقادیر 

و تحمل بیمار افزایش داده می شود.
کمتر از 10 سال مقدار  کودکان با س���ن  کودکان: در 
ک���ه ب���ه  تدری���ج ت���ا  mg/kg 10 مص���رف می ش���ود 

mg/ kg  20 در روز افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 125mg, 250mg

       PYRAZINAMIDE                
م���وارد مص���رف: پیرازین آمی���د هم���راه ب���ا س���ایر 

دارو های ضدس���ل در درمان این بیماری مصرف 
می شود.

م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود آس���یب 
کبدی، نقرس حاد و پورفیری نباید مصرف شود.

کب���د،  نارس���ایی  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود 
کلی���ه، دیابت و نقرس، ای���ن دارو باید با  نارس���ایی 

احتیاط فراوان مصرف شود. 
ع���وارض جانبی: تب، بی اش���تهایی، بزرگ ش���دن 
کبد، ع���وارض جانبی مهم  کبد، زردی و نارس���ایی 

این دارو هستند.
ن���کات قابل توصیه: باید به بیمار یا اطرافیان وی 
کبدی  یادآوری شود در صورت بروز عالئم اختالل 
)تهوع مداوم، اس���تفراغ،  بی حالی و زردی( فورا به 

پزشک مراجعه کند.
مقدار مصرف

کیلوگرم، به  مقدار2  کمتر از 50   بزرگساالن: با وزن 
گرم س���ه  بار در هفته، ب���ا وزن 50کیلوگرم و بیش���تر 

گرم سه  بار در هفته مصرف می شود.  2/5
کودکان: مقدار mg/kg 50 سه  بار در هفته مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

           RIFABUTIN                                                                      
موارد مص���رف: این دارو برای پیش���گیری از بروز 
کتریوم آویوم در بیمارانی  عفونت ناش���ی از مایکوبا
که دچار ضعف دس���تگاه ایمنی هس���تند، مصرف 
می ش���ود. همچنی���ن هم���راه ب���ا س���ایر دارو ه���ای 
کتریایی  ضدس���ل در درمان عفونت ه���ای مایکوبا

فرصت طلب و سل نهفته مصرف می گردد. 
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 

زردی و پورفیری نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مق���دار مص���رف دارو در صورت وجود نارس���ایی 
کاهش داده شود. کلیه باید  کبد یا 

کلیه در شروع و در  کبد و  کار  2- انجام آزمون های 
طول درمان با این دارو ضروری است.

 1 g/day 3- در ص���ورت مص���رف مقادی���ر بی���ش از
ممکن است موجب بروز درد و التهاب مفصل شود.
مق���دار مصرف: در بزرگس���االن برای پیش���گیری 
کتریوم  کمپلکس مایکوبا از عفونت های ناش���ی از 
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دس���تگاه  ضع���ف  ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  آوی���وم 
مص���رف  نوب���ت  ی���ک  300در   mg/day ایمن���ی 
می ش���ود. در درم���ان عفونت های ناش���ی از س���ایر 
کتریوم ه���ا، هم���راه با س���ایر دارو های ضد  مایکوبا
س���لmg/day 600-450 ب���ه  صورت مق���دار واحد 
کش���ت  ب���رای م���دت 6 م���اه بع���د از منف���ی ش���دن 
مصرف می ش���ود. در درمان س���ل ری���وی همراه با 
سایر دارو ها mg/day 450-150در یک نوبت برای 
حداق���ل6 ماه مص���رف می ش���ود. ب���رای بیمارانی 
کرولیده���ا ی���ا آزول های  ک���ه ب���ه  ط���ور همزم���ان ما
چ را دریافت می کنند، مق���دار مصرف دارو  ضدق���ار

کاهش می یابد.  300  mg/ day به
اشکال دارویی

Capsule: 150mg
Tablet: 300mg

 RIFAMPIN (RIFAMPICIN) 
موارد مصرف: ریفامپین به  همراه سایر دارو های 
درم���ان  در  بیم���اری،  ای���ن  درم���ان  در  ضدس���ل 
عفونت های حاد استافیلوکوکی، جذام، بروسلوز، 
ح���اد،  آندوکاردی���ت  کالمیدیای���ی،  عفونت ه���ای 
بیم���اری لژیونر ها و عفونت های آتیپیک ناش���ی از 
کتریوم و نیز در پیشگیری از مننژیت  انواع مایکوبا
مننگوکوکی مقاوم به پنی سیلین و عفونت ناشی از 

هموفیلوس آنفوالنزا مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 

زردی و پورفیری نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مق���دار مص���رف دارو در صورت وجود نارس���ایی 
کاهش داده شود. کبد باید 

2- در درم���ان طوالن���ی م���دت انج���ام آزمون های 
عملکرد کبد توصیه می شود.

کلیه  3- در ص���ورت ابت���الی بیم���ار ب���ه نارس���ایی 
از  بی���ش  مق���دار  ب���ا  دارو  مص���رف  ص���ورت  )در 
mg/ day  600(، ای���ن دارو بای���د با احتی���اط فراوان 

مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: بی اش���تهایی، تهوع، اس���تفراغ 
و اس���هال، تغیی���ر رن���گ ادرار و ترش���حات ب���دن به 
نارنج���ی، عوارض���ی ب���ا عالئ���م آنفوالنزا ش���امل لرز، 
کالپس و شوک،   تب، س���رگیجه و درد اس���تخوان، 
کلی���ه،  ح���اد  نارس���ایی  همولیتی���ک،  کم خون���ی 

پورپ���ورای ترومبوس���یتوپنیک، تغیی���ر در عملکرد 
کهیر و ضایعات پوستی  کبد،  زردی، برافروختگی،  

از عوارض جانبی این دارو هستند.
متابولیس���م  ریفامپی���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای   
بس���یاری از دارو ه���ا را افزای���ش می ده���د و منج���ر 
کاهش غلظت پالس���مایی آن ها  کاهش اثر ی���ا  ب���ه 

می شود.
نکات قابل توصیه

1- در صورت اس���تفاده از قرص ه���ای ضدبارداری 
کی در طول درمان با این دارو، حتمًا از س���ایر  خورا

روش های جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
2- در ص���ورت مص���رف ریفامپی���ن احتم���ال تغییر 

رنگ لنز های نرم وجود دارد.
3- در صورت قطع مصرف دارو، مصرف آن را باید 
ک���رد و به  تدری���ج مقدار  کم آغاز  مج���ددًا  با مق���دار 
مص���رف آن را افزایش داد. در ص���ورت بروز عوارض 
جانبی ج���دی،  باید مصرف دارو را برای همیش���ه 

کرد. قطع 
4- باید به بیمار یا اطرافیان وی یادآوری ش���ود در 
کبدی )ته���وع مداوم،  صورت بروز عالئ���م اختالل 
استفراغ،  بی حالی و زردی( فورا به پزشک مراجعه 

کند.
مقدار مصرف

راه  از  ریفامپی���ن  مص���رف  مق���دار  بزرگس���االن: 
ک���ی )ترجیح���ًا ب���ا مع���ده خال���ی( ی���ا تزری���ق  خورا
وری���دی در درم���ان بروس���لوز و بیم���اری لژیونر ها و 
عفونت های اس���تافیلوکوکی همراه با سایر دارو ها
g/ day  1/2- 0/6 در 4-2 مقدار منقسم می باشد. 
کثر 600میلی گرم(  در درمان سل mg/kg 10 )تا حدا
ه���ر روز ی���ا دو یا س���ه  ب���ار در هفته به م���دت 6 ماه 
ای���ن دارو در  مص���رف می ش���ود. مق���دار مص���رف 
درم���ان جذام همراه با س���ایر دارو ه���ای ضدجذام 
گرم یک بار در م���اه )450میلی گرم برای  600 میل���ی 
کی  کیلوگرم( از راه خورا کمت���ر از 50  بیماران با وزن 
یا تزریق وریدی است. برای پیشگیری از مننژیت 
مننگوکوکی 600میلی گرم هر 12 ساعت برای 2 روز،  
از راه وری���دی و 600میلی گ���رم یک ب���ار در روز ب���رای 
ک���ی مصرف می ش���ود. همچنین،  4 روز از راه خورا
ب���رای پیش���گیری از عفونت ناش���ی از هموفیلوس 
آنفوالنزا )نوع b( 600میلی گرم یک بار در روز برای 4 
کثر مقدار  کی مصرف می ش���ود. حدا روز از راه خورا
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مصرف روزانه دارو 900میلی گرم است.د

کث���ر  ک���ودکان: در درم���ان mg/kg 20-10 )ت���ا حدا
600میلی گ���رم( ه���ر روز ی���ا دو ی���ا س���ه  ب���ار در هفته 
کمتر از یکماه،  مصرف می شود. در نوزادان با سن 
 5  mg/ kg برای پیش���گیری از عفونت مننگوکوکی
ک���ی ی���ا  ه���ر 12 س���اعت ب���ه  م���دت 2روز از راه خورا
از  پیش���گیری  ب���رای  وری���دی مص���رف می ش���ود. 
 10  mg/kg/day آنفوالن���زا  هموفیل���وس  عفون���ت 
کی مصرف می ش���ود. در  به  مدت 4 روز از راه خورا
کودکان با س���ن بیش���تر از یکماه، برای پیش���گیری 
از عفون���ت مننگوکوک���ی، mg/kg 10 هر 12 س���اعت 
ک���ی یا وری���دی مصرف  ب���ه  م���دت 2 روز از راه خورا
می شود. برای پیش���گیری از عفونت هموفیلوس 
آنفوالن���زا mg/ kg/day 20 ب���ه  م���دت 4 روز از راه 
کثر مقدار مصرف  ک���ی مصرف می ش���ود. حدا خورا

mg/day 600 می باشد.
اشکال دارویی

Capsule: 150mg, 300mg
Drop: 153mg/ml
Injection: 600mg
Syrup: 20mg/ml

      STREPTOMYCIN                       
موارد مصرف: این دارو همراه با س���ایر دارو های 
ضدس���ل در درمان سل، درمان بروس���لوز )همراه 
گرانولوم���ا اینگوئینال، طاعون و  با تتراس���یکلین(، 
توالرمی مصرف می ش���ود. استرپتومایسین همراه 
با پنی س���یلین به  عنوان جایگزین جنتامایس���ین 
کتریایی مصرف می شود. در درمان اندوکاردیت با

م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 
میاستنی گراو نباید مصرف شود.

هش���دارها: فاصله زمانی بین دفعات مصرف دارو 
در بیماران مبتال به نارسایی کلیه باید افزایش یابد.
گوش،   ع���وارض جانبی: آس���یب بخ���ش حلزون���ی 
کاه���ش  کلی���ه، ب���ه  ن���درت  س���میت برگش���ت پذیر 
منی����زی���م خ���ون ب���ه  وی�������ژه در مص�������رف طوالن���ی 
کولی���ت پس���ودوممبران و همچنین  م���دت دارو، 
کنش های حساس���یت مفرط و پارستزی د هان  وا

از عوارض جانبی این دارو هستند.
مص������رف  ص������ورت  در  داروی���ی:  ت���داخل ه���ای 
همزمان سفالوس���پورین ها )به ویژه س���فالوتین(، 

آمفوتریس���ی��������ن، سیکلوس������پورین و دارو ه�������ای 
کلی���وی )و  سیتوتوکس���یک، خط���ر ب���روز س���میت 
گوشی( افزایش می یابد. مصرف  احتمااًل س���میت 
و  نئوس���تیگمین  ب���ا  استرپتومایس���ین  همزم���ان 
کاه���ش  را  دارو ه���ا  ای���ن  اث���ر  پیریدوس���تیگمین، 
می ده���د. مص���رف همزم���ان استرپتومایس���ین با 
دارو ه���ای مس���دد عصب-عضل���ه ممک���ن اس���ت 
موج���ب ضعف بیش���تر عض���الت اس���کلتی، ضعف 
گوشی  تنفسی و حتی آپنه شود. خطر بروز سمیت 
در ص���ورت مص���رف همزم���ان استرپتومایس���ین با 
دارو ه���ای م���در مؤثر بر ق���وس هنله ممکن اس���ت 
افزای���ش یاب���د. از مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا 

کاپرئومایسین باید خودداری کرد.
نکات قابل توصیه

1- دوره درمان سل ممکن است 2-1 سال یا حتی 
بیش���تر طول بکش���د. با وجود این، در صورت بروز 
عالئم مسمومیت با این دارو، مصرف آن باید قطع 

شود.
2- مح���ل تزری���ق دارو در هر بار تزری���ق باید عوض 
 500 mg/ml ش���ود. تزری���ق غلظت ه���ای بی���ش از

توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

ب���ا س���ایر  بزرگس���االن: در درم���ان س���ل، هم���راه 
دارو ه���ای ضدس���ل، g/day 1 از راه عضالنی تزریق 
می شود. این مقدار باید در حداقل زمان ممکن از 
کاهش یابد.  گرم 3-2 بار در هفته  نظر بالینی به 1 
کتریایی، همراه با  در درمان س���ایر عفونت ه���ای با
گرم هر 6 ساعت و در درمان  سایر دارو ها، 0/25-1 
طاع���ون 1-0/5گرم هر 6 س���اعت تزری���ق عضالنی 
می ش���ود. در درمان توالرم���ی 500-250 میلی گرم 
هر 6 س���اعت ب���ه  م���دت 10-7 روز تزری���ق عضالنی 

می شود.
س���ایر  ب���ه  هم���راه  س���ل،  درم���ان  در  ک���ودکان: 
)ت���ا   15-20  mg/kg/day ضدس���ل،  دارو ه���ای 
کث���ر g/day  1( و در درمان س���ایر عفونت های  حدا
تزری���ق  س���اعت   6 ه���ر   5-10  mg/kg،کتریای���ی با

عضالنی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1g
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ANTIVIRALS

Aciclovir
Adefovir
Didanozine
Efavirenz
Ganciclovir
Lamivudine
Lopinavir+Ritonavir
Nelfinavir
Nevirapine
Oseltamivir
Ribavirin
Stavudin
Tenofovir
Valacyclovir
Valganciclovir
Zanamivir 
Zidovudine

            ACICLOVIR                  
موارد مصرف: آسیکلوویر در درمان و پیشگیری 
زون���ا، تبخال هرپس���ی، مننژیت هرپس���ی و درمان 
عفون���ت ناش���ی از واریس���ال )آبله مرغ���ان( مص���رف 

می شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود دهیدراتاس���یون، 
کلی���ه ی���ا اخت���الالت نورولوژی���ک باید با  نارس���ایی 

احتیاط فراوان مصرف شود.
گوارش���ی، هپاتیت و  عوارض جانب���ی: اخت���الالت 
کنش های حساسیت  زردی، سردرد و سرگیجه، وا
کس���ی، توهم، لرز، تش���نج، جنون و  مفرط و آنافیال
اغما از ع���وارض جانبی این دارو هس���تند. التهاب 
وریدی یا التهاب در محل تزریق از عوارض جانبی 
مه���م و نس���بتًا ش���ایع آس���یکلوویر تزریقی اس���ت. 
کلی���وی به  خص���وص بعد از  ام���کان ب���روز ع���وارض 

تزریق سریع دارو وجود دارد.
ای���ن  تداخل ه���ای  داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
کلیه خطر بروز  دارو با س���ایر دارو های س���می برای 
کلیه را افزایش می دهد. مصرف همزمان  سمیت 
کی با آسیکلوویر تزریقی، احتمال  زیدوودین خورا

بروز بی حالی شدید را افزایش می دهد.
نکات قابل توصیه

1- تبخال تناس���لی از راه مقاربت قابل انتقال است 
ومصرف آس���یکلوویر مانع از انتقال آن نمی شود. از 
گر بیمار عالئمی نداشته باشد، باید از  این رو حتی ا

مقاربت خودداری نماید.
2- درم���ان ب���ا آس���یکلوویر بای���د بالفاصل���ه پس از 

مشاهده اولین عالئم عفونت تبخالی آغاز شود.
3- ش���کل تزریق���ی دارو بای���د حداق���ل ط���ی ی���ک 
س���اعت انفوزیون وریدی شود. از تزریق عضالنی و 

زیرجلدی دارو باید خودداری شود.
4- هن���گام مص���رف دارو، جهت جلوگی���ری از بروز 
کاف���ی مایعات  کلی���وی، باید ب���ه  مق���دار  ع���وارض 

مصرف شود.
5- ناحی���ه ضایعه دیده باید به  صورت خش���ک و 
کرم دارو باید  تمیز نگه داری شده و هنگام مصرف 

گردد. از دستکش استفاده 
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: در درم���ان تبخ���ال تناس���لی مق���دار 
که دچار اختالل ایمنی  200میلی گ���رم )در بیمارانی 
شدید هس���تند یا جذب دارو در آن ها ناقص است 
ت���ا 400میلی گرم( 5 ب���ار در روز و به  م���دت 10-5 روز 
مصرف می شود. برای درمان متناوب عفونت های 
عودکنن���ده، همین مق���دار به  م���دت 5 روز مصرف 
می ش���ود. ب���رای درم���ان فرونش���اننده بلندم���دت 
عفون���ت عودکننده، مق���دار 400میلی گ���رم دوبار در 
روز ی���ا 200میلی گرم س���ه تا پنج  ب���ار در روز به  مدت 
کث���ر 12 م���اه مصرف می ش���ود. در درم���ان زونا  حدا
800میلی گرم 5  بار در روز به  مدت 10-7 روز مصرف 
می ش���ود. در درم���ان تبخ���ال مخاطی-جلدی در 
بیماران مبتال به ضعف دستگاه ایمنی مقدار 400-
200میلی گ���رم 5 ب���ار در روز و به  مدت 10 روز مصرف 
می شود. در پیش���گیری از این نوع عفونت، مقدار 
400میلی گ���رم هر 12 س���اعت مصرف می ش���ود. در 
گرم چهار بار در روز و  درم���ان آبله مرغان، 800 میلی 
به  مدت 5 روز مصرف می شود. در صورت اختالل 

عملکرد کلیه مقدار مصرف باید کاهش یابد.
تبخ���ال در  از  پیش���گیری  و  ک���ودکان: در درم���ان 
کودکان زیر 2 سال نصف مقدار مصرف بزرگساالن 
کودکان با س���ن بیش از 2 سال مقدار مصرف  و در 



54

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
کودکان 12-2 س���ال د مانند بزرگس���االن اس���ت. در 

کث���ر  ت���ا حدا  20 mg/kg آبل���ه  مرغ���ان در درم���ان 
روز  ب���ار در  ب���ار مص���رف، 4  ه���ر  800میلی گ���رم در 

به  مدت 5 روز مصرف می شود.
تزریقی

ای���ن دارو بای���د به  ص���ورت انفوزی���ون وریدی طی 
یکس���اعت تزریق ش���ود. همچنین، مقدار مصرف 
تزریقی در بیماران چاق باید بر اساس وزن اید ه ال 

بدن محاسبه شود.
بزرگساالن: در درمان تبخال تناسلی اولیه شدید،  
 5 mg/kg ب���ه ص���ورت محلول رقیق ش���ده مق���دار
س���ه بار در روز به م���دت 7-5 روز انفوزیون وریدی 
می ش���ود. در عفونت تبخ���ال مخاطی-جلدی در 
بیم���اران مبتال به ضعف دس���تگاه ایمن���ی، مقدار 
mg/kg 10-5 س���ه بار در روز و ب���ه  م���دت 10-7 روز 
انفوزیون وریدی می ش���ود. در درمان آنس���فالیت 
ناش���ی از ویروس هرپس، mg/kg 10 س���ه بار در روز 
به  م���دت 10 روز و در درمان زون���ا در بیماران مبتال 
به ضعف سیس���تم ایمنی، همین مقدار به  مدت 
7 روز انفوزیون وریدی می گردد. مقدار مصرف در 
گردد.  کلیه باید تعدیل  بیماران مبتال به نارسایی 
 30 mg/kg کثر مقدار مص��رف در بزرگس������االن حدا

یا g/m2 1/5 است.
ک���ودکان: در درمان تبخال تناس���لی اولیه ش���دید 
کودکان تا 12 س���ال،  mg/m2  250 سه بار در روز  در 
به  مدت 5 روز به صورت انفوزیون وریدی مصرف 
جلدی-مخاط���ی  تبخ���ال  درم���ان  در  می ش���ود. 
ک���ودکان مبت���ال ب���ه ضع���ف دس���تگاه ایمن���ی،  در 
همی���ن مقدار ب���ه  م���دت 7 روز انفوزی���ون وریدی 
می ش���ود. در درمان آنس���فالیت ناش���ی از ویروس 
هرپ���س mg/ m2  500 هر 8 س���اعت به  مدت 10 روز 
انفوزیون می شود. در درمان زونا در بیماران مبتال 
به ضعف دس���تگاه ایمنی mg/m2  500 س���ه  بار در 
روز و به مدت 7 روز و در عفونت تبخال منتش���ر در 
نوزادان mg/kg 10 س���ه بار در روز ب���ه مدت 10-14 
روز انفوزیون وریدی می ش���ود. مق���دار مصرف در 

کودکان باالی 12 سال مانند بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Tablet: 200 mg, 400mg, 800mg
Injection: 250mg, 500mg
Topical Cream: 5%

            ADEFOVIR                  
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان هپاتی���ت 
B مزم���ن با ش���واهد تکثیر فعال ویروس���ی ش���امل 
بیماران مبتال ب���ه هپاتیت B مقاوم به المیوودین 

استفاده می شود. 
هشدارها

کب���د بای���د ه���ر س���ه ماه  1-  آزمون ه���ای عملک���رد 
یک بار و شاخص های ویروسی و سرولوژیک برای 
هپاتیت B هر 6-3 ماه طی درمان )تا حداقل یک 

سال بعد از قطع مصرف دارو( انجام شود. 
2- آزمون های علمکرد کلیه قبل از درمان با دارو و 

سپس هر سه ماه یک بار باید انجام شود. 
کبد چرب،  کب���د،  کار  3- در ص���ورت ب���روز اختالل 
کتیک مصرف  هپاتومگالی پیشرونده یا اسیدوز ال

گردد.  دارو باید قطع 
ع���وارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، س���وء هاضمه، 
س���ردرد،  ضع���ف،  اس���هال،  نف���خ،  دردش���کمی، 
کاهش فس���فات خ���ون، بثورات  کلی���ه،  نارس���ایی 
پوستی، خارش و پانکراتیت از عوارض جانبی دارو 

می باشند. 
تداخل  ه���ای داروی���ی: غلظ���ت و اث���رات آدفوویر 
ممکن است توسط گانسیکلوویر، والگانسیکلوویر، 
ریباویرین و تنوفوویر افزایش یابد. آدفوویر ممکن 

کاهش دهد.  است غلظت و اثرات تنوفوویر را 
نکات قابل توصیه

گونه درد ش���دید ش���کمی، درد  1- بیم���ار بای���د هر 
عضالنی، زرد ش���دن چش���م ها، ادرار تیره، مدفوع 
رنگ پریده و یا بی اشتهایی را فورًا به پزشک اطالع 

دهد. 
ش���روع  از  پی���ش   HIV آنتی ب���ادی  آزمای���ش   -2

دارودرمانی مهم می باشد. 
ب���ا  3- بیم���اران مق���اوم بای���د آدفووی���ر را هم���راه 

المیوودین مصرف نمایند. 
مقدار مصرف: مقدار mg/day 10مصرف می شود. 

اشکال دارویی
Tablet: 10mg

          DIDANOSINE                    
م���وارد مص���رف: این دارو هم���راه با س���ایر دارو ها 
در درم���ان ترکیب���ی عفونت ناش���ی از HIV مصرف 

می شود.
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هشدارها
کتمی، اس���یدوز  1- در ص���ورت ب���روز عالی���م هیپرال
کاه���ش  ی���ا  پیش���رونده  هپاتومگال���ی  کتی���ک،  ال
کارکبد، بروز عالئ���م پانکراتیت مصرف  پیش���رونده 

این دارو باید قطع شود.
2- در ص���ورت وج���ود نوروپاتی محیط���ی، افزایش 
اس���یداوریک خون، س���ابقه ابتال ب���ه هپاتومگالی، 
ابتال به هپاتی���ت مزمن )به ویژه هپاتیت C(، وجود 
کبدی یا هرگونه  تغییرات غیرطبیعی در آنزیم  های 
نارسایی کبد یا کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود.
3- در ط���ول درم���ان با ای���ن دارو معاینه ش���بکیه 
کودکان( در فواصل 6 ماه یا در  چش���م )به ویژه در 

صورت بروز اختالالت بینایی توصیه می شود.
)ش���امل  گوارش���ی  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
درد ه���ای ش���کمی، اس���هال، ته���وع و اس���تفراغ(، 
کبدی، سرفه و  بی اش���تهایی، پانکراتیت، آس���یب 
تنگی نف���س، اخت���الالت بینائی، عالئ���م نوروپاتی 
گزارش شده  کتیک از عوارض  محیطی و اسیدوزال

این دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
که موج���ب آس���یب پانکراس  ب���ا س���ایر دارو های���ی 
افزای���ش  موج���ب  ک���ه  دارو های���ی  ی���ا  می ش���وند 
تری گلیس���رید های خون می گردند باعث تش���دید 

عوارض جانبی آنها می شود.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای افزای���ش ج���ذب دارو مص���رف ت���وام آنتی 
اسیدها همراه با هر مقدار مصرف این دارو توصیه 

می شود.
2- این دارو باید حداقل 2 ساعت قبل یا 2 ساعت 

بعد از غذا مصرف شود.
مقدار مصرف

کیلوگرم  بزرگس���االن: در بیماران با وزن بیش از 60 
کمتر از  مق���دار mg/day 400 و در بیم���اران ب���ا وزن 
کیلوگرم مقدار mg/day 200 در یک یا دو مقدار   60

منقسم مصرف می شود.
ک������ودکان: در ن������وزادان با س�����ن 2 هفت���ه تا 8 ماه 
ک���ودکان  مق�������دار mg/m2 100 دوب���ار در روز و در 
با س���ن 8 م���اه یا بیش���تر mg/m2 120 دوب���ار در روز 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet /Capsule: 200mg

          EFAVIRENZ                 
موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت ناش���ی 
از HIV-1 ب���ه  ص���ورت ترکیبی با حداق���ل 2 داروی 

ضدرتروویروس دیگر به  کار می رود. 
موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
متوسط تا شدید کبد و پورفیری حاد نباید مصرف 
ش���ود. همزمان با داروهای بپریدیل، س���یزاپراید، 
می���دازوالم، پیموزای���د، تری���ازوالم، وریکون���ازول یا 

آلکالوییدهای ارگوت نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود س���ابقه بیماری ه���ای روانی و 
س���وء مصرف دارویی، ابتال یا مش���کوک به ابتال به 
هپاتی���ت، س���ابقه اختالالت تش���نجی و نارس���ایی 

کلیه باید با احتیاط مصرف شود. شدید 
2-. مصرف دارو در صورت ایجاد راش های شدید 

باید قطع شود.
3- قبل از ش���روع درمان آزمون تشخیص بارداری 
انجام و از عدم باردار بودن بیمار اطمینان حاصل 
ش���ود. روش های مؤثر پیش���گیری از بارداری طی 
درم���ان و ب���رای 12 هفته بعد از درم���ان باید به  کار 

گرفته شود. 
4- دارو ممکن اس���ت باعث تغییر توزیع چربی در 

بدن شود. 
ع���وارض جانب���ی: ج���وش پوس���تی، درد ش���کمی، 
اس���هال، ته���وع، اس���تفراغ، اضطراب، افس���ردگی، 
گیجی،  اخت���الالت خ���واب، رویاهای غیرطبیع���ی، 
س���ردرد، خس���تگی، اخت���الل در تمرکز و خ���ارش از 
ع���وارض جانب���ی ش���ایع دارو هس���تند. همچنی���ن 
ممکن اس���ت باعث افزایش سطح تری گلیسریدها 
و  لیپودیس���تروفی  س���ندروم  و  ت���ام  کلس���ترول  و 

استئونکروز شود. 
تداخل های دارویی

س���یزاپراید،  کارودیل���ول،  بپریدی���ل،  ب���ا  افاویرن���ز 
کلشیسین،  مضعف های دستگاه عصبی مرکزی، 
الپرنون، آلکالوییدهای ارگوت، اتاویرین، فنتانیل، 
لورازی��������دون، متوتریمپ�����رازی���ن،  هالوفانتری��������ن، 
کلیتکس���ل، فنی توئین،  می���دازوالم، نویراپین، پا
پیمکرولیموس، پیموزاید، رانوالزین، سالمترول، 
گونیست های ویتامینK، داروناویر،  تریازوالم، آنتا

دروپریدول و وریکونازول تداخل دارد.
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نکات قابل توصیهد

1- دارو باید با معده خالی مصرف شود. 
کاهش عوارض دس���تگاه عصبی مرکزی  2- ب���رای 
دارو، تجوی���ز دارو موق���ع خواب توصیه می ش���ود. 
این عوارض به  طور شایعی در طی هفته های اول 
درمان مش���اهده ش���ده و احتمااًل ب���ا ادامه درمان 

بهبود می یابند. 
3- قرص ه���ا نباید شکس���ته ش���وند ول���ی می توان 
کپس���ول ها را باز نموده و محتویات را به مایعات یا 

غذا اضافه نمود. 
کلس���ترول،  4- س���طوح س���رمی تران���س آمینازها، 
تری گلیسریدها و عالئم و نش���انه های عفونت باید 

پایش شوند. 
5- در ص���ورت ب���روز راش، مرات���ب ف���ورًا ب���ه اطالع 

پزشک رسانده شود. 
6- در صورت بروز عوارض جانبی دستگاه اعصاب 
گیجی، خواب آلودگی(،  مرک���زی )اختالل در تمرکز، 

کار با ماشین  آالت و رانندگی خودداری شود.  از 
مقدار مصرف

در ص���ورت مص���رف همزم���ان وریکون���ازول، مقدار 
مص���رف افاویرن���ز ب���ه 300 میلی گرم یک  ب���ار در روز 
کاهش و مقدار مصرف وریکونازول به 400 میلی گرم 

هر 12 ساعت افزایش می یابد. 
بزرگس���االن: دارو به  میزانmg/day 600 استفاده 

می شود. 
ک���ودکان: مقدار مص���رف دارو برحس���ب وزن بدن 

کودکان mg/day 600-200 می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg, 600mg
Capsule: 50mg, 100mg, 200mg
Oral Solution: 150mg/mL

        GANCICLOVIR                                                  
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
س���ایتومگالوویروس ها  از  ناش���ی  مخاطره آمی���ز 
)CMV( در بیم���اران مبت���ال ب���ه اخت���الل سیس���تم 

ایمنی مصرف می شود.
کاهش ش���دید  م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت 
هموگلوبین یا ش���مارش س���لول های خ���ون نباید 

مصرف شود.

هشدارها
1- مص���رف این دارو در بیماران مبتال به نارس���ایی 

گیرد. کلیه باید با احتیاط فراوان صورت 
2- در طول انفوزیون این دارو بیمار باید به  اندازه 

کند. کافی مایعات دریافت 
3- از تم���اس محل���ول دارو ب���ا پوس���ت، چش���م و 

مخاط بیماران جلوگیری شود.
ع���وارض جانب���ی: نوتروپن���ی و ترومبوس���یتوپنی، 
تغیی���رات  پوس���تی،   ضایع���ات  ت���ب،   کم خون���ی، 
کبد، ب���روز فلبیت و  کار  غیرع���ادی در آزمون ه���ای 
تحریک پذی���ری در موضع تزریق از عوارض جانبی 

دارو هستند. 
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا زیدوودین ممکن اس���ت عوارض خون���ی دارو را 

تشدید کند. 
نکات قابل توصیه

1- به دلیل سمی بودن این دارو، کادر درمانی باید 
خ���ود را در برابر تم���اس احتمالی ب���ا آن محافظت 
کنن���د. در ص���ورت تماس محل���ول دارو با پوس���ت 
ی���ا مخاط ه���ا، بالفاصله محل تماس بای���د با آب و 

صابون شسته شود.
2- انفوزیون وریدی دارو باید به  آهس���تگی و طی 

گیرد. حداقل یک ساعت صورت 
مق���دار مصرف: ب���ه  ص���ورت انفوزی���ون وریدی، 
در ش���روع درمان مق���دار mg/kg 5 هر 12 س���اعت 
ب���رای 21-14 روز و ب���رای پیش���گیری همین مقدار 
برای 14-7 روز مصرف می ش���ود. به  عنوان مقدار 
مص���رف نگهدارنده mg/kg 6 ب���رای 5 روز هفته یا 
که س���طح ایمنی بدن  روزان���ه mg/kg 5 ت���ا زمانی 

بیمار به حد مطلوب برسد، مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 500mg

          LAMIVUDINE                        
موارد مصرف: المیوودین، معمواًل همراه با سایر 
دارو ه���ای ضدرترووی���روس، برای درم���ان عفونت 
 B و در درم���ان هپاتی���ت HIV ناش���ی از وی���روس

مصرف می شود.
هشدارها

ب���روز درد ه���ای ش���کمی، ته���وع و  1- در ص���ورت 
اس���تفراغ )باید احتمال بروز پانکراتیت رد ش���ود(، 
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افزایش غلظت سرمی آمینوترانسفراز، هپاتومگالی 
کتی���ک متابولی���ک ی���ا ب���ا  پیش���رونده، اس���یدوز ال

گردد. منشای ناشناخته مصرف دارو باید قطع 
2- در صورت ابتالی بیمار به هپاتومگالی یا س���ایر 
کبدی یا احتم���ال ابتال به آن ها و در  بیماری های 
کلیه باید ب���ا احتیاط  بیم���اران مبتال به نارس���ایی 

فراوان مصرف شود.
3- قب���ل از ش���روع درم���ان هپاتیت B با ای���ن دارو، 
احتم���ال وج���ود عفون���ت HIV بای���د رد ش���ود، زیرا 
مقادی���ر مص���رف المیوودین برای درم���ان هپاتیت 
کمتر اس���ت و ممکن است موجب بروز مقاومت   B

ویروس HIV نسبت به دارو شود.
عوارض جانبی: درد های شکمی، تهوع، استفراغ، 
اسهال،  سردرد، تب، ضایعات پوستی،  بی حالی، 
اس���تخوانی-عضالنی  درد  س���رفه،  بی خواب���ی، 
و نوروپات���ی محیط���ی از ع���وارض ش���ایع ای���ن دارو 

هستند. 
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا تری متوپریم باعث افزایش غلظت س���رمی دارو 
می شود. مصرف همزمان المیوودین و زیدوودین 

کم خونی شدید شود. ممکن است موجب بروز 
مقدار مصرف

بزرگساالن: در درمان عفونت HIV، همراه با سایر 
دارو های ضدرتروویروس، مقدار 300میلی گرم یک 
ی���ا دو مقدار منقس���م مصرف می ش���ود. در درمان 
هپاتیت B مزمن در افراد با س���ن 16 س���ال و باالتر، 

mg/day 100 مصرف می شود. 
کودکان با سن  کودکان: در درمان عفونت HIV در 
3 ماه تا 12 س����ال  مق����دار mg/kg 4 هر 12 س���اعت 
کث��������ر ت���ا mg/day 300( مص���رف می ش���ود.  )حدا
 B مقدار مصرف این دارو در درمان هپاتیت مزمن
در کودکان با سن 2 سال و بیشتر mg/kg 3 یک بار 

کثر mg/day 100 می باشد. در روز تا حدا
اشکال دارویی

Tablet: 100mg, 150mg
Oral Solution: 10mg/ml

 LOPINAVIR+RITONAVIR  
 HIV م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت
به همراه س���ایر داروهای ضدرتروویروس استفاده 

می شود. 

م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود پورفیری  
حاد و یا مصرف همزمان سیزاپراید، آلکالوییدهای 
پیموزای���د،  می���������دازوالم،  لوواس���تاتین،  ارگ���وت، 
ریفامپین، سیلدنافیل، سیمواستاتین و تریازوالم 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مصرف دارو باعث افزایش قند خون می شود.
2- به علت ایجاد سندروم لیپودیستروفی توسط 
دارو می���زان چرب���ی و قند خون بیم���ار باید قبل از 
درم���ان، 6-3 ماه بعد از درمان و س���پس س���االنه 

اندازه گیری و پایش شوند. 
3- در صورت بروز عالئم و نش���انه های پانکراتیت، 

مصرف دارو باید قطع شود. 
کی به  علت دارا  کبد، محلول خورا 4- در نارسایی 
بودن پروپیلن گلیکول نباید اس���تفاده ش���ده و در 
کپسول نیز  کبد، اش���کال قرص و  نارس���ایی شدید 

نباید استفاده شوند. 
ک���ی نبای���د  کلی���ه، محل���ول خورا 5- در نارس���ایی 
کلیه، شکل  اس���تفاده ش���ده و در نارسایی ش���دید 

دارویی قرص با احتیاط استفاده می شود. 
عوارض جانبی: بثورات پوستی، افزایش کلسترول 
و تری گلیسرید خون، اسهال، ناهنجاری در حس 
چش���ایی، تهوع، اس���تفراغ، درد ش���کمی، افزایش 
گاما  گلوتامیل ترانس���فراز و آالنی���ن آمینو ترانس���فراز 
و اخت���الالت الکترولیت���ی از ع���وارض جانب���ی دارو 

هستند. 
تداخل ه���ای  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
دارویی بسیار زیادی دارد و باید در صورت مصرف 
همزمان با هر داروی دیگری احتیاط الزم را بعمل 

آورد. 
نکات قابل توصیه

کام���ل )بدون  1- ش���کل داروی���ی ق���رص ب���ه  ط���ور 
کردن ی���ا جویدن( بلعیده ش���ود.  شکس���تن، خرد 
کی باید جه���ت افزایش جذب با غذا  محلول خورا

مصرف شود. 
2- در صورت بروز تغییرات وزن در کودکان، مراتب 

به اطالع پزشک رسانده شود. 
اغل���ب  ب���ا  دارو  ای���ن  تداخ���ل  ب���ه  توج���ه  ب���ا   -3
گون���ه دارو اعم از نس���خه ای،  داروه���ا، مص���رف هر 
گیاهی بای���د به اطالع  غیرنس���خه ای یا داروه���ای 

دکتر داروساز و پزشک برسد. 
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لوپیناویر/ریتوناوی���ر د ق���رص  داروی���ی  ش���کل   -4

می توان���د همزم���ان ب���ا دیدانوزین با مع���ده خالی 
مص���رف ش���ود. ول���ی در ص���ورت مص���رف محلول 
کی لوپیناویر/ریتوناویر، بیمار باید دیدانوزین  خورا
را ی���ک س���اعت قبل ی���ا 2 س���اعت بع���د از محلول 

کی دارو استفاده نماید.  خورا
کنن�������ده داروه�����ای  5- ب���ه بیم�������اران مص������رف 
که طی  کی توصیه می شود  ضدبارداری های خورا
درمان از روش های پیشگیری اضافی یا جایگزین 

دیگری استفاده کنند. 
مقدار مصرف

کودکان با سطح بدن  بزرگس���االن: در بزرگساالن و 
بیش���تر از m2  1/4 ی���ا وزن مس���اوی یا بیش���تر از 40 
کیلوگ���رم، دو قرص دوب���ار در روز تجویز می ش���ود. 
کمتر از 3  ک���ه   HIV در بزرگس���االنی با س���وش های
موتاس���یون ب���ه مهارکننده ه���ای پروتئ���از دارد، 4 

قرص یک بار در روز تجویز می شود. 
کودک���ان با س���ن بیش از دو س����������ال  کودکان: در 
کیلوگ����������رم و س���طح ب����������دن  کمت���ر از 40  ب���ا وزن 
m2   0/9-0/5، ق���رص mg/25 mg 100، دو قرص 

دوب������ار در روز اس���تفاده می ش���ود. در صورتی ک���ه 
س���طح ب���دن m2 1/4-0/9 ب���اش���د، لوپین���اویر/
ریتون��اوی���ر mg/25 mg 100 ب���ه  می���زان 3 ق���رص 
کی  دوب���ار در روز تجوی���ز می ش���ود. محل���ول خورا
دارو ب���ه می���زان 5 میلی لیت���ر دوب���ار در روز ب���ا غذا 
ک���ودکان 12-2 س���ال،  مص���رف می ش���ود. ب���رای 
mL/ m2  2/9 دوبار در روز با غذا مصرف می شود 

کثر 5 میلی لیتر دوبار در روز(.  )حدا
اشکال دارویی

Capsule: 133.3mg/33.3mg
Tablet: 200mg/50mg
Oral Solution: (400mg/100mg) /5mL

          NELFINAVIR                          
موارد مصرف: این دارو همراه با س���ایر دارو های 
ضدرترووی���روس، در درمان عفون���ت HIV مصرف 

می شود. 
هشدارها

1- ای���ن دارو در بیم���اران مبت���ال ب���ه بیماری ه���ای 
کبدی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- نلفیناویر باعث افزایش قند خون می شود.

3- به دلی���ل خطر بروز خونریزی، مصرف این دارو 
در بیم���اران مبت���ال ب���ه هموفیل���ی باید ب���ا احتیاط 

گیرد.  فراوان صورت 
کم خون���ی همولیتیک مصرف  4- در ص���ورت بروز 

این دارو باید قطع شود.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ و اسهال، درد های 
ش���کمی، اختالالت چش���ایی، اختالل در خواب، 
و  عض���الت  درد  خس���تگی،  س���رگیجه،  س���ردرد، 

مفاصل از عوارض جانبی این دارو هستند. 
تداخل ه���ای داروی���ی: ب���ه  دلیل احتم���ال تغییر 
در غلظ���ت س���رمی،  مص���رف همزمان ای���ن دارو با 
کب���دی دارند و  ک���ه متابولیس���م  س���ایر دارو های���ی 
کب���دی باید با  کنن���ده آنزیم های  ی���ا داروه���ای القا

گیرد. احتیاط صورت 
نکات قابل توصیه

کاهش مق���دار مصرف دارو در بیماران مبتال به   -1
کبد توصیه می شود. نارسایی 

2- بهتر است این دارو همراه با غذا مصرف شود.
مقدار مصرف

ی���ا   گ���رم دوب���ار در روز  بزرگس���االن: مق���دار 1/25 
گرم س���ه  بار در روز همراه با غذا مصرف  750میلی 

می شود.
س���ال  س���ن3-13  ب���ا  ک���ودکان  ب���رای  ک���ودکان: 
 25-30 mg/kg 55-50 دو ب���ار در روز ی���ا  mg/ kg

سه  بار در روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg, 625mg
Powder: 50mg/g

          NEVIRAPINE                          
موارد مصرف: این دارو همراه با س���ایر داروهای 
ضدرترووی���روس در درم���ان عفون���ت HIV مصرف 

می شود.
م���وارد منع مصرف: ای���ن دارو در بیم���اران مبتال 
کبد و نیز به  عنوان پیشگیری  به نارسایی ش���دید 

کننده از عفونت نباید مصرف شود.
هشدارها

1- ای���ن دارو در صورت اختالل خفیف تا متوس���ط 
کلیه  کبد یا  کار  کب���د و یا احتمال ابتال اخت���الل  کار 

باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کبد در طول درم���ان با این  2- پیگی���ری عملک���رد 
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دارو، در فواص���ل ه���ر 2 هفته یک ب���ار در 2 ماه اول 
درمان و س���پس هر 3 ماه یک ب���ار در ادامه درمان 
ضروری است. در صورت بروز عیب کار کبد مصرف 
کبد  کار  دارو باید قطع شود و پس از طبیعی شدن 
دوباره آغاز شود. اما در صورت بروز مجدد عیب کار 

کبد، مصرف دارو باید برای همیشه قطع شود.
که نویراپین دریافت می کنند، باید از  3- بیمارانی 
کنش های پوستی و سمیت کبدی طی  نظر بروز وا
18 هفته اول درمان تحت نظر باش���ند. در صورت 
بروز ضایعات پوس���تی ش���دید یا ضایعات همراه با 

تب، مصرف دارو باید برای همیشه قطع شود.
ع���وارض جانب���ی: ش���ایع ترین عارض���ه نویراپی���ن 
که طی 6 هفته اول درمان  ضایعات پوستی است 
بروز می کند. ضایعات پوستی شدید و مخاطره آمیز 
گاه منجر به مرگ بیمار ش���ده( با مصرف این  )ک���ه 
کنش های حساسیت  گزارش ش���ده است. وا دارو 
کسی، سمیت  مفرط مانند آنژیوادم، کهیر و آنافیال
کب���د هم���راه ب���ا نک���روز، ته���وع، اس���تفراغ،  ش���دید 
گیجی و سردرد از  اس���هال، دردش���کم، خس���تگی، 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف ای���ن دارو همزمان 
کبدی دارند یا  که متابولیس���م  با س���ایر دارو هایی 
کبدی هس���تند، باید از نظر  کنن���ده آنزیم های  القا

تغییر غلظت پالسمایی دو دارو سنجیده شود.
نکات قابل توصیه

1- به بیمار یا همراهان وی باید آموزش الزم داده 
کنش های حساس���یت  ش���ود ت���ا بتوانند عالئ���م وا
مف���رط را تش���خیص دهند و ب���ه  موق���ع در درمان 

آن ها اقدام نمایند.
2- بدلی���ل بروز س���ریع مقاوم���ت، نویراپین نباید 

به  تنهایی مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار mg/day 200 برای 14 روز مصرف 
می شود که در صورت عدم بروز ضایعات پوستی به 

200 میلی گرم دوبار در روز افزایش می یابد.
ک���ودکان ب���ا س���ن 2 م���اه ت���ا 8 س���ال  ک���ودکان: در 
مق���دار mg/kg 4 یک ب���ار در روز ب���ه  م���دت14 روز 
که در صورت عدم بروز ضایع���ات  مصرف می شود 
 )400 mg/day کث�����ر ت��ا پ�وس������تی تا mg/kg 7 )حدا
کودکان با سن 16-8 سال و با  افزایش می یابد. در 
کیلوگرم ش���روع درمان مانند سایر  کمتر از 50  وزن 

که مقدار مصرف تا mg/kg 4 دوبار  کودکان اس���ت 
کث���ر ت���ا mg/day 400( قاب���ل افزای���ش  در روز )حدا

است. 
اشکال دارویی

Tablet: 200mg
Suspension: 50mg/ml

       OSELTAMIVIR                          
موارد مص���رف: این دارو در درمان و پیش���گیری 
از ابتالی ب���ه آنفوالنزای ن���وع A و B در بیماران در 

معرض خطر مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در بیم���اران مبتالبه عیب 

کلیه نباید مصرف  شود. کار  شدید 
دردش���کم،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���ه����ال، س������ردرد، خس���ت����گی،  س���وء هاضمه و 
بی خواب���ی، گیج���ی، ضایع���ات پوس���تی و الته���اب 

ملتحمه با مصرف این دارو گزارش شد ه اند. 
نکات قابل توصیه

1- مصرف این دارو به  عنوان پیش���گیری فصلی از 
ابت���ال به آنفوالنزا یا پیش���گیری و درمان پس از قرار 
گرفت���ن در معرض بیم���اری در افراد س���الم توصیه 

نمی شود.
2- مصرف این دارو به  عنوان پیش���گیری طی 48 
ساعت پس از شروع عالئم بیماری در افراد با سن 
کس���ن دریافت نکرده اند و  که وا 13 س���ال و بیشتر 
بیش���تر در معرض خطر بیماری قرار دارند ش���امل 
س���الخوردگان، مبتالی���ان به بیماری ه���ای مزمن 
ریوی، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری مزمن 
کلی���وی، دیابت و بیم���اران دچار ضعف سیس���تم 

ایمنی توصیه می شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار مص���رف ای���ن دارو 75میل���ی 
که مص���رف آن باید هرچه  گ���رم دوبار در روز اس���ت 
س���ریع تر )ط���ی 48 س���اعت پ���س از ش���روع عالئم 
بیم���اری( آغازش���ود. برای پیش���گیری در اف���راد در 
گرفتن در معرض بیماری،  معرض خطر پس از قرار 
مقدار مص���رف 75میلی گرم یک ب���ار در روز برای 7 
روز و در موارد بروز اپیدمی همین مقدار تا 6 هفته 

می باشد.
کودکان با س���ن  ک���ودکان: مق���دار مص���رف دارو در 
بیش از یک س���ال ب���رای درمان آنفوالنزا براس���اس 
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گ���رم دو ب���ار در روز د وزن بیم���ار بی���ن 60-30 میل���ی 

می باشد.
اشکال دارویی

Capsule: 30mg, 45mg, 75mg
Oral Solution: 60mg/5ml

           RIBAVIRIN                            
موارد مصرف: ای���ن دارو همراه با اینترفرون-آلفا 

در درمان هپاتیت C مزمن مصرف می شود.
ک���ه همولی���ز  م���وارد من���ع مص���رف: در بیماران���ی 
ناش���ی از دارو برای آنان مخاطره آمیز است )مانند 
بیماری ه���ای قلب���ی ناپای���دار و هموگلوبینوپاتی از 
جمل���ه تاالس���می( و در بیم���اران مبتال به س���یروز، 
کلیه ی���ا بیماری خودایمنی  کبد و  عیب ش���دیدکار 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- قبل از تجویز این دارو باید احتمال باردار بودن 
بیمار رد شود. 

2- مص���رف ای���ن دارو در بیم���اران قلب���ی بای���د ب���ا 
گیرد. احتیاط فراوان صورت 

3- مص���رف این دارو در بیماران مس���تعد، ممکن 
است موجب بروز نقرس شود.

4- قبل از ش���روع درم���ان با ای���ن دارو آزمایش های 
کراتینین سرم،  ش���مارش کامل س���لول های خون، 
کبدی و اس���ید اوریک خ���ون باید انجام  آنزیم های 
ش���وند و در هفته های دوم و چهارم درمان نیز تکرار 

شوند و مقدار مصرف دارو تنظیم گردد.
گاه با  که  کم خونی همولیتی���ک  عوارض جانب���ی: 
افزای���ش بیلی روبی���ن و اس���یداوریک خ���ون همراه 

است از عوارض جانبی مهم ریباویرین است.
ک���ه همزمان  تداخل ه���ای داروی���ی: در بیمارانی 
اینترفرون-آلفا و ریباویری���ن نیز مصرف می کنند، 
ممکن است نیاز به افزایش مقدار مصرف وارفارین 

باشد.
ن���کات قابل توصیه: با توجه ب���ه تراتوژنیک بودن 
دارو، پیشگیری های الزم برای جلوگیری از بارداری 

توسط بیمار یا همسر وی باید صورت گیرد.
مقدار مص���رف: در درم���ان هپاتی���ت C همراه با 
اینترفرون-آلفا برای افراد با س���ن بیش از 18 سال 
کیلوگرم به  مقدار 400میلی گرم  کمتر از 75  و با وزن 
در صبح و 600میلی گرم در ش���ب مصرف می شود. 

کیلوگرم به  مقدار  برای بیماران با وزن بیش از 75 
600میلی گرم دوبار در روز مصرف می گردد.

اشکال دارویی
Tablet/Capsule: 200mg
Injection: 100mg/1ml

            STAVUDINE                               
موارد مصرف: این دارو همراه با س���ایر دارو های 
ضدرترووی���روس در درم���ان عفون���ت HIV مصرف 

می شود.
هشدارها

1- در بیم���اران دارای س���ابقه ابت���ال ب���ه نوروپات���ی 
کبدی،  محیط���ی، هپاتومگالی یا هر ن���وع بیماری 
کلی���ه ب���ا احتیاط ف���راوان  کار  پانکراتی���ت و عی���ب 

مصرف شود.
ب��������روز  2- اس���تاوودین مم���ک���ن اس���ت موج���ب 
گهانی  کتیک شود. در صورت افزایش نا اسیدوزال
آمینوترانس���فرازهای پالس���ما ی���ا ب���روز هپاتومگالی 
کتیک مصرف  پیشرونده یا اسیدوز متابولیک یا ال

دارو باید قطع شود.
)ش���امل  گوارش���ی  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���تفراغ(،  ته���وع،  اس���هال،  درد ه���ای ش���کمی، 
کبدی، سرفه و  بی اش���تهایی، پانکراتیت، آس���یب 
تنگ���ی نفس، اخت���الالت بینایی، عالئ���م نوروپاتی 
کتیک از عوارض جانبی این  محیطی و اس���یدوزال

دارو هستند.
ای���ن  ضدویروس���ی  اث���ر  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
دارو در ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا زیدوودین، 
کاهش  دوکسوروبیسین و ریباویرین ممکن است 

یابد.
مقدار مصرف

کیلوگرم  کمتر از 60  بزرگس���االن: برای افراد ب���ا وزن 
30میلی گرم هر 12 ساعت حداقل یک ساعت قبل 
از غذا مصرف می ش���ود و برای افراد با وزن بیش���تر 
کیلوگ���رم 40میلی گ���رم هر 12 س���اعت مصرف  از 60 

می شود.
 500 mcg/kg ،ک���ودکان: برای نوزادان زی���ر 2 هفته
هر 12 ساعت و برای کودکان با سن بیش از 2 هفته 
کیلوگ���رم مق���دار mg/kg 1 هر 12  کمت���ر از 30  و وزن 

ساعت مصرف می شود.
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اشکال دارویی
Tablet and Capsule: 40mg
Oral Solution: 5mg/5ml

           TENOFOVIR                   
موارد مصرف: این دارو همراه با س���ایر داروها در 
درم���ان عفونت HIV و در درمان هپاتیت B مزمن 

به  کار می رود. 
هشدارها

ب���ا  آمی���ز هم���راه  کتی���ک مخاط���ره  اس���یدوز ال  -1
کبدی با مصرف این دارو  هپاتومگالی و اس���تئاتوز 

گزارش شده است. 
کتانمی عالمتی، اسیدوز  2- در صورت بروز هیپرال
کتیک، هپاتومگالی پیشرونده یا اختالل سریع  ال

کبد، مصرف دارو باید متوقف  شود.  کار 
کلیه و میزان فس���فات س���رم باید قبل  کارک���رد   -3
از درمان، هر 4 هفته و س���پس هر س���ه ماه یک بار 
کنترل گردد. تنظیم مقدار مصرف دارو در نارسایی 

کلیه ضروری می باشد.
4- در ص���ورت مص���رف اخی���ر ی���ا همزم���ان س���ایر 
داروهای نفروتوکس���یک، دارو ب���ا احتیاط مصرف 

شود. 
) ته���وع،  گوارش���ی  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
استفراغ، درد شکمی، نفخ، اسهال(، بی اشتهایی، 
کتی���ک،  کب���دی، اس���یدوز ال پانکراتی���ت، آس���یب 
گیجی،  تنگی نفس، س���رفه، س���ردرد، بی خوابی، 
گویچه های    خس���تگی، اختالالت خونی )کاه���ش 
ک���ت(، درد عضالن���ی، درد  قرم���ز، نوتروفی���ل و پال
مفاصل، راش، کهیر، تب، سندرم لیپودیستروفی، 
کاه���ش فس���فات خ���ون و چگال���ی  اس���تئونکروز و 

استخوان از عوارض جانبی دارو هستند. 
آدفووی���ر،  ب���ا  تنوفووی���ر  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
گانس���ی���کلوویر، والگانس���ی����کلوویر،  دیدانوزی������ن، 
آس���یکلوویر، واالس���یکلوویر، آتازاناوی���ر و لوپیناویر 

تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

کتی���ک  1- در رابط���ه ب���ا عالئ���م وق���وع اس���یدوز ال
بیم���ار  ب���ه  اس���تئاتوز  ب���ا  ش���دید  هپاتومگال���ی  و 
اطالع رس���انی ش���ود. در ص���ورت بروز ای���ن عوارض 

مصرف دارو باید قطع شود. 
کم اس���تخوان  کاه���ش ترا 2- بدلی���ل ام���کان بروز 

بیم���اران مبت���ال ب���ه ایدز و یا با س���ابقه شکس���تگی 
که در معرض خطر  پاتولوژیک استخوان یا افرادی 
گیرند.  اس���تئوپنی هس���تند، باید مورد توجه ق���رار 
کلس���یم و ویتامین Dدر تمام  مصرف مکمل های 

کننده تنوفوویر توصیه می شود. بیماران مصرف 
مق���دار مص���رف: مق���دار mg/day 300 مص���رف 

می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 300mg

       VALACYCLOVIR             
م���وارد مص���رف: واالس���یکلوویر در درم���ان زون���ا، 
تبخال هرپس���ی، مننژیت هرپس���ی و در پیشگیری 
از عفونت های ناش���ی از سیتومگالوویروس پس از 

پیوند اعضا مصرف می شود.
کلی���ه،  نارس���ایی  ب���ا  بیم���اران  در  هش���دارها: 
س���المندان و در ص���ورت مصرف داروهای س���می 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. برای 
گوارش���ی، هپاتیت و  عوارض جانب���ی: اخت���الالت 
کنش های حساسیتی  زردی، سردرد و سرگیجه، وا
کس���ی، توهم، لرز، تشنج، جنون و اغما از  و آنافیال

عوارض جانبی این دارو هستند. 
تداخل  دارویی: مصرف همزمان این دارو با سایر 
کلیه خطر بروزمس���مومیت  دارو های س���می برای 

کلیه را افزایش می دهد. 
ن���کات قاب���ل توصی���ه: هن���گام مص���رف دارو باید 

کافی مایعات مصرف شود. به  مقدار 
مقدار مصرف: در درمان زونا، 1 گرم سه بار در روز 
ب���ه مدت 7 روز، در درمان تبخال 500 میلی گرم دو 
بار در روز برای 5 روز. در بیماران با ضعف دستگاه 
گرم دو ب���ار در روز به  ایمن���ی و مبت���ال به HIV ی���ک 
گرم هر  م���دت 10 روز، در درمان تبخال تناس���لی 2 
12 س���اعت و در پیش���گیری از عفونت س���یتومگالو 
گرم 4 بار در روز برای 90  ویروس در پیوند اعض���ا 2 

روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500, 1000mg

     VALGANCICLOVIR                
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان القای���ی و 
نگهدارنده رتینیت سیتومگالو ویروسی در بیماران 
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مبت���ال به ایدز و پیش���گیری از بیماری س���یتومگالو د

ویروس���ی متعاق���ب انجام پیوند عض���و از یک اهدا 
کننده مثبت از لحاظ س���یتومگالو وی���روس به  کار 

می رود. 
موارد منع مصرف: در صورت پایین بودن میزان 
ک���ت مص���رف این  هموگلوبی���ن، نوتروفی���ل ی���ا پال

فراورده خودداری شود. 
هشدارها

کامل س���لول های خون���ی به  صورت  1- ش���مارش 
مرتب توصیه می شود. 

2- به علت اثرات تراتوژنیک، اقدامات پیش���گیری 
از ب���ارداری توس���ط خانمها و آقایان ط���ی درمان و 

حداقل تا 90 روز پس از درمان باید انجام شود. 
3- از مص���رف همزمان دارو با ایمی پنم خودداری 

شود. 
عوارض جانبی: افزایش فشار خون، تب، سردرد، 
بی خوابی، اس���هال، تهوع، استفراغ، درد شکمی، 
کم خونی، نوتروپنی، لرزش، جدا شدن  یبوس���ت، 
شبکیه، سرفه و عفونت قسمت فوقانی، نوروپاتی 
کت خون از  کاهش تعداد پال محیطی، پارستزی و 

عوارض جانبی این دارو هستند. 
باع���ث  اس���ت  ممک���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
افزایش غلظت و اث���رات ایمی پنم، مایکو فنوالت، 
کریپت����������از  مهارکننده ه���ای نوکلئوزیدی تران������س 

معکوس و تنوفوویر شود. 
نکات قابل توصیه

1- دارو باید با غذا مصرف شود. 
2- به عل���ت اث���رات احتمال���ی موتاژنی���ک دارو، از 
تماس با قرص های شکس���ته و خرد شده، پودر و 

محلول دارو خودداری شود. 
کام���ل  ش���مارش  ش���بکیه،  ادواری  معاین���ه   -3
کت ه���ا و  س����������لول های خون������ی، ش���م����ارش پال
کراتینین سرم باید مرتبًا انجام شوند.  اندازه گیری 
کم خون���ی و  4- در م���ورد ب���روز عالئ���م نوتروپن���ی، 
کت خون به بیم���ار آموزش داده  کاه���ش تعداد پال

شود. 
کاهش باروری شود.  5- دارو ممکن است باعث 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: در رتینیت س���یتومگالو ویروس���ی در 
ف���از القا به میزان 900میلی گرم دوبار در روز برای 21 
روز و س���پس 900 میلی گرم یک بار در روز اس���تفاده 

کن���د، این مقدار  گر رتینیت پیش���رفت  می ش���ود. ا
مصرف تکرار می ش���ود. برای پیشگیری از بیماری 
س���یتومگالو ویروس���ی متعاقب پیوند اعضا طی 10 
روز از انج���ام پیوند، دارو به  میزان mg/day 900 به 
مدت 100 روز استفاده می شود. مدت مصرف دارو 

کلیه 200-100 روز می باشد.  در پیوند 
اشکال دارویی

Tablet: 450mg
Solution: 250mg/5ml 

           ZANAMIVIR                     
موارد مص���رف: زانامیویر در پیش���گیری و درمان 
عفونت ناشی از ویروس آنفوالنزا مصرف می شود.

هشدارها: احتمال بروز برونکواسپاسم با مصرف 
این دارو وجود دارد.

ع���وارض جانب���ی: س���ردرد، س���رگیجه، اخت���الالت 
گوارش���ی، س���رفه، عفون���ت، ضایع���ات پوس���تی و 

برونشیت از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل های دارویی: مص���رف همزمان زانامیویر 
کس���ن های ح���اوی ویروس ه���ای زنده ممکن  و وا

کسن شود. کاهش اثربخشی وا است باعث 
مق���دار مص���رف: در درم���ان عفونت حاد ناش���ی 
کثر طی 48 س���اعت بعد  از وی���روس آنفوالن���زا حدا
از ش���روع عالئ���م مق���دار 10میلی گ���رم دو ب���ار در روز 
و ب���ه  مدت 5 روز استنش���اق می ش���ود. ب���ه  عنوان 
که در تماس  پیش���گیری از بروز بیماری در افرادی 
کثر طی 36 ساعت  نزدیک با بیماران بوده اند حدا
بعد از تم���اس اولیه با بیمار مقدار 10میلی گرم یک  
ب���ار در روز و ب���ه  م���دت 10 روز اس���تفاده می ش���ود. 
ب���ه  عن���وان پیش���گیری عموم���ی در زم���ان ش���یوع 
کث���ر 5 روز بعد از  بیم���اری آنفوالن���زا در جامعه حدا
ش���یوع بیماری مقدار 10میلی گرم ی���ک  بار در روز و 

به  مدت 28 روز استنشاق می شود.
اشکال دارویی

Inhaler: 5mg/blister

          ZIDOVUDINE                
س���ایر  ب���ا  زیدوودی���ن، هم���راه  م���وارد مص���رف: 
دارو های ضدرتروویروس، در درمان عفونت ناشی 
از وی���روس HIV مصرف می ش���ود. همچنین این 
دارو ب���ه  تنهای���ی در پیش���گیری از انتق���ال ویروس 
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HIV از م���ادر ب���ه فرزند در زنان ب���اردار و در نوزادان 
تازه متولد شده آنان مصرف می گردد.

کاه���ش  م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت ب���روز 
غیرع���ادی نوتروفیل ه���ا ی���ا هموگلوبین، ن���وزادان 
مبتال به زیادی بیلی روبین خون و افزایش غلظت 

سرمی ترانس آمیناز نباید مصرف شود.
هشدارها

کاه���ش فعالی���ت مغ���ز  1- در بیم���اران مبت���ال ب���ه 
اس���تخوان، بیم���اران در مع���رض ابتال به اس���یدوز 
کمبود اسید فولیک یا ویتامین B12، در  کتیک،  ال
کبد و در بیماران س���الخورده باید  کار  صورت عیب 

با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- در ط���ول مصرف ای���ن دارو در بیماران مبتال به 
کاهش فعالیت مغزاس���تخوان، انج���ام آزمون های 
خ���ون ه���ر 2 هفت���ه یک ب���ار در 3 ماه���ه اول دوره 
درم���ان و حداقل هر م���اه یک ب���ار در ادامه درمان 
کم خونی یا عالئم  ضروری اس���ت. در صورت ب���روز 
کاه���ش مقدار  کاه���ش فعالی���ت مغ���ز اس���تخوان، 
مص���رف یا قط���ع موقت مصرف دارو ممکن اس���ت 

ضروری باشد.
3- در ص���ورت ب���روز هپاتومگال���ی پیش���رونده ی���ا 
افزای���ش غیرعادی غلظت س���رمی آمینوترانس���فراز 

مصرف این دارو باید قطع شود.
کم خونی، نوتروپن���ی یا لکوپنی،  عوارض جانب���ی: 
ته���وع،  اس���تف���راغ، بی اش���ت���هایی، درد ش��������کم، 
س���وء ه���������اضمه، اس���هال، نف���خ، س���ردرد، ت���ب، 
عض�������الت،  درد  پارس���تزی،  پوس�����تی،  ضایع���ات 
نوروپات���ی، س���رگیجه، بی خواب���ی ی���ا بدخواب���ی و 

بی حالی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان زیدوودین 
کاهنده فعالیت مغز اس���تخوان  باس���ایر دارو ه���ای 
ممکن اس���ت س���بب تش���دید اث���رات ای���ن دارو ها 
ش���ود. مص���رف همزم���ان المیوودی���ن و دارو های 
ضدالتهاب غیراس���تروییدی ب���ا زیدوودین ممکن 
کم خونی ش���دید در بیمار شود.  است س���بب بروز 
کاهش و  کلی���وی ای���ن دارو را  تری متوپری���م دف���ع 

غلظت سرمی آن را افزایش می دهد.
مقدار مصرف

 2-3 در   500-600  mg/day مق���دار  بزرگس���االن: 
که ای���ن مقدار  مق���دار منقس���م مص���رف می ش���ود 
اخت���الالت  از  پیش���گیری  ی���ا  درم���ان  در  مص���رف 

 1 g/day ب���ه HIV نورولوژی���ک ناش���ی از وی���روس
افزای���ش می یابد. مقدار مصرف ای���ن دارو در زنان 
ب���اردار به  منظور پیش���گیری از انتق���ال ویروس به 
جنین باید توسط پزشک متخصص تعیین شود.

ک���ودکان ب���ا  ک���ودکان: مق���دار مص���رف ای���ن دارو در 
 360-480  mg/m2/2 day م���اه از 3  بی���ش  س���ن 
گرم  کث���ر 200 میلی  در 4-3مق���دار منقس���م ت���ا حدا
که این مق���دار در درمان یا  هر 6 س���اعت می باش���د 
پیشگیری از اختالالت نورولوژیک ناشی از ویروس 
کثر mg/m2  18 هر 6 س���اعت افزایش  HIV  ت���ا حدا

می یابد.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg, 300mg
Tablet: 300mg
Syrup: 50mg/5 ml

CARBAPENEMS

Imipenem+Cilastatin 
Meropenem

 IMIPENEM+CILASTATIN 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
گ���رم  کتری  ه���ای  ه���وازی و بی ه���وازی ناش���ی از با
مثبت و منفی حس���اس به آن شامل عفونت های 
داخل شکم، استخوان و مفاصل، پوست و بافت 
نرم، مجاری ادراری و صفراوی، پنومونی و س���پتی 
س���می در بیماران مبتال به ضعف دس���تگاه ایمنی 

مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
حساس���یت مف���رط ب���ه س���ایر آنتی بیوتیک ه���ای 

کتام نباید مصرف شود. بتاال
هشدارها: ایمی پنم در بیماران مبتال به نارسایی 

کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کنش های حساسیتی، عوارض  عوارض جانبی: وا
گوارش���ی، عفونت ه���ای ناش���ی از ارگانیس���م های 
کولیت پس���ودوممبران(، عوارض  مقاوم )از جمله 
ای���ن دارو  از ع���وارض جانب���ی  عصب���ی و پوس���تی 

هستند.
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
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گانس���یکلوویر ب���ا ترکی���ب ایمی پنم-سیالس���تاتین د

احتمال بروز تشنج وجود دارد.
نکات قابل توصیه

کودکان پس  1- تغییر رنگ ادرار به قرمز، به ویژه در 
گزارش شده است. از مصرف این دارو 

2- قرم���زی، درد و ترومبوفلبی���ت در مح���ل تزریق 
کند. ممکن است بروز 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: از راه تزری���ق عمی���ق عض��الن���ی هر 12 
ساعت 700- 500 میلی گرم، از راه انفوزیون وریدی
که این مقدار  g/day 2-1 در 4-3 نوبت منقس���م، 
کمت���ر  کتری ه���ای  ب���رای عفونت ه���ای ناش���ی از با
 4 g/day کث���ر ت���ا حدا  50 mg/kg/day حس���اس
در 4-3 مق���دار منقس���م افزای���ش می یاب���د و برای 
پیش���گیری از عفونت ه���ای پس از عم���ل جراحی 
که 3س���اعت بعد تکرار  گرم در ش���روع عمل  ابتدا 1 
می ش���ود و در جراحی ه���ای پرمخاط���ره )مانن���د 
کولورکت���ال( مق���دار 500میلی گرم هش���ت  جراح���ی 
و ش���انزده س���اعت پس از ش���روع عم���ل به صورت 

انفوزیون وریدی مصرف می شود.
ک���ودکان ب���ا س���ن 3 ماه و بیش���تر  ک���ودکان: ب���رای 
 60  mg/kg/day به صورت انفوزیون وریدی مقدار
کث���ر g/ day  2( در چه���ار مق���دار منقس���م  )ت���ا حدا

مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Injection: Imipenem 250mg + Cilastatin 
250mg
Injection: Imipenem 500mg + Cilastatin 
500mg
Injection: Imipenem 750mg + Cilastatin 
750mg

        MEROPENEM                          
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
گ���رم  کتری ه���ای  ه���وازی و بی ه���وازی ناش���ی از با
مثبت و منفی حس���اس به آن شامل عفونت های 
داخ���ل ش���کم، مننژی���ت، عفونت ه���ای مج���اری 
تنفسی، سپتی سمی، عفونت های پوست و بافت 
ن���رم، عفونت های مج���اری ادراری و عفونت های 
ناش���ی از میکروارگانیسم های حساس در بیماران 

مبتال به ضعف دستگاه ایمنی مصرف می شود.

م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
کتام  حساس���یت به س���ایر آنتی بیوتیک های بتاال

نباید مصرف شود.
هش���دارها: مرو پنم در بیماران مبتال به نارسایی 

کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کن�ش ه���ای حس���اس���یت  ع��������وارض ج���انب���ی: وا
گوارش���ی، عفونت ه���ای ناش���ی  مف���رط، ع���وارض 
کول����ی���ت  جمل���ه  )از  مق�������اوم  ارگانیس���م های  از 
پسودوممبران(، عوارض عصبی و عوارض پوستی 

از عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه: قرم���زی، درد و ترومبوفلبیت 

کند. در محل تزریق ممکن است بروز 
مقدار مصرف

بزرگساالن: از راه تزریق وریدی آهسته )طی 3-5 
دقیقه( ی���ا انفوزیون وریدی )ط���ی 30-15 دقیقه( 
گرم هر 8 ساعت مصرف می شود  مقدار 500 میلی 
و عفونت ه���ای  و سپتی س���می  پنومون���ی  در  ک���ه 
بیم���اران نوتروپنیک این مقدار دو برابر می ش���ود. 
گرم هر 8 س���اعت و در درمان  در درمان مننژیت 2 
ک���ه بدت���ر ش���د ه اند و  عفونت ه���ای ری���وی مزم���ن 
گ���رم هر 8 س���اعت مصرف  سیس���تیت فیب���روزی2 

می شود.
کودک��������ان با س���ن 3 ماه تا 12 س��������ال  کودکان: در 
مق�������دارmg/kg 20-10ه���ر  8 س���اعت ب���ه  ص���ورت 
تزریق آهس���ته وریدی )طی5 دقیق���ه( یا انفوزیون 
مصرف می شود. مقدار مصرف در درمان مننژیت
mg/kg 40 هر 8 س���اعت و در درمان عفونت های 
سیس���تیت  و  ش���د ه اند  بدت���ر  ک���ه  مزم���ن  ری���وی 
فیب���روزی،mg/kg 40-25 ه���ر  8س���اعت مصرف 

می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 500mg, 1g
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CEFALOSPORINS

Cefalexin
Cefazolin
Cefepime
Cefixime
Cefotaxime
Ceftazidime
Ceftizoxime
Ceftriaxone
Cefuroxime
Cephalothin

           CEFALEXIN                     
درم�������ان  در  سف������الکس���ین  مص�������رف:  م���وارد 
کتری های گرم مثبت و گرم  عفونت های ناشی از با
منفی حس���اس به دارو از جمله عفونت استخوان 
عفونت ه���ای  کتریای���ی،  با پنومون���ی  مفاص���ل،  و 
پوس���تی و بافت های نرم، التهاب عفونی لوزه ها و 

عفونت های مجاری ادرار مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
حس����اس���یت مف��������رط ب���ه سف��������الوس���پورین ها، 
پنی سیلین  ها و مشتقات آن ها یا پنی سیالمین یا 

بیماری پورفیری نباید مصرف شود.
کهیر  کنش های آلرژیک ش���امل  عوارض جانبی: وا
کنش های  و ضایعات پوس���تی همچنین عالئم وا
کتی���ک  حساس���یت مف���رط ش���امل ش���وک آنافیال
کولی���ت  عالئ���م  و  اس���هال  و  اس���تفراغ  ته���وع،  و 
گزارش شده  پسودوممبران نیز بامصرف این دارو 

است.
تداخ����ل ه���ای داروی���������ی: در ص������ورت مص������رف 
همزمان سفالوس���پورین ها ب���ا آمینوگلیکوزید ها یا 
کلیوی افزایش  وانکومایسین احتمال بروز سمیت 
می یاب���د. اث���ر ضدانعق���ادی وارفاری���ن در ص���ورت 
مصرف همزمان با این دارو ممکن اس���ت افزایش 

یابد.
نکات قابل توصیه

1- سوسپانس���یون دارو پ���س از تهی���ه در ص���ورت 
نگهداری در یخچال تا 14 روز پایدار خواهد بود.

2- در صورت بروز اس���هال ش���دید باید با پزش���ک 

مشورت شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار 250میلی گرم هر 6 س���اعت یا 
که  500 میلی گرم هر 12-8 ساعت مصرف می شود 
در درمان عفونت های شدید این مقدار تا 1-1/5 

گرم هر 8-6 ساعت افزایش می یابد.
کمتر از  کودکان: مق���دار مصرف درکودکان با س���ن 
کودکان  یک س���ال 125میلی گرم هر 12 ساعت، در 
کودکان  5-1 سال، 125میلی گرم هر 8 ساعت و در 

12-6 سال  250میلی گرم هر 12 ساعت می باشد.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 250mg, 500mg
Oral Suspension: 125mg/5ml, 
250mg/5ml
Sachet: 125mg, 250mg

          CEFAZOLIN                        
موارد مصرف: سفازولین در درمان عفونت های 
گ���رم منفی  گ���رم مثب���ت و  کتری ه���ای  ناش���ی از با
حس���اس ب���ه دارو از جمل���ه عفونت ه���ای ادراری 
به  ویژه در دوران بارداری و نیز به  عنوان پیشگیری 

از عفونت قبل از اعمال جراحی مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
حساس���یت به پنی س���یلین ها، سفالوسپورین ها، 
پنی س���یالمین یا ابتال ب���ه بیماری پورفی���ری نباید 

مصرف شود.
کنش های آلرژیک شامل کهیر و  عوارض جانبی: وا
کنش های حساسیتی  ضایعات پوستی و عالئم وا
کتیک و همچنین اختالالت  شامل ش���وک آنافیال
گوارش���ی مانند تهوع، اس���تفراغ و اسهال با مصرف 

گزارش شد ه اند. این دارو 
تداخ����ل ه���ای داروی�������ی: در ص���ورت مص��������رف 
همزم���ان سفالوس���پورین ها ب���ا آمینوگلیکوزید ه���ا 
کلیوی  ی���ا وانکومایس���ین، احتم���ال بروز س���میت 

افزایش می یابد. 
کردن س���فازولین با  نکات قاب���ل توصیه: مخلوط 
س���ایر دارو ه���ا )به وی���ژه آمینوگلیکوزید ه���ا( در یک 

محلول توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: از راه تزریق آهسته یا انفوزیون وریدی 
گرم از دارو 1-0/5 ساعت قبل از  یا تزریق عضالنی 1 
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شروع عمل، 1-0/5گرم درحین عمل و 1-0/5گرم د

هر 8 س���اعت پس از جراحی تا 24 س���اعت مصرف 
می شود. برای پیشگیری از آندوکاردیت، 1 گرم نیم 
ساعت قبل از ش���روع جراحی، در درمان پنومونی 
پنوموکوکی، 500میلی گرم هر 12 ساعت، در عفونت 
گرم هر 12 س���اعت و برای  ح���اد مج���اری ادراری، 1 
گ���رم هر 6-8  س���ایر عفونت ه���ا 250میلی گ���رم تا 1 

ساعت از راه وریدی یا عضالنی تزریق می شود.
 2  mg/kg ،کودکان: برای پیشگیری از آندوکاردیت
نیم س���اعت قبل از شروع جراحی تزریق وریدی یا 
عضالن���ی می ش���ود. در م���ورد س���ایر عفونت ها، در 
ن���وزادان بزرگت���ر از یک م���اه mg/kg 25-6/25 هر 
کمت���ر از یک ماه  6 س���اعت و در ن���وزادان ب���ا س���ن 
mg/ kg  20 ه���ر 12-8 س���اعت تزری���ق وری���دی ی���ا 

عضالنی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 250mg, 500mg, 1g 

            CEFEPIME                         
موارد مصرف: س���فپیم یک سفالوسپورین نسل 
ک���ه در درم���ان عفونت های ناش���ی  چهارم اس���ت 
از ارگانیس���م های حس���اس، ش���امل عفونت های 

مجاری ادرار و تنفسی و پوست مصرف می شود.
کهیر  کنش های آلرژیک ش���امل  عوارض جانبی: وا
کنش حساس���یتی  و ضایع���ات پوس���تی و عالئم وا
کتیک و همچنین مشکالت  ش���امل ش���وک آنافیال
گوارش���ی مثل تهوع، اس���تفراغ و اس���هال با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
مقدار مصرف

بزرگساالن: سفپیم از طریق تزریق عمیق عضالنی 
یا انفوزیون وریدی طی 30 دقیقه مصرف می شود. 
 1-2  g/ day در عفونت ه���ای مالی���م ت���ا متوس���ط
در دو مق���دار منقس���م و در عفونت های ش���دید تا 
g/ day 4 در دو مقدار منقس���م تزریق می شود. در 
نوتروپنی تب زا، تا g/day 6 در س���ه مقدار منقسم 

تزریق می شود.
ک���ودکان 2 ماه یا بزرگت���ر و با وزن تا 40  ک���ودکان: در 
کیلوگرم، mg/kg 50 دوبار در روز تزریق می ش���ود. 
این مقدار در نوتروپنی تب زا تا س���ه  بار در روز قابل 

افزایش است.

اشکال دارویی
Injection: 500mg, 1g, 2g

             CEFIXIME                       
موارد مصرف: سفیکس���یم یک سفالوس���پورین 
ک���ه در درم���ان عفونت ه���ای  نس���ل س���وم اس���ت 
گ���وش میان���ی، فارنژیت،  ک، عفون���ت  ح���اد س���وزا
عفونت ه���ای بخ���ش تحتان���ی دس���تگاه تنفس و 
کتری های  عفونت های مجاری ادراری ناشی از با

حساس به این دارو مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
حساس���یت به پنی س���یلین ها، سفالوسپورین ها، 
پنی س���یالمین یا ابتال به پورفی���ری، این دارو نباید 

مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار mg/day 400-200 به  صورت 
مصرف واحد یا هر 12 ساعت مصرف می شود.

کیلوگ���رم  کمت���ر از 50  ک���ودکان ب���ا وزن  ک���ودکان: در 
mg/ kg/day  8 به ص���ورت مص���رف واح���د یا در دو 

نوبت منقسم مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet/Capsule: 200mg, 400mg
Suspension: 100mg/5ml
Sachet: 50mg, 100mg

         CEFOTAXIME                     
کس���یم یک سفالوس���پورین  موارد مصرف: سفوتا
که درمان عفونت های ناشی از  نس���ل س���وم اس���ت 
گرم منفی حس���اس به  گرم مثب���ت و  کتری ه���ای  با
ک،  دارو در عفونت های اس���تخوان و مفاصل، سوزا
عفونت ه���ای مج���اری ادرار و همچنی���ن ب���ه عنوان 
پیشگیری از عفونت قبل از  جراحی مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
حساس���یت به سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها یا 
مش���تقات آن ها، پنی  س���یالمین یا وجود بیماری 

پورفیری نباید مصرف شود.
کنش های آلرژیک شامل کهیر و  عوارض جانبی: وا
ضایعات پوستی و عالئم حساسیت مفرط شامل 
گوارشی  کتیک و همچنین اختالالت  شوک آنافیال
مانند تهوع، اس���تفراغ و اسهال، اریتم مولتی فرم، 
کب���دی،  هپاتی���ت و زردی  اخت���الل در آنزیم ه���ای 
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گذرا، ائوزینوفیلی و اختالالت خونی،  کلس���تاتیک 
بی ق���راری، اختالل در خواب، اغتش���اش ش���عور و 
سرگیجه و آریتمی قلبی از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
ت�داخل ه���ای داروی������ی: در ص�����ورت مص�����������رف 
همزم���ان سفالوس���پورین ها ب���ا آمینوگلیکوزید ه���ا 
کلیوی  ی���ا وانکومایس���ین، احتم���ال بروز س���میت 
افزای���ش می یاب���د. اث���ر ضدانعق���ادی وارفاری���ن در 
صورت مصرف همزمان با این دارو ها ممکن است 

افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

کسیم از راه تزریق عمیق عضالنی، تزریق  1- سفوتا
آهس���ته وریدی )ط���ی 3-2 دقیق���ه( ی���ا انفوزیون 
وری���دی )ط���ی 60-20 دقیق���ه( مصرف می ش���ود. 
در صورت نی���از به تزریق عضالن���ی مقادیر بیش از 
گ���رم، بای���د دارو را در مقادیر منقس���م و در نقاط   2

مختلف تزریق نمود.
کس���یم با س���ایر دارو ها  کردن سفوتا 2- مخل���وط 
)به ویژه آمینوگلیکوزید ها( در یک محلول توصیه 

نمی شود.
مقدار مصرف

ک در زنان 500میلی گرم  بزرگساالن: در درمان سوزا
گرم در یک نوبت تزریق  در یک نوبت و در مردان، 1 
عضالنی می شود. در پیشگیری از عفونت ها قبل از 
گ���رم از راه وریدی هر  عمل جراحی س���زارین ابتدا  1 
کثر برای دو نوبت تزریق می شود.  6 س���اعت و حدا
در س���ایر اعم���ال جراحی،  1  گرم 1/5-0/5 س���اعت 
قبل از شروع عمل تزریق عضالنی می شود. مقدار 
مصرف این دارو در درمان عفونت ها معمواًل 2-6 
ک���ه  گ���رم در روز در 4-2 نوب���ت منقس���م می باش���د 
ای���ن مقدار در مورد عفونت های پس���ودومونایی یا 
گرم در روز  عفونت های ش���دید ممکن اس���ت تا 12 

نیز افزایش یابد.
ن���وزادان  ای���ن دارو در  مق���دار مص���رف  ک���ودکان: 
که  mg/ kg 50 در روز در 4-2 نوبت منقس���م است 
در عفونت های شدید تا mg/kg 200-150 ممکن 
است افزایش یابد. درکودکان بزرگتر مقدار مصرف 
دارو mg/kg 150-100 در روز در 4-2 نوبت منقسم 
که در عفونت های شدید تا mg/ kg   200 در  اس���ت 

روز ممکن است افزایش یابد.

اشکال دارویی
Injection: 500mg, 1g

         CEFTAZIDIME                                                            
موارد مصرف: سفتازیدیم از سفالوسپورین های 
گ���رم  کتری ه���ای  ک���ه علی���ه با نس���ل س���وم اس���ت 
گونه های پس���ودوموناس، درمان  منفی به  وی���ژه 
گ���رم مثبت و  کتری های  عفونت ه���ای ناش���ی از با
گرم منفی حس���اس به دارو،  از جمله عفونت های 
مجاری صفراوی، فیبروز سیستیک، عفونت های 
تنفس���ی، درمان بیماری های عفونی در بیمارانی 
ک���ه سیس���تم ایمن���ی آن ها تضعیف ش���ده اس���ت، 
سپتی س���می،  پنومون���ی،  پریتونی���ت،  مننژی���ت، 
عفونت های پوس���تی و پیش���گیری از بروز عفونت 

پس از اعمال جراحی مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود حساسیت به 
سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها و مشتقات آن ها، 
پنی س���یالمین ی���ا ابتالی بیم���ار به پورفی���ری نباید 

مصرف شود.
کولیت وابسته  عوارض جانبی: اسهال و به  ندرت 
احس���اس  اس���تفراغ،  ته���وع،   آنتی بیوتی���ک،   ب���ه 
کنش های آلرژیک  ناراحتی در ش���کم، س���ردرد، وا
کهی���ر، تب،  )ش���امل ضایعات پوس���تی، خ���ارش،  
کس���ی(، اریت���م مولتی ف���رم،  دردمفاص���ل و آنافیال
نکرولی���ز س���می پوس���ت، اخت���الل در آنزیم ه���ای 
کبدی، هپاتیت و زردی کلستاتیک گذرا از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: اثر ضدانعقادی وارفارین در 
ص���ورت مصرف همزمان با این دارو ممکن اس���ت 
افزایش یابد. اثر س���فتازیدیم با مصرف همزمان با 

پروبنسید افزایش می یابد.
کردن س���فتازیدیم  ن���کات قابل توصی���ه: مخلوط 
و  آمینوگلیکوزید ه���ا  ب���ه  وی���ژه  دارو ه���ا  س���ایر  ب���ا 

وانکومایسین دریک محلول توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

گرم هر 8 ساعت یا 2   گرم هر 12  بزرگساالن: مقدار 1 
ساعت تزریق عمیق عضالنی و یا وریدی می شود. 
در صورت وجود عفونت شدید مقدار مصرف به 2 
گرم هر 12-8 ساعت افزایش می یابد )مقادیر بیش 
گ���رم در صورت مصرف در یک نوبت واحد باید  از 1  
کثر مقدار مصرف  از راه وریدی تزریق ش���وند(. حدا



68

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
دارو در بیم���اران س���الخورده g/day 3 اس���ت. این د

دارو در فیبروز سیس���تیک هم���راه با عفونت ریوی 
کلی���ه  ناش���ی از پس���ودومون�����اس در بیم��������اران ب���ا 
س������الم به  مقدار mg/kg/day 150-100 در 3نوبت 
منقس���م مصرف می ش���ود. به  عنوان پیش���گیری 
از عفون���ت در اعم���ال جراحی پروس���تات، مقدار 1 
که در  گرم قبل از القای بیهوش���ی مصرف می شود 
کاتتر تکرار می ش���ود.  صورت نیاز پس از برداش���تن 
ای���ن دارو در درم���ان عفونت های مج���اری ادرار یا 
عفونت خفیف به  مقدار 1-0/5گرم هر 12 س���اعت 

مصرف می شود.
ک�������ودکان ب�������ا س��������ن ت���ا 2 م��������اه ک�������ودکان: در 
منقس���م  نوب���ت   2 در   25-60  mg/ kg/ day
ک���ودکان ب���ا س���ن بی���ش از 2 م���اه ب���ه  مق���دار  و در 
mg/ kg/ day  100-30 در 2 ی���ا 3 نوب���ت منقس���م 
ک���ودکان مبتال ب���ه مننژیت  مص���رف می ش���ود. در 
ی���ا ضع���ف دس���تگاه ایمن���ی ی���ا در درم���ان فیب���روز 
از  ری���وی ناش���ی  ب���ا عفون���ت  سیس���تیک هم���راه 
کثر  پسودوموناس تا مقدار mg/kg/day 150 )حدا
g/day 6( در 3 نوب���ت منقس���م مصرف می ش���ود. 
مقدار مص���رف دارو در درمان عفونت های ادراری 

و عفونت های خفیف مانند بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Injection: 500mg, 1g, 2g

        CEFTIZOXIME                          
موارد مصرف: سفتی زوکسیم یک سفالوسپورین 
ک���ه در درم���ان عفونت ه���ای  نس���ل س���وم اس���ت 
ک س���اده، عفونت های  مفصل واس���تخوان، سوزا
کتریایی،  داخل ش���کم، مننژیت، سپتی س���می با
عفونت ه���ای بافت ن���رم و پوس���ت و عفونت های 

کتریایی مجاری ادراری مصرف می شود. با
موارد منع مصرف: در صورت وجود حساس���یت 
پنی س���ی����لین ها  ب���ه سفالوس������پورین ها،  مف���رط 
و مش���تقات آن ه���ا، پن���ی س���یالمین ی���ا بیم���اری 

پورفیری، این دارو نباید مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود س���ابقه بیم���اری 
گوارشی به  ویژه کولیت اولسراتیو، آنتریت ناحیه ای 
کولیت ناش���ی از آنتی بیوتیک با احتیاط فراوان  و 

مصرف شود.
کرامپ ه���ای  ع���وارض جانب���ی: اس���هال خفی���ف، 

کهیر و  ش���کم، تهوع ی���ا اس���تفراغ، س���ردرد، ت���ب، 
ای���ن دارو  از ع���وارض جانب���ی  ضایع���ات پوس���تی 

هستند.
تداخل های دارویی: اث���ر ضدانعقادی وارفارین، 
در ص���ورت مصرف همزم���ان با سفالوس���پورین ها 

ممکن است افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

کردن سفتی زوکس���یم با س���ایر دارو ها  1- مخلوط 
به  وی���ژه آمینوگلیکوزید ها دری���ک محلول توصیه 

نمی شود. 
گرم یا بیشتر از این  2- در صورت ضرورت تزریق 2 
دارو به  صورت عضالنی، این مقدار باید به  صورت 

منقسم در عضالت مختلف تزریق شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: در عفونت های بدون عواقب مجاری 
ادراری، 500میلی گ���رم هر 12 س���اعت و برای س���ایر 
تزری���ق  س���اعت   8-12 ه���ر  2-1  گ���رم  عفونت ه���ا 
گرم  می ش���ود. در عفونت ه���ای مخاطره آمیز 3-4 
ه���ر 8 س���اعت از راه وری���دی تزری���ق می ش���ود. در 

گرم تزریق عضالنی می شود. ک، 1  درمان سوزا
کتریای���ی  با عفونت ه���ای  درم���ان  در  ک���ودکان: 
درکودکان با س���ن 6 ماه تا 12 سال، mg/kg 50 هر 

8-6 ساعت تزریق عضالنی یا وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 500mg, 1g

       CEFTRIAXONE                             
کسون یک سفالوسپورین  موارد مصرف: سفتریا
ک���ه در درم���ان عفونت ه���ای  نس���ل س���وم اس���ت 
ش���انکروئید،  جمل���ه  از  حس���اس  کتریای���ی  با
ک، مننژیت  آندوکاردیت، سالمونلوز، شیگلوز، سوزا
از مننژی���ت مننگوکوک���ی(،  )درم���ان و پیش���گیری 
سپتی س���می و حصب���ه و قب���ل از اعم���ال جراح���ی 

به  منظور پیشگیری از عفونت مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود س���ابقه 
حساس���یت به پنی س���یلین ها، سفالوس���پورین ها 
یا پنی س���یالمین، ابت���ال به پورفی���ری، همچنین در 
کم���ی آلبومین خون، اس���یدوز،  ن���وزادان مبتال ب���ه 
زردی یا زیادی بیلی روبین خون نباید مصرف شود.

هشدارها
1- در صورت وجود سابقه بیماری گوارشی به  ویژه 
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کولیت ناشی  کولیت اولسراتیو، آنتریت ناحیه ای و 
از آنتی بیوتی���ک، بای���د ب���ا احتیاط ف���راوان مصرف 

شود.
2- در نوزادان نارس این دارو ممکن است موجب 

جابجایی بیلی روبین از آلبومین سرم شود.
3- تزریق این دارو در نوزادان باید به  آهس���تگی و 

گیرد. طی 60 دقیقه صورت 
کلیه یا  4- در مصرف بیش���تر از 14 روز یا نارس���ایی 

دهیدراتاسیون باید با احتیاط استفاده شود.
5- از مص���رف همزم���ان ب���ا فراورده ه���ای تزریق���ی 

کلسیم خودداری شود. حاوی 
کهیر  کنش های آلرژیک ش���امل  عوارض جانبی: وا
کنش حساس���یتی  و ضایع���ات پوس���تی و عالئم وا
کتیک، همچنین اختالالت  ش���امل ش���وک آنافیال
گوارش���ی ش���امل تهوع، استفراغ و اس���هال و عالئم 
گزارش  کولیت پس���ودوممبران با مصرف ای���ن دارو 

شده است.
مص�������رف  ص���ورت  در  داروی������ی:  تداخل ه��������ای 
همزمان سفالوس���پورین ها ب���ا آمینوگلیکوزید ها و 
کلیوی افزایش  وانکومایسین احتمال بروز سمیت 
می یاب���د. اث���ر ضدانعق���ادی وارفاری���ن در ص���ورت 
مصرف همزمان با این دارو ممکن اس���ت افزایش 

یابد.
نکات قابل توصیه

کردن این دارو با س���ایر دارو ها به  ویژه  1. مخل���وط 
آمینوگلیکوزید ها دریک محلول توصیه نمی شود. 
گرم یا بیش���تر از این  2. در صورت ضرورت تزریق 2 
دارو به  صورت عضالنی، این مقدار باید به  صورت 

منقسم در عضالت مختلف تزریق شود.
مقدار مصرف

گ���رم در روز ب���ه  صورت  بزرگس���االن: معم���واًل 1-2 
مق���دار مص���رف واح���د ی���ا در دو نوب���ت منقس���م 
ب���ه  صورت تزریق عمیق عضالنی یا تزریق آهس���ته 
وری���دی )ط���ی 4-2دقیق���ه( و انفوزی���ون وری���دی 
)طی 30 دقیقه( مصرف می شود. در عفونت های 
گرم در روز افزایش می یابد.  شدید، این مقدار تا 4 
مق���دار  عواق���ب،  ب���دون  ک  س���وزا درم���ان  ب���رای 
250میلی گ���رم در یک نوبت واحد، تزریق عضالنی 
می ش���ود. برای پیش���گیری از بروز عفون���ت قبل از 
گرم نیم تا یک س���اعت  اعم���ال جراح���ی، مق���دار 1 
قبل از عمل مصرف می ش���ود. برای پیش���گیری از 

مننژی���ت مننگوکوکی مق���دار 250میلی گرم در یک 
نوبت واحد تزریق عضالنی می شود.

ک��������ودکان: مق�������������دار مص��������رف در ن���������وزادان و 
این  که  ک�������ودکانmg/kg/day 50-20 می باش���د 
 80  mg/kg/day مقدار در عفونت های ش���دید تا
ممک���ن اس���ت افزای���ش یابد. ب���رای پیش���گیری از 
بروز مننژیت مننگوکوکی مق���دار  125میلی گرم در 
یک نوبت واحد تزریق عضالنی می ش���ود. مقادیر 
کودکان باید فقط  مصرف بی���ش از mg/kg 50 در 
از طریق انفوزیون وریدی تزریق ش���ود. انفوزیون 
وری���دی در ن���وزادان بای���د طی حداق���ل 60 دقیقه 

انجام شود.
اشکال دارویی

Injection: 250mg, 500mg, 1g, 2g

        CEFUROXIME                           
موارد مصرف: سفوروکس���یم یک سفالوسپورین 
که در درمان عفونت های ناشی  نسل دوم اس���ت 
گرم منفی حس���اس  گ���رم مثبت و  کتری ه���ای  از با
به دارو به  ویژه عفونت های ناش���ی از هموفیلوس 
گونوک���وک و ب���رای پیش���گیری از ب���روز  آنفوالن���زا و 

عفونت قبل از اعمال جراحی مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
حساسیت به سفالوس���پورین ها، پنی سیلین ها و 
مش���تقات آن ها، پنی سیالمین یا ابتال به پورفیری 

این دارو نباید مصرف شود.
کهیر،  کنش های آلرژیک شامل  عوارض جانبی: وا
کنش حساسیت مفرط  ضایعات پوستی و عالئم وا
گوارشی  کتیک(، اختالالت  )از جمله شوک آنافیال
)اس���هال، ته���وع و اس���تفراغ(، اریت���م مولتی ف���رم، 
کاه���ش خفی���ف تا  س���ندرم استیون-جانس���ون و 
کودکان از عوارض جانبی این  متوسط شنوایی در 

دارو هستند.
مص�����رف  ص�����ورت  در  داروی���ی:  ت����داخل ه���ای 
همزمان سفالوس���پورین ها ب���ا آمینوگلیکوزید ها یا 
کلیوی  وانکومایس���ین احتم���ال بروز مس���مومیت 

افزایش می یابد.
کردن سفوروکس���یم  نکات قابل توصیه: مخلوط 
با س���ایر دارو ها، به  ویژه آمینوگلیکوزید ها، توصیه 

نمی شود.
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کی خورا
بزرگس���االن: در اغلب عفونت های تنفس���ی مقدار 
که در  250 میلی گرم دوبار در روز مصرف می ش���ود 
صورت ش���دید بودن عفون���ت این مق���دار دو برابر 
می شود. در عفونت مجاری ادراری 125میلی گرم 
که ممکن اس���ت دو  دوبار در روز مصرف می ش���ود 
گرم در یک نوبت  ک 1  برابر ش���ود. در درمان س���وزا

واحد مصرف می گردد.
ک���ودکان ب���ا س���ن 3 م���اه و بیش���تر  ک���ودکان: ب���رای 
125میلی گ���رم دوب���ار در روز مص���رف می ش���ود. در 
کودکان با س���ن بیشتر  از  2 سال می توان این مقدار 

را در التهاب گوش میانی دو برابر کرد.
تزریقی

بزرگس���االن: مقدار 750میلی گرم هر 8-6 س���اعت 
که ای���ن مق���دار در عفونت های  مص���رف می ش���ود 
ک مقدار  شدید دو برابر می ش���ود. در درمان سوزا
گ���رم به  ص���ورت مق���دار مصرف واح���د تزریق   1/5
می شود )می توان این مقدار را به صورت عضالنی 
ک���رد(. برای پیش���گیری از بروز  در دو نقط���ه تزریق 
گ���رم در زمان  عفون���ت قبل از اعم���ال جراحی 1/5 
ش���روع عمل و پ���س از آن در صورت ل���زوم 3نوبت 
750میلی گ���رم ه���ر 8 س���اعت تزریق می گ���ردد. در 
گ���رم به  ص���ورت وری���دی هر 8  درم���ان مننژی���ت3 

ساعت تزریق می گردد.
مقادیر مصرف بی���ش از 750میلی گرم باید فقط از 

راه وریدی تزریق شوند.
ب���رای  معم�������ول  مص�������رف  مق������دار  ک���������ودکان: 
نوب���ت   2-4 در   30-100  mg/kg/dayک���ودک��������ان
منقس���م می باش���د. در درم���ان مننژی���ت مق���دار 
منقس���م  4-3نوب���ت  در   200-240  mg/ kg/day
ک���ه پ���س از 3 روز ی���ا در صورت  مص���رف می ش���ود 
 100  mg/kg/day ب���ه  بیم���اری  عالئ���م  کاه���ش 
کاه���ش می یابد. این مق���دار برای ن���وزادان نصف 

خواهدشد.
اشکال دارویی

Tablet: 125mg, 250mg, 500mg
Injection: 250mg, 750mg, 1.5g
Suspension: 125mg/5 ml, 250mg/5 ml

         CEPHALOTHIN                    
موارد مصرف: سفالوتین در درمان عفونت های 
گ���رم منفی  گ���رم مثب���ت و  کتری ه���ای  ناش���ی از با

حساس به دارو مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
حساس���یت به سفالوس���پورین ها یا پنی سیلین ها 
بیم���اری  ی���ا  پنی س���یالمین  آن ه���ا،  ومش���تقات 

پورفیری نباید مصرف شود.
کهیر  کنش های آلرژیک ش���امل  عوارض جانبی: وا
کنش حساس���یتی  و ضایع���ات پوس���تی و عالئم وا
گوارش���ی  کتی���ک، اختالالت  ش���امل ش���وک آنافیال
)ته���وع، اس���تفراغ و اس���هال( و عالئ���م مرب���وط ب���ه 
گزارش  کولیت پس���ودوممبران با مصرف ای���ن دارو 

شده است.
تداخل ه���ای داروی���������ی: در ص�����ورت مص��������رف 
همزم���ان سفالوس���پورین ها ب���ا آمینوگلیکوزید ها، 
وانکومایسین یا آمفوتریسین خطر بروز مسمومیت 
کلیوی افزایش می یابد. مصرف همزمان داروهای 
مدرمؤث���ر ب���ر قوس هنل���ه با س���فالوتین خط���ر بروز 
کلی���وی ناش���ی از س���فالوتین را افزای���ش  س���میت 
می ده���د. اث���ر ضدانعق���ادی وارفاری���ن در صورت 
مصرف همزمان با این دارو ممکن اس���ت افزایش 

یابد.
نکات قابل توصیه

1- مخلوط کردن سفالوتین با سایر دارو ها )به ویژه 
آمینوگلیکوزید ها( توصیه نمی شود.

2- س���فالوتین از راه تزری���ق آهس���ته وری���دی )طی 
5-3 دقیقه( مصرف می شود، تزریق عضالنی این 

ک است. دارو دردنا
مق���دار مصرف: ای���ن دارو ب���ه  مق���دار 1-0/5گرم 
هر 6-4 س���اعت مصرف می ش���ود. مق���دار مصرف 
دارو در عفونت های ش���دید ت���ا g/day 12 افزایش 

می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 1g 

  CHLORAMPHENICOL           
درم���ان  ب���رای  کلرامفنی���کل  مص���رف:  م���وارد 
عفونت ه���ای مخاطر ه آمیز، به  وی���ژه عفونت های 
ناشی از هموفیلوس آنفوالنزا و درمان تب تیفوئید 

به  کار می رود. 



71

A
N

TI
M

IC
R

O
B

IA
LS

 
3

م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 
پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها
1- مق���دار مصرف دارو در ص���ورت ابتالی بیمار به 

کاهش داده شود. کلیه باید  کبد یا  نارسایی 
2- انجام آزمون های ش���مارش س���لول های خون 

قبل و طی درمان با این دارو ضروری است.
3- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت موجب بروز س���ندرم 

کستری، در نوزادان شود. نوزادخا
4- این دارو ممکن اس���ت س���بب ب���روز ضعف مغز 
کم خونی آپالستیک و سایر اختالالت  اس���تخوان، 
که وابس���ته به مقدار مصرف دارو هس���تند،  خونی 

گردد.
عوارض جانبی: اختالالت خونی از جمله کم خونی 
آپالس���تیک،  نوریت محیطی، نوریت بینایی، اریتم 
مولتی فرم، تهوع، استفراغ، اسهال، التهاب د هان، 
التهاب زبان، پیدایش هموگلوبین در ادرار از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای داروی���ی: فنوباربیت���ال و ریفامپین 
می کنن���د.  تس���ریع  را  کلرامفنی���کل  متابولیس���م 
کلرامفنی���کل اث���ر داروی ض���د انعق���اد وارفاری���ن و 
گروه س���ولفونیل اوره  کاهنده قندخون  دارو ه���ای 
را افزای���ش می ده���د و موج���ب افزای���ش غلظ���ت 
پالس���مایی فنی توئی���ن و افزای���ش احتم���ال ب���روز 

مسمومیت با این دارو می گردد.
نکات قابل توصیه

که  1- دوره درم���ان دارو بای���د ب���ه انداز ه ای باش���د 
ضمن درمان بیماری، عوارض دارو بروز نکنند.

ک���ی ب���ا مع���ده خال���ی )یک  کلرامفنی���کل خورا  -2
ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا( مصرف شود.

3- به عل���ت احتمال بروز  اخت���الالت خونی بیمار 
باید تحت نظر پزشک باشد.

مقدار مصرف
کی و تزریقی خورا

کی،   بزرگس���االن: mg/kg/day 100-50 از راه خورا
تزری���ق وری���دی ی���ا انفوزی���ون در 4 نوبت منقس���م 
که ای���ن مق���دار در عفونت های  مص���رف می ش���ود 
شدید )مانند سپتی سمی و مننژیت( ممکن است 
تا دو برابر افزایش یابد، مش���روط بر اینکه در اولین 
فرصت ممک���ن از نظر بالینی، مق���دار مصرف دارو 

کاهش داده شود.

از  ناش���ی  اپی گلوتی���ت  درم���ان  ب���رای  ک���ودکان: 
 50 -100  mg/ kg/ day  هموفیلوس و مننژیت چرک زا
که باید  در نوبت ه���ای منقس���م مصرف می ش���ود 
کاهش  در اولی���ن فرص���ت ممک���ن از نظ���ر بالین���ی 
کمتر از 2 هفته،  یاب���د. این دارو در نوزادان با س���ن 
کودکان  mg/ kg/day 25 در 4نوبت منقس���م ودر 
با س���ن 2 هفت���ه تا یک س���ال، mg/kg/day 50 در 

4نوبت منقسم مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 250mg
Injection: 1g
Suspension: 150mg/5ml

        CLINDAMYCIN                     
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
استرپتوکوکی و استافیلوکوکی استخوان، مفصل و 

پریتونیت مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 

اسهال این دارو نباید مصرف شود.
هشدارها

کلیندامایس���ین به  دلیل عوارض جانبی جدی   -1
)کولیت پس���ودوممبران( موارد مصرف محدودی 

دارد.
کولیت مصرف  2- در صورت بروز اس���هال یا عالئم 

کرد.  این دارو را باید بالفاصله قطع 
کبدی یا  3- در ص���ورت ابتالی بیمار به نارس���ایی 

کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود.
4- پیگیری کار کبد و کلیه در طول درمان طوالنی 
کودکان ضروری  م���دت با این دارو و نی���ز در درمان 

است.
ع���وارض جانب���ی: اس���هال )ک���ه در صورت ب���روز آن 
کرد(، احس���اس ناراحتی  بای���د مصرف دارو را قطع 
کولی���ت ن�����اش���ی از  در ش�������کم، ته���وع،  اس���تفراغ، 
آنتی بیوتیک، ضایعات پوس���تی، زردی و تغییر در 
کاهش نوتروفیل های  کبدی،  پاس���خ آزمون های 
کاه���ش  و  گرانولوس���یتوز  آ ائوزینوفیل���ی،  خون���ی، 
کت ه���ای خ���ون از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو  پال

هستند.
کلیندامایسین اثر دارو های  تداخل های دارویی: 
افزای���ش  را  غیردپوالری���زان  عضالن���ی  ش���ل کننده 
می ده���د. ای���ن دارو نس���بت ب���ه اث���رات دارو های 
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گونیستی د نئوستیگمین و پیریدوستیگمین اثر آنتا

دارد. مصرف همزمان این دارو با اریترومایس���ین و 
کلرامفنیکل توصیه نمی شود.

کپسول دارو باید همراه با غذا  نکات قابل توصیه: 
ی���ا یک لیوان آب بلعیده ش���ود ت���ا موجب تحریک 

مری نشود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: مقدار 300-150میلی گرم هر 6 ساعت 
و در عفونت ه���ای ش���دید ت���ا 450میلی گ���رم ه���ر 6 

ساعت مصرف می شود.
کودکان: مقدار mg/kg 6-3 هر 6 ساعت استفاده 

می شود.
تزریقی

ی���ا  عضالن���ی  عمی���ق  تزری���ق  راه  از  بزرگس���االن: 
انفوزیون وریدی g/day 2/7-0/6 در 4-2نوبت 
ک���ه ای���ن مق������دار در  منقس���م مص���رف می ش���ود 
عفون��ت های مخاطره آمیز تا g/day 4/8 افزایش 
می یابد. مقادیر مصرف در یک نوبت بیش از 600 
میلی گ���رم باید فقط از راه انفوزیون وریدی تزریق 
که در این صورت نیز مقدار مصرف نباید از  شوند 

کند. گرم تجاوز   1/2
کودکان  کودکان: از راه تزریق عضالنی یا وریدی در 
با س���ن بیش از ی���ک م���اهmg/kg/day 40-15 در 
که این مقدار  4-3نوبت منقسم مصرف می شود 
در عفونت های ش���دید تا mg/day 300 )بدون در 

نظرگرفتن وزن بیمار( ممکن است افزایش یابد.
اشکال دارویی

Capsule: 150mg, 300mg
Suspension: 75mg/5ml
Injection: 300mg/2ml, 600mg/4 ml

    CO-TRIMOXAZOLE              
م���وارد مصرف: این دارو در درمان یا پیش���گیری 
از عفونت های مجاری ادراری، تنفسی و دستگاه 
گ���وارش، پنومون���ی، توکسوپالس���موز و نوکاردی���از و 
گوش میانی ناشی از میکروارگانیسم های  عفونت 

کودکان مصرف می شود. حساس در 
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 
کلیه، اختالالت  کبد یا  پورفیری، نارس���ایی شدید 

کمبود  G 6PD نباید مصرف شود. خونی، 

عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، ضایعات پوستی 
)از  جمل���ه س���ندرم استیون-جانس���ون، نکرولی���ز 
س���می اپی���درم و حساس���یت ب���ه ن���ور(، اختالالت 
کنش ه���ای آلرژی���ک، اس���هال، التهاب  خون���ی، وا
زبان، استوماتیت، بی اشتهایی، درد مفاصل، درد 

عضالت از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
کوتریموکس���ازول با تیوپنتال، وارفارین و دارو های 
گ���روه س���ولفونیل اوره، اثر ای���ن دارو ها  ضددیاب���ت 
افزای���ش می یاب���د. در ص���ورت همزمان ای���ن دارو 
اث���ر  ب���ا فنی توئی���ن، پیریمتامی���ن و متوترکس���ات 
ضدف���والت ای���ن دارو ه���ا افزای���ش می یاب���د. خطر 
کلیوی ناش���ی از سیکلوس���پورین در  بروز س���میت 
کوتریموکسازول افزایش  صورت مصرف همزمان با 
می یابد. اثر این دارو توس���ط پتاسیم آمینوبنزوات 

کاهش می یابد.  )PABA(
نکات قابل توصیه

1- در ط���ول مصرف ای���ن دارو بیم���ار باید مایعات 
کند. کافی دریافت  به  اندازه 

کنش های حساسیت به  2- بدلیل احتمال بروز وا
گرفتن در معرض نور ش���دید  نور بیم���ار باید از قرار 

کند. آفتاب خودداری 
3- در ص���ورت ب���روز اخت���الالت خونی ی���ا ضایعات 

کرد. پوستی، باید بالفاصله مصرف دارو را قطع 
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: مق���دار 2 ق���رص ه���ر 12 س���اعت و در 
عفونت های شدید تا 3 قرص هر 12 ساعت مصرف 
ک���ه درم���ان بی���ش از 14 روز  می ش���ود. در صورت���ی 
باشد، این مقدار 1 قرص هر 12 ساعت می باشد. در 
درمان پنومونی ناش���ی از پنوموسیس تیس کارینی 
به  مقدار mg/kg/day 120 در 4-2 نوبت منقس���م 

به  مدت 14 روز مصرف می شود.
کودکان با سن 6 هفته  کودکان: هر 12 س���اعت، در 
ک���ودکان 6 ماه تا 5  ک���ودکان، در  ت���ا 5 م���اه 1 قرص 
کودکان 12-6 سال 3  کودکان، و در  س���ال 2 قرص 

کودکان، مصرف می شود. قرص 
تزریقی

گ���رم  )800میل���ی  گ���رم  960میل���ی  بزرگس���االن: 
سولفامتوکسازول و 160میلی گرم تری متوپریم( هر 
12 س���اعت از راه انفوزیون وریدی مصرف می شود 
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ک���ه ای���ن مق���دار در عفونت های ش���دید ت���ا 1/44 
گرم ه���ر 12 س���اعت افزایش می یابد. ب���رای درمان 
پنومونی ناشی از پنوموس���یس تیس کارینی  مقدار 
mg/kg/day 120 در 4-2نوب���ت منقس���م برای 14 

روز انفوزیون وریدی می شود.
 36  mg/kg/day ک���ودکان: از راه انفوزیون وریدی
در  ک���ه  می ش���ود  مص���رف  منقس���م  مق���دار   2 در 
 54  mg/ kg/ day عفونت های شدید این مقدار به

افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Injection: (Sulfamethoxazole 400mg 
+ Trimethoprim 80mg) /5ml
Pediatric Tablet: Sulfamethoxazole 
100mg + Trimethoprim 20mg
Suspension: (Sulfamethoxazole 
200mg + Trimethoprim 40mg) /5ml
Tablet: Sulfamethoxazole 400mg + 
Trimethoprim 80mg
Tablet: Sulfamethoxazole 800mg + 
Trimethoprim 160mg

       FURAZOLIDONE                                    
موارد مصرف: فورازولیدون در درمان وبا، اسهال 

کتریایی و ژیاردیازیس مصرف می شود. با
کمتر از یک  موارد منع مصرف: در نوزادان با سن 

ماه نباید مصرف شود.
کمبود   هش���دارها: در ص���ورت ابت���الی بیمار ب���ه 

G 6PD باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کم خون���ی همولیتیک خفیف و  عوارض جانب���ی: 
 ،G 6PD  کمبود برگش���ت پذیر در بیماران مبتال به 
کنش های حساس���یتی )ش���امل ت���ب، خارش،  وا
درد مفاصل، ضایعات پوس���تی و قرمزی پوست(، 
اخت���الالت  خ���ون،  س���فید  گویچه  ه���ای  کاه���ش 
گوارش���ی )درد ش���کم، اس���هال، تهوع و استفراغ( و 

گزارش شد ه اند. سردرد با مصرف این دارو 
نکات قابل توصی���ه: در طول مصرف این دارو و تا 
دوهفته بعد از قطع مصرف آن، از مصرف غذا های 
ح���اوی تیرامی���ن و آمین  ه���ای مح���رک،  دارو های 
کاهنده اش���تها، ق���رص س���رماخوردگی و دارو های 

کرد. ضدسرفه، مگ�ر با تجویز پزشک باید پرهیز 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: 100 میلی گرم چهار بار در روز به مدت 
7-5 روز )در درم���ان ژیاردی���از 10-7 روز( اس���تفاده 

می شود.
ک�������ودکان ب���ا س���ن بیش از ی���ک ماه  ک���ودکان: در 
mg/ kg 1/25 چهار ب��ار در روز ب����رای 7-5 روز )در 
درم������ان ژی���اردی�������از mg/kg 2-0/25 چهار بار در 

روز برای 10-7 روز( مصرف می شود.
اشکال دارویی

Suspension: 50mg/15ml
Tablet: 100mg

            LINSOLIDE                        
م���وارد مصرف: لینزولی���د در درمان عفونت های 
مث���ل  مثب���ت  گ���رم  کتری ه���ای  با از  ناش���ی 
اس���تافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی س���یلین 
و انتروک���وک مق���اوم به ونکومایس���ین موث���ر بوده و 
در درم���ان پنومونی و عفونت های جدی پوس���تی 
گ���رم مثبت  و باف���ت ن���رم ناش���ی از ارگانیس���م های 

استفاده می شود.
م���وارد منع مص���رف: همزمان و ت���ا دو هفته بعد 
کنن���ده MAO، همزمان  از قط���ع داروه���ای مه���ار 
گروه  ب���ا داروهای ضد  افس���ردگی س���ه حلق���ه ای و 
گونیست های سروتونینی )تریپتان ها(،  SSRIs، آ
پتیدین، مقلدهای س���مپاتیک، دوپامینرژیک ها 
م���وارد  در  ش���ود.  مص���رف  نبای���د  بوس���پیرون  و 
کنترل نشده، فئوکروموسیتوما،  فشارخون باالی 
تیروتوکسیکوز، اسکیزوفرنی و اختالالت دو قطبی 

دارو نباید استفاده شود.
هشدارها

1- ش���مارش س���لول های خون���ی باید ب���ه صورت 
هفتگی انجام شود.

2- به دلیل احتمال بروز تش���نج بیمار بایس���تی از 
کنترل شود نظر عوارض تشنج 

کاهش تمام س���لول های خونی،  عوارض جانبی: 
گوارش���ی مثل اس���هال، تهوع،  لوس���می، ع���وارض 
استفراغ، اختالالت مزه و سردرد از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان لینزولید با 
کاهش س���طح خونی لینزولید  ریفامپین منجر به 

می گردد.
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مقدار مصرفد

کی خورا
بزرگساالن: 600 میلی گرم دو بار در روز به مدت 10 

تا 14 روز مصرف می شود.
کودکان: از یک هفتگی تا 10 س���الگی mg/kg 10هر 

8 ساعت استفاده می شود.
تزریقی

بزرگس���االن: 600 میلی گرم هر 12 ساعت طی 30 تا 
120 دقیقه انفوزیون می شود.

کودکان: از یک هفتگی تا 10 سالگی، mg/kg 10هر 
8 ساعت مصرف می شود.

اشکال دارویی
Suspension: 100mg /5ml
Injection: 600mg/300ml
Tablet: 400, 600mg

MACROLIDES

Azithromycin
Clarythromycin
Erythromycin

       AZITHROMYCIN                  
درم���ان  در  آزیترومایس��������ین  مص�������رف:  م���وارد 
گ���وش  عفونت ه���ای مج���اری تنفس���ی، الته���اب 
میان���ی، عفونت ه���ای پوس���ت و بافت ه���ای نرم، 
کالمیدیایی  عفونت های تناس���لی بدون درگیری 

و التهاب غیرگونوکوکی پیشابراه مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود نارسایی کبد 

نباید مصرف شود.
کی کاردی  هشدارها: در صورت ابتالی بیمار به تا
بطن���ی و پورفی���ری باید با احتیاط ف���راوان مصرف 

شود.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، اسهال، احساس 
کهیر، ضایعات پوستی و سایر  ناراحتی در ش���کم، 
کاهش برگش���ت پذیر قدرت  کنش های آلرژیک،  وا
شنوایی )با مقادیر زیاد( زردی انسدادی، عوارض 
کنش های حساس���یت به ن���ور، هپاتیت،  قلبی، وا
سندرم استیون-جانسون و نفریت از عوارض این 

دارو هستند.
نکات قابل توصیه: یک ساعت قبل یا دو ساعت 

پس از غذا مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن:  مقدار 500میلی گرم یک بار در روز برای 
س���ه روز مصرف می ش���ود. در درمان عفونت های 
کالمیدیای���ی و عفون���ت مج���اری ادراری  تناس���لی 
گ���رم در ی���ک نوب���ت واح���د و برای  غیرگونوکوک���ی 1 
گرم در یک نوبت  گونوکوکی غیرپیچیده 2  عفونت 

واحد مصرف می شود.
ک���ودکان ب���ا س���ن بی���ش از 6 ماه ک���ودکان: ب���رای 
mg/kg  10 یک ب���ار در روز ب���رای 3 روز ی���ا براس���اس 
کیلوگ���رم، مق���دار  ب���رای وزن 15-20  ک���ودک  وزن 
کیلوگرم، مقدار  200میلی گ���رم؛ ب���رای وزن 26-35 
کیلوگرم، مقدار  300میلی گ���رم؛ ب���رای وزن 36-45 
400میلی گ���رم ی���ک  ب���ار در روز ب���رای 3 روز مص���رف 

می گردد.

اشکال دارویی
Capsule: 250mg, 500mg 
Injection: 500mg
Powder For Solution: 2g
Powder For Suspension: 1g/Sachet
Suspension: 600mg/30ml, 
1200mg/30ml
Tablet: 250mg, 500mg

    CLARYTHROMYCIN          
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
مجاری تنفس���ی،  عفونت های خفیف تامتوس���ط 
گ���وش میانی،  پوس���ت و بافت های ن���رم، التهاب 
کترپیلوری، درمان عفونت های  ریشه کنی هلیکوبا
کتری���وم و درمان جذام و به  فرص���ت طلب مایکوبا
عن���وان جایگزین پنی س���یلین برای پیش���گیری از 

آندوکاردیت مصرف می شود.
هشدارها

کب���د  1- در ص���ورت ابت���الی بیم���ار ب���ه نارس���ایی 
ک���ی  کاردی بطن���ی و پورفی���ری باید با  کلیه،  تا ی���ا 

احتیاط فراوان مصرف شود.
کلیه،   2- در ص���ورت ابت���الی بیم���ار ب���ه نارس���ایی 
کاه���ش مقدار مص���رف دارو ممکن اس���ت ضروری 

باشد.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، اسهال، احساس 



75

A
N

TI
M

IC
R

O
B

IA
LS

 
3

کهیر، ضایعات پوستی و سایر  ناراحتی در ش���کم، 
کاهش برگش���ت پذیر قدرت  کنش های آلرژیک،  وا
شنوایی )با مقادیر زیاد( زردی انسدادی، عوارض 
قلبی، س���ردرد، س���وء هاضمه، تغییر رن���گ زبان و 
دندان ه���ا، درد مفاص���ل و عض���الت، اضط���راب، 
کاهش قندخون، هپاتیت  بی حالی ی���ا بدخوابی، 
ی���ا زردی و س���ندرم استیون-جانس���ون از عوارض 

این دارو  هستند.
نکات قابل توصیه: بهتر اس���ت ای���ن دارو با معده 
خال���ی مصرف ش���ود، ولی در صورت ب���روز تحریک 

گوارشی می توان دارو را با غذا نیز مصرف نمود.
مقدار مصرف

دو  گ���رم  250میل���ی  ک���ی  خورا راه  از  بزرگس���االن: 
ک���ه ممکن اس���ت تا  ب���ار در روز مص���رف می ش���ود 
500میلی گ���رم دو ب���ار در روز افزای���ش یاب���د. دوره 
درم���ان ب���ا این دارو معم���واًل 14-7 روز می باش���د. 
کترپیلوری در زخم معده  کنی هلیکوبا برای ریشه 
مق���دار 500میلی گ���رم دو بار در روز ب���رای 14-7 روز 
هم���راه ی���ک داروی ضدمیکرب دیگ���ر و یک مهار 
گونیس���ت H2 مصرف  کننده پم���پ پروتون ی���ا آنتا
می شود. از راه انفوزیون وریدی 500میلی گرم طی 
60 دقیق���ه دو ب���ار در روز مصرف می ش���ود. درمان 
ممکن اس���ت ب���رای 5-2 روز ادامه یاب���د و باید در 

کی تبدیل شود. صورت امکان به درمان خورا
ک���ودکان: mg/kg 7/5 دوبار در روز برای 10-5 روز 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Suspension: 250mg/sachet
Suspension: 125mg/5ml, 250mg/5ml
Tablet: 250mg, 500mg

      ERYTHROMYCIN                  
موارد مصرف: اریترومایس���ین به  عنوان جایگزین 
ک���ه ب���ه ای���ن دارو ه���ا  پنی س���یلین ها در بیماران���ی 
حساس���یت دارن���د،  در درم���ان برونش���یت، آنتریت 
کت���ر، دیفتری، بیم���اری لژیونر،  کامپلیوبا ناش���ی از 
کونژنکتیوی���ت ن���وزادان، س���یاه س���رفه، پنومون���ی، 
س���ینوزیت، س���یفلیس، التهاب مزمن پروستات، 
ب���رای  ب���ا نئومایس���ین  کن���ه ولگاری���س و هم���راه  آ
گوارش  پیشگیری از عفونت های جراحی دستگاه 

مصرف می شود.

هش���دارها: در ص���ورت ابتالی بیمار به نارس���ایی 
ک���ی کاردی بطنی و پورفیری باید با  کلیه،  تا کبد یا 

احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، احساس ناراحتی 
کهیر، ضایعات پوستی و سایر  در ش���کم، اس���هال، 
کاهش برگش���ت پذیر قدرت  کنش های آلرژیک،  وا
ش���نوایی در ص���ورت مص���رف مقادی���ر زی���اد دارو، 
زردی انسدادی و عوارض قلبی با مصرف این دارو 

گزارش شد ه اند.
تداخل های دارویی: غلظت سرمی دیسوپیرامید 
ب���ا اریترومایس���ین  در ص���ورت مص���رف همزم���ان 
افزای���ش می یابد. اث���ر وارفارین در ص���ورت مصرف 
همزمان ب���ا اریترومایس���ین ممکن اس���ت افزایش 
کاربامازپی���ن،  متابولیس���م  اریترومایس���ین  یاب���د. 
بروموکریپتین، ترفنادین، دیگوگس���ین، تئوفیلین 
و سیکلوس���پورین را مهار می کند. غلظت س���رمی 
افزای���ش  س���ایمتیدین  توس���ط  اریترومایس���ین 

می یابد.
کی را بهتر  نکات قابل توصیه: اریترومایسین خورا
کرد، ام���ا در صورت  اس���ت ب���ا معده خالی مص���رف 
گوارشی می توان دارو را با غذا مصرف  بروز تحریک 

نمود.
مقدار مصرف

کی خورا
ک���ی ه���ر 6 س���اعت 500- بزرگس���االن: از راه خورا
250 میلی گ���رم ی���ا ه���ر 12 س���اعت 1-0/5میلی گرم 
ت���ا g/day 4 در عفونت ه���ای ش���دید  کث���ر  و حدا
مصرف می ش���ود. مقدار مصرف اریترومایسین در 
درم���ان مراحل اولیه س���یفلیس هر 6 س���اعت 500 
میلی گرم برای مدت 14 روز می باش���د. در عفونت 
غیرگونوکوک���ی  عفون���ت  و  تناس���لی  کالمیدیای���ی 
پیش���ابراه هر 6 س���اعت 500 میلی گرم ب���رای 7 روز 

مصرف می شود.
کمتر از 2 س���ال هر 6 س���اعت  کودکان  کودکان: در 
کودکان 8-2 سال، هر 6 ساعت  125میلی گرم و در 
250میلی گرم مصرف می ش���ود. مق���دار مصرف در 
عفونت های شدید ممکن است تا دو برابر افزایش 

یابد.
تزریقی

راه  از   50  mg/kg/day ش���دید  عفونت ه���ای  در 
انفوزی���ون وری���دی ی���ا در مقادی���ر منقس���م ه���ر 6 
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س���اعت تزریق می ش���ود. در عفونت های خفیف، د

می ش���ود.  وری���دی  انفوزی���ون   25  mg/ kg/ day
مقدار مصرف در نوزادان mg/kg/day 45-30 در 

3 نوبت منقسم می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg, 400mg
Suspention: 200mg/5ml
Injection: 1g

      METRONIDAZOLE                   
درم�������ان  در  مترونی�������دازول  مص������رف:  م������وارد 
عفونت ه���ای بی ه���وازی )از جمل���ه عفونت ه���ای 
و  کترپیل�������وری  هلیکوبا ریش������ه کنی  دن���������دان(، 
واژینی���ت  درم���ان  تک یاخت���ه ای،  عفونت ه���ای 

کنه مصرف می شود. کتریایی و آ با
کب���د و  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
آنسفالوپاتی کبدی با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، طعم بد د هان، 
گوارش���ی، ضایعات پوستی،  زبری زبان، اختالالت 
کسی، تیره  کهیر و آنژیوادم، س���ردرد، س���رگیجه، آتا
ش���دن ادرار و خ���ارش از ع���وارض جانب���ی این دارو 

هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مترونیدازول ب���ا وارفارین، 
فنی توئین، فنوباربیتال و فلوئورواوراسیل تداخل 
مص���رف  ب���ا  دی س���ولفیرام  ش���به  کن���ش  وا دارد. 
همزم���ان مترونی���دازول و الکل ممکن اس���ت بروز 

کند.
نکات قابل توصیه

گوارشی، مترونیدازول را  1- در صورت بروز تحریک 
کرد. می توان با غذا مصرف 

2- مترونیدازول تزریقی فقط به  صورت انفوزیون 
آهسته وریدی مصرف می شود.

3- در صورت مصرف ش���کل واژین���ال این دارو در 
کان���دوم به  منظور  درمان تریکوموناز، اس���تفاده از 
پیش���گیری از ب���روز مجدد عفونت ضروری اس���ت. 
ممکن است به  طور همزمان مردان نیز به مصرف 

این دارو نیاز داشته باشند.
4- توصیه می شود طی مصرف شکل واژینال این 

دارو از مقاربت جنسی خودداری شود.
5- مص���رف ژل واژین���ال مترونی���دازول در بارداری 

توصیه نمی شود.

مقدار مصرف
کی خورا

کتری در عفونت های  بزرگساالن: به  عنوان ضد با
گرم هر  کثر تا 1  بی ه���وازی مقدار mg/kg 7/5 حدا
6 ساعت به مدت 7 روز یا بیشتر مصرف می شود. 
در الته���اب روده، 500 میلی گرم چهار بار در روز، در 
کولیت ناش���ی از آنتی بیوتیک 500 میلی گرم س���ه تا 
گاس���تریت و زخ���م دوازده���ه  چه���ار ب���ار در روز، در 
کتر پیلوری 500 میلی گرم سه  بار  ناش���ی از هلیکوبا
کی و  در روز به  همراه سایر آنتی بیوتیک های خورا
کتریایی، 500 میلی گرم دو بار در  درمان واژینیت با
روز برای 7 روز مصرف می شود. به عنوان ضد تک  
یاخته در آمیبیاز 750-500 میلی گرم سه  بار در روز 
ب���رای 10-7 روز، در باالنتیدیازی���س750 میلی گرم 
گرم  س���ه  باردر روز برای 5 یا 6 روز، در ژیاردیازیس2 
یک  بار در روز برای 3 روز یا 250میلی گرم سه  بار در 
گرم  روز به  مدت 7-5 و در درمان تریکومونازیس2 
گرم دوب���ار در روز به مدت  در ی���ک نوبت واح���د، 1 
یک روز یا 250میلی گرم س���ه  ب���ار در روز به  مدت 7 

روز مصرف می شود.
کت���ری در عفونت های  ک���ودکان: به  عن���وان ضد با
 10 mg/kg 7/5 هر 6 س���اعت یا mg/kg بی هوازی
هر 8 ساعت مصرف می ش���ود. به  عنوان ضد تک 
 ،11/6 -16/7 mg/kg یاخت���ه در درم���ان آمیبی���از 
س���ه  ب���ار در روز ب���ه  م���دت 10 روز، در باالنتیدی���از 
mg/ kg  16/7-11/6 س���ه  ب���ار در روز ب���ه  م���دت 5 
روز، در ژیاردیاز mg/kg 5 س���ه  ب���ار در روز به  مدت 
7-5 روز و در درمان تریکوموناز mg/kg 5 س���ه بار 

در روز به  مدت 7 روز مصرف می شود.
تزریقی

کتری در عفونت های  بزرگساالن: به  عنوان ضدبا
 7/5 mg/kg15 و س���پس mg/kg بی هوازی ابتدا
گرم، هر 6 س���اعت به  م���دت 7 روز یا  کث���ر 1  ت���ا حدا
بیشتر انفوزیون وریدی می شود. برای پیشگی��ری 
از عفون���ت در اعم���ال جراح���ی، mg/kg 15 ی���ک 
س���اعت قب���ل از ش���روع جراح���ی و mg/kg 7/5هر 
12 س���اعت پس از مق���دار اولی���ه، انفوزیون وریدی 
می ش���ود. ب���ه  عن���وان ضد ت���ک  یاخت���ه در درمان 
آمیبیاز 750-500 میلی گرم هر 8 س���اعت به  مدت 

10-5 روز انفوزیون وریدی می شود.
کت���ری در عفونت های  ک���ودکان: به  عن���وان ضدبا
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بی هوازی، در نوزادان نارس، mg/kg 15 به  عنوان 
مقدار اولیه و سپس mg/kg 7-5 هر12 ساعت، تا 
48 س���اعت پس از مقدار اولیه، انفوزی�����ون وریدی 
کام����ل، mg/kg 15 به  عنوان  می شود. در ن�وزادان 
مقدار اولیه و سپس mg/kg 7/5 هر 12 ساعت، تا 
24 س���اعت پس از آن، انفوزیون وریدی می شود. 
 15 mg/kg در نوزادان با سن بیش از 7 روز، مقدار
به  عنوان مقدار ش���روع و س���پس mg/kg 7/5 هر 

6 ساعت از راه انفوزیون وریدی مصرف می شود.
واژینال

کتریایی ی���ا تریکوموناز 500 میلی گرم  در واژینیت با
هر ش���ب به  مدت 10 یا 12 روز متوالی از راه واژینال 
اس���تعمال می ش���ود. ژل واژینال مترونی���دازول به 
می���زان ی���ک اپلیکاتور داخ���ل واژن یک  ب���ار در روز 

برای 5 روز استعمال می شود.
موضعی

ژل موضعی مترونیدازول به  صورت یک الیه نازک 
دوب���ار در روز )صب���ح و بعدازظه���ر( در ناحیه دچار 
کنه روزاس���ه اس���تفاده می ش���ود. قبل از  مبتال به آ

استفاده از ژل باید ناحیه مورد نظر تمیز شود.
اشکال دارویی

Infusion: 500mg/100ml 
Tablet: 250mg
Suspension: 125mg/5ml
Vaginal Suppository: 500mg
Vaginal Tablet: 500mg
Vaginal Gel: 0.75%
Topical Gel: 0.75%

     NITROFURANTOIN                    
درم���ان  در  نیتروفورانتوئی���ن  مص���رف:  م���وارد 
عفونت های غیرپیچیده مج���اری ادراری تحتانی 

مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: این دارو در نوزادان با س���ن 
کلیه،  کمتر از 3 ماه و یا در صورت وجود نارس���ایی 

کمبود  G 6PD و پورفیری نباید مصرف شود.
کم خون���ی، دیابت،  هش���دارها: در صورت وجود 
کمب���ود ویتامین B و  عدم تع���ادل الکترولیت ه���ا، 
فوالت، بیماری ریوی و نارسایی کبدی و نوروپاتی 

محیطی با احتیاط فراوان مصرف شود.
تداخل ه���ای داروی���ی: آنتی اس���ید ها جذب این 

کاهش می دهند.  دارو را 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت موجب پاس���خ مثبت 
گلوکز ادرار شود. کاذب در آزمون 

2- رنگ ادرار بیمار ممکن اس���ت به زرد تا قهو ه ای 
تغییر کند.

مقدار مصرف
درم�������ان  در  نیتروفورانتوئی����������ن  بزرگس��������االن: 
عفونت های ح���اد بدون عواقب 50 میلی گرم هر 6 
ساعت برای 7 روز مصرف می شود. مقدار مصرف 
دارو در درم���ان عفونت مزمن ش���دید و عودکننده 
که  100میلی گ���رم ه���ر 6 س���اعت ب���رای 7 روز اس���ت 
در صورت بروز تهوع ش���دید مقدار مص���رف را باید 
کرد. مقدار مصرف  کاهش داد یا مصرف آن را قطع 
نیتروفورانتوئین برای پیشگیری از عفونت ادراری 

100-50 میلی گرم در شب می باشد.
ک����������ودکان: در درم���ان عف����ونت ه���ای حاد بدون 
ع��واق���ب mg/kg/day 3 در 4 نوبت منقس���م و در 
در   1  mg/kg ادراری عفونت ه���ای  از  پیش���گیری 

شب مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg
Suspension: 25mg/5 ml
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PENICILLINSد

Amoxicillin
Ampicillin
Ampicillin+Sulbactam
Cloxacillin
Co-amoxiclav
Nafcillin
Penicillin 6.3.3
Penicillin G
Penicillin G Benzathine
Penicillin G Procaine
Penicillin V
Piperacillin
Piperacillin+Tazobactam

         AMOXICILLIN                    
موارد مص���رف: این دارو در درم���ان عفونت های 
گوش میانی، س���ینوزیت، برونشیت  مجاری ادرار، 
مزمن، س���المونلوز مهاجم،  مننژیت مننگوکوکی،  
از  پیش���گیری  کترپیل���وری،  هلیکوبا ریش���ه کنی 
کمک���ی در درمان  آندوکاردی���ت و ب���ه  عنوان داروی 
ک، تب تیفوئیدی و نیز  مننژیت لیستریایی و سوزا

در پیشگیری از عفونت دندانی مصرف می شود.
هش���دارها: در بیماران دارای س���ابقه حساسیت، 
کلی���ه، در بیم���اران مبت���ال ب���ه  مبت���ال ب���ه نارس���ایی 
گالندوالر و لوس���می لنفاتیک مزمن و س���ابقه  ت���ب 
کولیت وابس���ته به  گوارش���ی ب���ه  ویژه  بیماری های 

آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
کنش های حساس���یتی مثل  ع���وارض جانب���ی: وا
کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم و شوک با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
همزم�����ان  مص�������رف  داروی������ی:  ت�����داخل ه���ای 
کی  آموکسی س���یلین با دارو های ضدبارداری خورا
حاوی اس���تروژن ممکن اس���ت اث���ر ای���ن دارو ها را 
کاه���ش دهد. مص���رف همزمان پنی س���یلین ها با 
کاهش دفع متوترکس���ات  متوترکس���ات منج���ر ب���ه 

می شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار مصرف این دارو 250میلی گرم 

که در عفونت های شدید  هر 8 س���اعت می باش���د 
این مقدار دو برابر می شود. در درمان عفونت های 
شدید یا عودکننده تنفس���ی، این دارو به  مقدار 3 
گرم هر 12 ساعت مصرف می شود. در درمان های 
گرم در یک نوبت  کوتاه مدت برای آبس���ه دندان 3 
که در صورت نیاز 8 ساعت  واحد تجویز می ش���ود 
بع���د تک���رار می ش���ود. ب���رای درم���ان عفونت های 
گرم  مجاری ادرار، مقدار مصرف آموکسی سیلین 3 
که در ص���ورت نیاز 12-10 س���اعت بعد تکرار  اس���ت 
ک مقدار مصرف این دارو  می شود. در درمان سوزا

گرم در یک نوبت واحد است. حدود 3 
کودکان: مقدار 125میلی گرم هر 8 س���اعت مصرف 
ک���ه در عفونت ه���ای ش���دید ت���ا دو برابر  می ش���ود 
گوش  افزایش می یابد. این دارو در درمان عفونت 
ک���ودکان با س���ن 10-3 س���ال ب���ه مقدار  میان���ی در 
750میلی گ���رم دو بار در روز ب���ه  مدت2 روز مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Capsule and Tablet: 125mg, 250mg, 
500mg
Suspension: 125mg/5ml, 250mg/5ml, 
400mg/5ml, 200mg/5ml, 250mg/sachet

           AMPICILLIN                         
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
گ���وش میانی، برونش���یت  مج���اری ادرار، عفون���ت 
ک مص���رف  مزم���ن، س���المونلوز مهاج���م و س���وزا

می شود.
کلیه، در  هشدارها: دربیماران مبتال به نارسایی 
گالندوالر و لوسمی لنفاتیک  بیماران مبتال به تب 
گوارش���ی ب���ه  ویژه  مزم���ن و س���ابقه بیماری ه���ای 
کولی���ت وابس���ته ب���ه آنتی بیوتیک باید ب���ا احتیاط 

فراوان تجویز شود.
حس���اس���یتی  کنش ه���ای  وا ج���انب���ی:  ع�����وارض 
کهیر، ت���ب، درد مفاص���ل، آنژیوادم، ش���وک  مث���ل 
کتیک، تهوع، اس���هال و  ضایعات پوستی از  آنافیال

عوارض جانبی این دارو هستند.
همزم�������ان  مص������رف  داروی������ی:  تداخل ه�����ای 
کی  آمپی س���یلین ب���ا دارو ه���ای ضدب���ارداری خورا
حاوی اس���تروژن ممکن اس���ت اث���ر ای���ن دارو ها را 
کاه���ش دهد. مص���رف همزمان پنی س���یلین ها با 
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متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات 
می شود.

مقدار مصرف
کی خورا

کی  بزرگس���االن: مقدار مصرف این دارو از راه خورا
ک���ه ترجیحًا نیم  ه���ر 6 س���اعت 1-0/25گرم اس���ت 
س���اعت قبل از غ���ذا باید مصرف ش���ود. در درمان 
گرم از دارو در یک نوبت مصرف  ک 2-3/5  س���وزا
می ش���ود. در درم���ان عفون���ت مج���اری ادرار 500 

میلی گرم هر 8 ساعت مصرف می شود.
کمتر از   کودکان با س���ن  ک���ودکان: مقدار مصرف در 

10 سال نصف مقدار مصرف بزرگساالن است.
تزریقی

بزرگس���االن: از راه تزری���ق عضالن���ی ی���ا وری���دی ی���ا 
انفوزی���ون 500 میلی گ���رم هر 6-4 س���اعت مصرف 
ب���ا س���ایر  می ش���ود. در درم���ان مننژی���ت هم���راه 
گرم هر 4 س���اعت برای  آنتی بیوتیک ه���ا مق���دار 2 
)دوره  وری���دی می ش���ود  انفوزی���ون  روز  م���دت 5 
درمان برای مننژیت لیستریایی 15-10 روز است(. 
گرم هر 6 س���اعت مصرف  در درمان آندوکاردیت 2 
گرم هر 4 س���اعت قاب���ل افزایش  ک���ه تا 2  می ش���ود 

است.
کودکان: مقدار مصرف در کودکان با سن تا 10 سال 
نصف مقدار مصرف بزرگس���االن اس���ت. در درمان 
 50 -100 mg/kg مننژی���ت لیس���تریایی در ن���وزادان
ک���ودکان 3 ماه���ه ت���ا 12 س���اله  ه���ر 6 س���اعت و در 

mg/ kg  100 هر 6 ساعت مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 250mg, 500mg
Suspension: 125mg/5ml, 250mg/5ml
Injection: 250mg, 500mg, 1g

                 AMPICILLIN+          
            SULBACTAM              

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
گ���وش میانی، برونش���یت  مج���اری ادرار، عفون���ت 
پنومون���ی،  آندوکاردی���ت،  ک،  س���وزا مزم���ن، 
ن���رم  باف���ت  و  اس���تخوان  پوس���ت،  عفونت ه���ای 
که  کتام  مصرف می ش���ود. ب���ه  دلیل وجود س���ولبا
کتاماز اس���ت ای���ن دارو در  مهارکنن���ده آنزی���م  بتاال
درمان عفونت های ناش���ی از میکروارگانیسم های 

کتاماز از جمله هموفیل���وس آنفوالنزا و  مول���د بتاال
کتر مؤثر است. کتینوبا آ

کلیه، در  هشدارها: در بیماران مبتال به نارسایی 
گالندوالر و لوسمی لنفاتیک  بیماران مبتال به تب 
گوارش���ی ب���ه  ویژه  مزم���ن و س���ابقه بیماری ه���ای 
کولی���ت وابس���ته ب���ه آنتی بیوتیک باید ب���ا احتیاط 

فراوان تجویز شود.
حساس���یتی  کنش ه���ای  وا جانب���ی:  ع���وارض 
کهیر، ت���ب، درد مفاص���ل، آنژیوادم، ش���وک  مث���ل 
کتیک، تهوع، اس���هال و  ضایعات پوستی از  آنافیال

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه��������ای داروی�������ی: مص����������رف هم����زم���ان 
کی  آمپی س���یلین ب���ا دارو ه���ای ضدب���ارداری خورا
حاوی اس���تروژن ممکن اس���ت اث���ر ای���ن دارو ها را 
کاه���ش دهد. مص���رف همزمان پنی س���یلین ها با 
متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات 

می شود.
نکات قابل توصیه: در هنگام مصرف آمپی  سیلین 
از س���ایر روش های جلوگی���ری از ب���ارداری نیز باید 

استفاده نمود.
مقدار مصرف

گرم  بزرگس���االن: در درم���ان آندوکاردیت مق���دار 3 
کتام( ه���ر 6  گ���رم س���ولبا گ���رم آمپی س���یلین+ 1   2(
ساعت به  مدت 6-4 هفته همراه با جنتامایسین 
ی���ا وانکومایس���ین مص���رف می ش���ود. در درم���ان 
گرم )1-2  عفونت های تنفس���ی )پنومونی( 1/5-3 
کتام( هر 6  گ���رم + 1-0/5گرم س���ولبا آمپی س���یلین 
س���اعت مصرف می ش���ود. در س���ایر عفونت ها نیز 
گرم آمپی س���یلین + 1-0/5گرم  گ���رم )1-2   1/5-3
 12 g/day کث���ر کتام( ه���ر 6 س���اعت ت���ا حدا س���ولبا

مصرف می شود. 
کودکان با سن بیشتر از  کودکان: مقدار مصرف در 
گرم آمپی سیلین +   200( 300 mg/kg/day 1 س���ال
که در 4نوبت منقسم  کتام( اس���ت  گرم س���ولبا  100

مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 1.5g (1g Ampicillin + 0.5g 
Sulbactam), 3g (2g Ampicillin+1g 
Sulbactam)
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                          CLOXACILLIN         د

درم���ان  ب���رای  کلوگزاس���یلین  مص���رف:  م���وارد 
عفونت های ناشی از گونه های استافیلوکوک مولد 

پنی سیلیناز مصرف می شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود س���ابقه بیم���اری 
کولیت وابسته به آنتی بیوتیک و  گوارش���ی به ویژه 
کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود. نارسایی 

حساس���یتی  کن����ش ه���ای  وا جانب��������ی:  ع���وارض 
کهیر، ت���ب، دردمفاصل، آنژیوادم، ش���وک  ش���امل 
کتیک در بیماران حس���اس به پنی سیلین  آنافیال

گزارش شده است. ها با مصرف این دارو 
تداخل ه��������ای داروی�������ی: مص����������رف هم����زم���ان 
کاهش  پنی س���یلین ها با متوترکس���ات، منج���ر به 
کلیرانس و بروز مسمومیت با متوترکسات می شود.

نکات قابل توصیه
کلیه به  1- معم���وال در بیماران مبتال به نارس���ایی 

کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست.
ک���ی را باید ب���ا معده خالی  کلوگزاس���یلین خورا  -2

کرد. ترجیحًا یک ساعت قبل از غذا مصرف 
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: 500-250میلی گ���رم ه���ر 6 س���اعت و 

حداقل 30 دقیقه قبل از غذا مصرف می شود.
کودکان با سن تا  کودکان: مقدار مصرف دارو برای 
کودکان با س���ن  2 س���ال معادل یک چهارم و برای 
10-2 س���ال معادل نصف مقدار مصرف بزرگساالن 

خواهدبود.
تزریقی

بزرگساالن: 500-250میلی گرم هر 6 ساعت تزریق 
وری���دی می ش���ود. در درمان عفونت های ش���دید 

مقدار مصرف را می توان تا 2 برابر افزایش داد.
کودکان: برای کودکان با س���ن تا 2 سال معادل یک 
کودکان با س���ن 10-2س���ال معادل  چه���ارم و ب���رای 
نصف مقدار مصرف بزرگساالن را باید مصرف نمود.

اشکال دارویی
Capsule/Tablet: 250mg, 500mg
Injection: 250mg, 500mg, 1g

       CO-AMOXICLAV                 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
گ���وش میانی، مجاری  مجاری ادراری-تناس���لی، 

تنفس���ی و برونش���یت مزمن، س���المونلوز مهاجم، 
گازگرفت����گی  عفونت ه���ای ش��������کمی، س���لولیت، 
حیوانات و عفونت شدید دندان همراه با سلولیت 
مصرف می شود. به دلیل وجود اسیدکالوالنیک، 
از  ناش���ی  عفونت ه���ای  درم���ان  در  دارو  ای���ن 

کتاماز مؤثر است. میکروارگانیسم های مولد بتاال
آل���رژی،  س���ابقه  دارای  بیم���اران  در  هش���دارها: 
کلیه و در بیماران مبتال  بیماران مبتال به نارسایی 
به هپاتیت ش���دید باید با احتی���اط فراوان مصرف 

شود.
کنش های حساس���یتی ش���امل  عوارض جانبی: وا
کسی  کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیال
در بیم���اران حس���اس، هپاتیت، زردی انس���دادی، 
اریتم مولتی فرم، نکرولیز س���می پوست، درماتیت 
پوس���تی و به  ندرت س���رگیجه، س���ردرد و تش���نج با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کی حاوی اس���تروژن  با دارو های ضد بارداری خورا
کاهش اثر این داروها منجر  ممکن اس���ت به  دلیل 

به بارداری ناخواسته شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار مص���رف ای���ن دارو بر اس���اس 
س���اعت   8 ه���ر  250میلی گ���رم  آموکسی س���یلین 
که این مقدار در عفونت های شدید دو  می باش���د 

برابر می شود.
اس���اس  ب���ر  دارو  ای���ن  مص���رف  مق���دار  ک���ودکان: 
م���اه   3-8 ک���ودکان  ب���رای   156 سوسپانس���یون 
کودکان 9 ماه تا  1/25میلی لیت���ر هر 8 س���اعت، در 
کودکان  2س���ال 2/5 میلی  لیتر هر 8 س���اعت و در 
که  6-3 س���ال 5 میلی لیتر هر 8 س���اعت می باشد 
این مقادیر در عفونت های ش���دید تا 10 میلی لیتر 
در  دارو  ای���ن  مق���دار مص���رف  افزای���ش می یاب���د. 
کودکان 12-6 س���ال براس���اس سوسپانسیون 312 
که در  مقدار 2/5میلی لیتر هر 8 س���اعت می باشد 
عفونت های شدید تا 5 میلی لیتر افزایش می یابد.

اشکال دارویی
Suspension 156: (Amoxicillin 125mg 
+ Clavulanic Acid 31.25mg) /5ml or 
per Sachet
Suspension 228: (Amoxicillin 200mg 
+ Clavulanic Acid 28.5mg)/5ml 
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Suspension 312: (Amoxicillin 250mg 
+ Clavulanic Acid 62.5mg)/5ml or per 
Sachet
Suspension 457: (Amoxicillin 400mg 
+ Clavulanic Acid 57mg)/5ml
Suspension 642: (Amoxicillin 600mg 
+ Clavulanic Acid 42.9mg)/5ml
Tablet 375: (Amoxicillin 
250mg+Clavulanic Acid 125mg)
Tablet 625: (Amoxicillin 
500mg+Clavulanic Acid 125mg)

           NAFCILLIN                       
موارد مصرف: نفس���یلین در درمان عفونت های 
ناشی از گونه های استافیلوکوکی مولد پنی سیلیناز 

مصرف می شود.
آل���رژی،  س���ابقه  دارای  بیم���اران  در  هش���دارها: 
س���ابقه  و  کلی���ه  نارس���ایی  ب���ه  مبت���ال  بیم���اران 
کولیت وابس���ته به  گوارش���ی به ویژه  بیماری های 

آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کنش های حساس���یتی ش���امل  عوارض جانبی: وا
کهی���ر، ت���ب، درد مفاص���ل، آنژی���وادم و ش���وک ب���ا 
گزارش ش���ده اس���ت. همچنین  مصرف ای���ن دارو 
ترومبوفلبی���ت و آس���یب بافت���ی در مح���ل تزری���ق 

وریدی این دارو مشاهده شده است.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
کبد، احتمال  دارو با س���ایر دارو های س���می ب���رای 
کب���دی را افزایش می ده���د. مصرف  بروز س���میت 
همزم���ان پنی س���یلین ها با متوترکس���ات منجر به 
کلیران���س و مس���مومیت ب���ا متوترکس���ات  کاه���ش 

می شود.
نکات قابل توصیه

ک���ردن ای���ن دارو ب���ا آمینوگلیکوزید ها  1. مخل���وط 
توصیه نمی شود. 

2. تزریق وریدی این دارو باید به  آهس���تگی و طی 
10-5 دقیق���ه یا به  ص���ورت انفوزیون آهس���ته طی 
60-30 دقیق���ه صورت می گی���رد و به  دلیل عارضه 
از 24-48  بی���ش  وری���دی  تزری���ق  ترومبوفلبی���ت 

ساعت توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درم���ان عفونت ه���ای اس���تخوان 
مننژی���ت  کتریای���ی،  با آندوکاردی���ت  مفص���ل،  و 

گرم  کتریای���ی، 1/5-2  کتریای���ی و پریکاردی���ت با با
هر 6-4 س���اعت تزریق وریدی می شود. در درمان 
س���ایر عفونت ه���ا 500 میلی گ���رم ه���ر 6-4 س���اعت 
تزریق عضالنی یا 1/5-0/5گرم هر 4 ساعت تزریق 

وریدی می گردد.
کتریایی در نوزادان  کودکان: در درم���ان مننژیت با
کیلوگرم mg/kg 50-25 هر 12 س���اعت  با وزن تا 2 
در هفت���ه اول زندگ���ی و س���پس mg/kg 50 ه���ر 8 
کیلوگ���رم  س���اعت و در ن���وزادان ب���ا وزن بی���ش از 2 
mg/ kg 50 ه���ر 8 س���اعت در هفت���ه اول زندگ���ی و 
س���پس mg/kg 50 هر 6 س���اعت تزریق عضالنی یا 
وری���دی می گ���ردد. در درمان س���ایر عفونت ها، در 
نوزادان از راه عض����النی mg/kg 10 ه����ر 12 س����اعت 
و از راه وری����دی mg/kg 20-10 هر 4 ساعت تزریق 
 25 mg/kg ک�������ودکان می ش���ود. در شیرخواران و 
هر 12 س����اعت از راه عض����النی و mg/kg 20-10 هر 

4 ساعت تزریق وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 500mg, 1g

        PENICILLIN 6.3.3               
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
کتریایی حساس به پنی سیلین مصرف می شود. با
هشدارها: این دارو در بیماران مبتال به نارسایی 
کولیت  گوارشی به  ویژه  کلیه و سابقه بیماری های 
ناش���ی از آنتی بیوتی���ک بای���د ب���ا احتی���اط ف���راوان 

مصرف شود.
کنش های حساس���یتی ش���امل  عوارض جانبی: وا
کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم و شوک با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
تداخل ه��������ای داروی�������ی: مص����������رف هم����زم���ان 
پنی س���یلین جی پتاس���یم با دارو ه���ای مهارکننده 
آنزیم مبدل آنژیوتانسین، دارو های مدر نگهدارنده 
پتاسیم و مکمل  های حاوی پتاسیم ممکن است 
موج���ب افزای���ش غلظ���ت خونی پتاس���یم ش���ود. 
مص���رف همزم���ان پنی س���یلین  ها با متوترکس���ات 
ب���ا  مس���مومیت  و  کلیران���س  کاه���ش  منجرب���ه 

متوترکسات می شود.
نکات قابل توصیه

کلیه  1- معم���وال در بیم���اران مبت���ال ب���ه نارس���ایی 
کاهش مقدار مصرف دارو نیست. نیازی به 
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2- این دارو به  صورت تزریق عمیق عضالنی مصرف د

می شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در عفونت های ش���دید و حاد ویال از 
راه عضالنی تزریق می شود. در عفونت های مزمن 
دارای عواق���ب، هر 4 یا 5 روز یک بار یک ویال از راه 

عضالنی تزریق می شود.
کودکان با سن  کودکان: مقدار مصرف این دارو در 
بیش���تر از 5 س���ال معادل 1.200.000-300.000 واحد 

می باشد.
اشکال دارویی

Injection: Penicillin G Benzathine 
600,000U + Penicillin G Potassium 
300,000U + Penicillin G Procaine 
300,000U 

          PENICILLIN G                     
الته���اب  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
گوش میانی، بادس���رخ،  عفون���ی لوزه ها، الته���اب 
آندوکاردی���ت اس���ترپتوکوکی، مننژیت مننگوکوکی، 
پنومون���ی و در پیش���گیری از عفونت پ���س از قطع 

اندام های حرکتی مصرف می شود.
کلیه و  هش���دارها: در بیماران مبتال به نارس���ایی 
کولیت ناشی  گوارشی به  ویژه  سابقه بیماری های 
از آنتی بیوتی���ک بای���د ب���ا احتی���اط ف���راوان مصرف 

شود.
حس�����اس���یتی  کنش ه���ای  وا جانب�����ی:  ع���وارض 
کهیر، تب، دردمفاصل، آنژیوادم و ش���وک  ش���امل 
گزارش شده است. کسی با مصرف این دارو  آنافیال
تداخل ه��������ای داروی�������ی: مص����������رف هم����زم���ان 
پنی س���یلین جی پتاس���یم با دارو ه���ای مهارکننده 
آنزیم مبدل آنژیوتانسین، دارو های مدر نگهدارنده 
پتاسیم و مکمل های حاوی پتاسیم ممکن است 
موج���ب افزای���ش غلظ���ت خونی پتاس���یم ش���ود. 
مص���رف همزمان پنی س���یلین ها با متوترکس���ات، 
ب���ا  مس���مومیت  و  کلیران���س  کاه���ش  منجرب���ه 

متوترکسات می شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ای���ن دارو به  ص���ورت تزریق عضالنی،  
تزریق آهس���ته وریدی یا انفوزی���ون وریدی مصرف 
می ش���ود. مقدار مص���رف آن 5-1 میلیون واحد در 

روز هر 6-4 ساعت می باشد.
کتریای���ی در نوزادان با وزن  کودکان: در مننژیت با
کیلوگرم U/kg 50.000-25.000 هر 12 س���اعت  ت���ا 2 
 50.000 U/kg در ط���ول هفته اول زندگی و س���پس
کیلوگ���رم و  ه���ر 8 س���اعت و در ن���وزادان ب���ا وزن 2 
بیش���تر U/ kg  50.000 هر 8 س���اعت در طول هفته 
اول زندگ���ی و س���پس U/kg 50.000 ه���ر 6 س���اعت 
تزریق عضالنی یا وری����دی می شود. در سیفلی�����س 
م������ادرزادی، U/kg 50.000 ه���ر 12 س���اعت ب���رای 
هفت���ه اول زندگ���ی و س���پس U/kg 50,000 ه���ر 8 
س���اعت ب���رای 14-10 روز بع���دی از راه عضالن���ی یا 
وریدی تزریق می شود. در درم��ان سایر عفونت ها 
در  و  س���اعت   12 ه���ر   30,000  U/kg ن���وزادان  در 
کودکان U/kg 16,667-8,333 هر  شیرخواران و 

4 ساعت تزریق عضالنی یا وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: Penicillin G Potassium; 
1,000,000U, 5,000,000U
Injection: Penicillin G Sodium; 
5,000,000U

                PENICILIN G             
          BENZATHINE                  

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
از جمل���ه  ب���ه پنی س���یلین،  کتریای���ی حس���اس  با
بیماری یاز، التهاب حلق و س���یفلیس و به  عنوان 
پیش���گیری از ابت���ال ب���ه ت���ب روماتیس���می مصرف 

می شود.
کلیه و  هش���دارها: در بیماران مبتال به نارس���ایی 
کولیت ناشی  گوارشی به  ویژه  سابقه بیماری های 
از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
حس���اس���یتی  کنش ه���������ای  وا جانب���ی:  ع���وارض 
کهیر، تب، دردمفاصل، آنژیوادم و ش���وک  ش���امل 
گزارش شده است. کسی با مصرف این دارو  آنافیال
تداخل ه��������ای داروی�������ی: مص����������رف هم����زم���ان 
کاهش  پنی س���یلین ها با متوترکس���ات، منج���ر  به 

کلیرانس و مسمومیت با متوترکسات می شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو فق���ط بای���د از راه تزری���ق عمیق عضالنی 
مصرف شود و نباید از راه داخل  وریدی، داخل  شریانی 

یا زیر جلدی یا نزدیک عصب تزریق شود.
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2- تزریق پنی س���یلین جی بنزاتین باید به  صورت 
آهس���ته و پیوس���ته انجام ش���ود تا س���وزن مسدود 

نشود.
ک���������ردن پنی س���ی���������لی�ن ها ب�������ا  3- مخل�����������وط 

آمینوگلیکوزید ها توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

کتریایی،  بزرگس���االن: در درم���ان عفونت ه���ای با
1/2میلی���ون واحد، در یک نوبت و در پیش���گیری 
از ابتال به عفونت های اس���ترپتوکوکی در بیماران با 
س���ابقه روماتیسم قلبی، مقدار 1/2 میلیون واحد 
هر 4-3 هفته به  صورت عضالنی تزریق می شود. 
در درم���ان س���یفلیس )اولی���ه، ثانوی���ه و تأخیری(، 
مق���دار 2/4 میلی���ون واح���د در ی���ک نوب���ت و در 
سیفلیس مرحله سوم و نوروسیفلیس مقدار 2/4 
میلی���ون واحد هفته ای یک بار ب���ه  مدت 3 هفته 

تزریق عضالنی می شود.
گ�������روه A در  ک���ودکان: در فارنژی���ت اس���ترپتوکوکی 
کیلوگرم مقدار  کودکان با وزن تا 27  ش���یرخواران و 
در  و  نوب���ت  ی���ک  در  واح�������د   600,000-3,000,000
کودکان با وزن بیش���تر، مقدار 900,000واحد در یک 
نوبت تزریق عضالنی می شود. در پیشگیری از تب 
روماتیس���می 1/2 میلیون واحد ه���ر 2 یا 3 هفته و 
 500,000 U/kg در درمان س���یفلیس اولیه و ثانویه
به  ص���ورت مق���دار مص���رف واحد تزری���ق عضالنی 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 600,000 U, 1,200,000U

              PENICILLIN G           
             PROCAINE                        

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
و  دیفت���ری  )به وی���ژه  پنی س���یلین،  ب���ه  حس���اس 

نوروسیفلیس( مصرف می شود.
کلیه و  هش���دارها: در بیم���اران مبتال به نارس���ایی 
کولیت ناشی  گوارشی به ویژه  س���ابقه بیماری های 

از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کنش ه���ای حس����اس���یتی  وا ج������انب���ی:  ع���وارض 
کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم و ش���وک  ش���امل 
گزارش شده است. کسی با مصرف این دارو  آنافیال

نکات قابل توصیه
1- ای���ن دارو فقط باید از راه تزریق عمیق عضالنی 

وری���دی،  داخ���ل   راه  از  نبای���د  و  ش���ده  مص���رف 
داخل شریانی یا نزدیک عصب تزریق شود.

2- بعض���ی از بیم���اران ممکن اس���ت دچ���ار عارضه 
کن���ش به پروکائین ش���وند،   س���می حاد ناش���ی از وا
ک���ه دارو را در مقادی���ر زیاد در یک  ب���ه  ویژه هنگامی 
کنش ها که  نوب���ت مص���رف دریافت دارن���د. ای���ن وا
معم���واًل گذرا هس���تند، با عالئمی نظی���ر اضطراب، 
اغتش���اش ش���عور، آش���فتگی، افس���ردگی، حمالت 
تش���نجی، توه���م و هذیان وت���رس از م���رگ زودرس 

مشخص می شود.
مقدار مصرف

کتریای���ی  بزرگس���االن: در درم���ان عفونت ه���ای با
درم���ان  در  روز،  در  واح���د   600,000-1,200,000
دیفت���ری600,000-300,000 واح���د در روز هم���راه با 
آنتی توکس���ین دیفتری و در درمان نوروس���یفلیس 
2/4میلی���ون واح���د در روز )در 4 نوبت منقس���م(، 

به  مدت 14-10 روز تزریق عضالنی می شود.
م��������ادرزادی  س���یف����لیس  درم�������ان  در  ک���ودکان: 
U/ kg/ day  500,000 برای 14-10 روز تزریق عضالنی 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 400,000U (Penicillin G 
Potassium 100,000U + Penicillin G 
Procaine 300,000U)
Injection: 800,000U (Penicillin G 
Potassium 200,000U + Penicillin G 
Procaine 600,000U)

          PENICILLIN V                
موارد مص���رف: ای���ن دارو در درمان التهاب عفونی 
گ���وش میان���ی، بادس���رخ و ب���رای  لوزه ه���ا، الته���اب 
پیشگیری از ابتال به تب روماتیسمی مصرف می شود.
هش���دارها: در صورت وجود سابقه بیماری های 
کولیت وابسته به آنتی بیوتیک و  گوارش���ی به  ویژه 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. نارسایی 
حس����اس���یتی  کنش ه���ای  وا جانب��������ی:  ع���وارض 
کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم و ش���وک  ش���امل 

گزارش شد ه اند. کسی با مصرف این دارو  آنافیال
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کی حاوی استروژن،  با دارو های ضدبارداری خورا
کاهش دهد.  ممکن اس���ت جذب ای���ن دارو ه���ا را 
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مص���رف همزم���ان پنی س���یلین  ها با متوترکس���ات د

ب���ا  و مس���مومیت  کلیران���س  کاه���ش  ب���ه  منج���ر 
متوترکسات می شود.

مقدار مصرف
بزرگساالن: 500-250میلی گرم هر 6 ساعت یک  بار 
و حداقل 30 دقیقه قبل از غذا مصرف می شود. در 
گرم هر 6 ساعت  عفونت های شدید این مقدار تا  1 

افزایش می یابد.
ک���ودکان تا س���ن یک س���الگی 62/5  ک���ودکان: در 
کودکان با س���ن 5-1 سال 125میلی  گرم، در  میلی 
گرم  کودکان با س��ن 12-6 سال250 میلی  گرم و در 

هر 6 ساعت یک  بار مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 500mg (800,000U)
Oral Solution: 250mg / 5ml; 125mg 
/ 5ml (200,000U); 200,000U/5ml, 
400,000U/5ml

         PIPERACILLIN                
موارد مصرف: این دارو برای درمان عفونت های 
کتری های  ناش���ی از پس���ودومونا آئرژینوزا و سایر با
حساس به خصوص در بیماران با ضعف دستگاه 
ک،  ایمنی، عفونت های دس���تگاه صفراوی، سوزا
از  پیش���گیری  ادراری،  دس���تگاه  عفونت ه���ای 

عفونت های جراحی تجویز می شود.
هش���دارها: مق���دار دارو بای���د به  ط���ور معمول در 
کاه���ش یابد.  کلیه  کار  عی���ب متوس���ط ت���ا ش���دید 
ای���ن دارو باید در بیماران ب���ا اختالالت انعقادی با 

احتیاط استفاده شود.
حس����اس���یتی  کنش ه������ای  وا جانب������ی:  ع���وارض 
کسی،  به  خصوص جوش پوس���تی و ش���وک آنافیال
کولیت پسودوممبران، درد در محل تزریق و فلبیت، 

اختالالت الکترولیت از عوارض این دارو هستند.
نکات قابل توصیه: پیپراسیلین به  صورت تزریق 
آهسته وریدی در 3 تا 5 دقیقه، از طریق انفوزیون 
وریدی در 20ت���ا30 دقیقه یا از طریق تزریق عمیق 
عضالنی استفاده می شود. تزریق عضالنی در یک 
گرم در بزرگس���االن یا بیشتر  نوبت نباید بیش���تر از2 

کودکان باشد. از500 میلی گرم برای 
تداخل های دارویی: پیپراسیلین باعث طوالنی 
شدن عمل ش���ل کننده های رقابتی عضالت نظیر 

کورونیم می شود. و 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار مص���رف معم���ول ب���ه  صورت 
گ���رم ه���ر 4 ت���ا 6 س���اعت اس���ت. در درم���ان   3-4
 200-300 mg/kg/day عفونت های مخاطره آمیز
در مقادی���ر منقس���م به  ص���ورت وری���دی ت�������جویز 
می گ�������ردد. در عف���ونت ه���ای غی���رپیچی������������������ده 
mg/kg/day  125-100 تجوی���ز می گ���ردد. مق���دار 
گرم  گرم ه���ر 6 تا 8 س���اعت یا 4  مص���رف معمول2 
گرم هر 8 تا 12  هر 12 س���اعت از طریق وریدی ی���ا 2 
کسی  س���اعت تزریق عضالنی اس���ت. برای پروفیال
گرم قبل از ش���روع جراحی و س���پس  در جراح���ی 2 
گرم در فواصل 4 تا 6 ساعت در  حداقل 2  نوبت 2 
24 س���اعت جراحی ممکن اس���ت تجویز شود. در 
گرم از دارو به  صورت  ک غیرپیچیده 2  موارد س���وزا

مقدار مصرف واحد تزریق عضالنی می شود.
ت���ا 12 س�����������ال  م������اه  ک���������ودکان: در س���نی������ن 1 
ن���������������وب���ت  ت�����������ا 4  mg/ kg/ day  300-100 در 3 
 ، 2  kg کمت���ر از کمت���ر از 7 روز یا  منقس���م، ن���وزادان 
در  و  منقس���م  نوب���ت   3 در   150  mg/ kg/ day
 ،2 kg از بیش���تر  وزن  و  روز  از 7  بیش���تر  ن���وزادان 
mg/ kg/ day  300در 3 ت���ا 4مقدار منقس���م تزریق 

وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1g, 2g
 

            PIPERACILLIN+            
        TAZOBACTAM                    

موارد مصرف: این دارو مخلوطی از پیپراسیلین 
که در درمان عفونت های ناشی  کتام است  و تازوبا
از ارگانیس���م های مق���اوم به پیپراس���یلین از جمله 

پسودوموناس آئروژینوزا مصرف می شود.
هش���دارها: در بیم�����اران مبت������ال ب���ه نارس�������ایی 
کلی���ه، فیب���روز سیس���تیک و س���ابقه بیماری های 
کولیت پس���ودوممبران ناش���ی از  گوارش���ی به  ویژه 

آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
حساس���یتی  کنش ه���ای  وا جانب���ی:  ع���وارض 
کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم و ش���وک  ش���امل 
کاه���ش پتاس���یم خ���ون و تغیی���ر در  کس���ی،  آنافیال
گ���زارش  کت ه���ا ب���ا مص���رف ای���ن دارو  عملک���رد پال

شد ه است.
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تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
مقادی���ر زی���اد ای���ن دارو ب���ا دارو ه���ای ضدانعق���اد 
ضدالته�������اب  دارو ه���ای  و  هپاری������ن  کومارین���ی، 
غیراس���تروییدی احتم���ال بروز خونری���زی ممکن 
اس���ت افزایش یابد. ب���ا مصرف همزم���ان این دارو 
با دارو های ترومبولیتی���ک احتمال بروز خونریزی 
شدید وجود دارد. مصرف همزمان پنی سیلین ها 
کلیران���س و  کاه���ش  ب���ه  ب���ا متوترکس���ات منج���ر 

مسمومیت با متوترکسات می شود.
نکات قابل توصیه

1- در تزریق عضالنی پیپراس���یلین نباید بیش از 2 
گرم از دارو در یک محل تزریق شود.

کلیه ممکن است به  2- بیماران مبتال به نارسایی 
کاهش مقدار مصرف نیاز داشته باشند.

ب�������ا  پنی س���ی�����������لین ها  ک������ردن  مخل�������وط   -3
آمینوگلیکوزید ها توصیه نمی شود. 

کمتر از 2  کودکان با س���ن  4- مص���رف این دارو در 
سال توصیه نمی شود.

مقدار مصرف
مج���اری  عفونت ه���ای  درم���ان  در  بزرگس���االن: 
تحتانی تنفس���ی، مجاری ادراری، داخل ش���کمی 
و پوس���ت و نیز س���پتی س���می مقدار 2/25-4/5 
گرم هر 8 س���اعت از  گ���رم هر 8-6 س���اعت ی���ا 4/5 
طریق تزریق آهس���ته وریدی )طی 5-3دقیقه( یا 
انفوزیون وریدی مصرف می ش���ود. مقدار مصرف 
که دچارضعف دس���تگاه ایمنی یا   دارو در بیمارانی 
نوتروپنی هستند، 4/5 گرم هر 6 ساعت می باشد.
س���ال  س���ن2-12  ب���ا  ک���ودکان  در  ک���ودکان: 
گرم( هر 8 ساعت  کثر 4/5  mg/ kg  112/5 )تا حدا
از طریق تزریق آهس���ته وریدی یا انفوزیون وریدی 
می باش���د. دوره درمان ب���رای آپاندیس���یت دارای 
ک���ودکان دچار ضعف  عواقب 14-5 روز اس���ت. در 
دستگاه ایمنی یا نوتروپنی mg/kg 90 هر 6 ساعت 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: Piperacillin 2g+Tazobactam 
250mg
Injection: Piperacillin 3g+Tazobactam 
375mg 
Injection: Piperacillin 4g+Tazobactam 
500mg

QUINOLONES

Ciprofloxacin
Gemifloxacin
Levofloxacin
Moxifloxacin
Nalidixic acid
Ofloxacin

      CIPROFLOXACIN           
م���وارد مص���رف: سیپروفلوکساس���ین در درم���ان 
گ���رم منف���ی  کتری ه���ای  عفونت ه���ای ناش���ی از با
کتر، نایسریا  کمپیلوبا )شامل س���المونال، ش���یگال، 
و پس���ودوموناس(، درم���ان عفونت های تنفس���ی  
)به جز عفونت ناشی از استرپتوکوکوس پنومونیه(، 
عفون���ت مج���اری ادراری، عفونت ه���ای دس���تگاه 
ک و سپتی سمی و  گوارش )ازجمله تیفوئید(، سوزا
پیشگیری از مننژیت مننگوکوکی و عفونت جراحی 

استفاده می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن داروها نبای���د به  طور 
معمول در بیماران زیر 18 سال یا بیماران مبتال به 

فاصله طوالنی QT هستند مصرف شوند. 
هشدارها

کمبود   1- در بیماران سالخورده، بیماران مبتال به 
کبد  ع، نارسایی  ع یا دارای سابقه صر G 6PD، صر

کلیه با احتیاط مصرف شود. یا 
2- این دارو ممکن است موجب بروز تشنج شود.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کم، 
اس���هال، س���ردرد، س���رگیجه، اخت���الل در خواب، 
کس���ی،  ضایع���ات پوس���تی، خ���ارش،  ت���ب، آنافیال
کراتینین خون،   حساس���یت به نور،  افزایش اوره و 
کب���د و بیلی روبین،  گ���ذرا در آنزیم  های  اخت���الالت 
درد عض���الت و مفاصل، اخت���الالت خونی و تغییر 
در غلظت پروترومبین از ع���وارض جانبی این دارو 

هستند.
ب���ا  سیپروفلوکساس���ین  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
دارو ه���ای ضدالتهاب غیراس���تروییدی، دارو های 
آنتی اس���ید و م���واد ج���اذب، وارفاری���ن، دارو ه���ای 
ضددی���اب���ت س���ولفونیل اوره، سیکلوس��������پورین، 
کاه���ش می یاب���د،  ام���الح آه�������ن  گلی بنکالمی���د، 
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تئوفیلین، تیزانیدین و متوترکسات تداخل دارد. د

نکات قابل توصیه
1- هن���گام مص���رف دارو و طی درم���ان باید مقدار 

کافی آب و مایعات مصرف شود.
2- در ط���ول م���دت مص���رف ای���ن دارو در انج���ام 
ک���ه ب���ه مه���ارت نی���از دارن���د )ب���ه  وی���ژه  کار های���ی 

کرد. رانندگی(، باید احتیاط 
کرد. 3- این دارو را باید با معده خالی مصرف 

کن���ش روان���ی ی���ا  گون���ه وا 4- در ص���ورت ب���روز ه���ر 
کرد. نورولوژیک مصرف دارو را باید قطع 

گرفتن  5- درط���ول مص���رف دارو بیمار بای���د از قرار 
کند.  بی���ش از ح���د در مع���رض آفت���اب خ���ودداری 
کنش های حساس���یت ب���ه نور،  در ص���ورت ب���روز وا

مصرف دارو باید قطع شود.
مقدار مصرف

مج���اری  عفونت ه���ای  درم���ان  در  ک���ی:  خورا
تنفسی750- 250 میلی گرم دو بار در روز، در درمان 
عفونت ه���ای مج���اری ادرار 750- 250میلی گرم دو 
ب�����ار در روز )250میلی گرم دو ب���ار در روز به  مدت 3 
ک  روز در سیستیت ح��اد در زنان(، در درمان سوزا
250 میلی گ���رم در ی���ک نوب���ت )در ص���ورت وج���ود 
عفونت مقاوم 500میلی گرم(، برای درمان عفونت 
پس���ودومونایی مجاری تنفس���ی تحتانی در فیبروز 
سیس���تیک750 میلی گ���رم دو بار در روز و در س���ایر 
عفونت ه���ا 750-500میلی گرم دو بار در روز مصرف 
می ش���ود. همچنی���ن در درم���ان الته���اب مزم���ن 
پروس���تات مقدار 500 میلی گرم دو ب���ار در روز برای 

28 روز مصرف می شود.
تزریق���ی: مق���دار 400-200میلی گ���رم )در عفون���ت 
تحت���ان���ی  تنف�����س���ی  مج�������اری  پس���ودومون���ایی 
400میلی گ���رم دوبار در روز( دوب���ار در طول 30-60 
دقیقه انفوزیون وریدی می ش���ود. ای���ن مقدار در 
درم���ان عفونت ه���ای مج���اری ادرار 100میلی گ���رم 
گ���رم  ک 100میل���ی  دوب���ار در روز و در درم���ان س���وزا

یک بار در روز می باشد.
در  دارو  ای���ن  مص���رف  ال���زام  ص���ورت  در  توج���ه: 
س���ال   5-17 نوجوان���ان  و  ک���ودکان  در  ک���ودکان، 
مق���دار mg/ kg/ day 30-10 در دو نوبت منقس���م 
و   )1/5  g/day ت���ا  کث���ر  )حدا ک���ی  خورا راه  از 
راه  از  نوب���ت منقس���م  mg/ kg/ day  16-8 در دو 
کث���ر تا g/day 1/2( مصرف  انفوزیون وریدی )حدا

می ش���ود. همچنی���ن ب���رای درمان سیاه س���رفه یا 
کی 500میلی گرم  پیشگیری از ابتال به آن از راه خورا
و از راه تزریق���ی 400 میلی گرم دو ب���ار در روز مصرف 
کی  کودکان از راه خورا که این مقدار برای  می شود 
 20 mg/kg/day 30 و از راه تزریق���ی mg/kg/day

در دو نوبت منقسم می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg, 500mg
Infusion: 200mg/100ml, 400mg/200ml, 
200mg /20ml
Suspension: 250mg/5ml

       GEMIFLOXACIN                  
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
گرم منفی )شامل سالمونال،  کتری های  ناشی از با
کتر، نایسریا و پس���ودوموناس(،  کمپیلوبا ش���یگال، 
درمان عفونت های تنفس���ی  )به جز عفونت ناشی 
از اس���ترپتوکوکوس پنومونی���ه(، عفون���ت مج���اری 
گ���وارش )از جمله  ادراری، عفونت ه���ای دس���تگاه 
ک و سپتی س���می و پیشگیری از  تیفوئید(، س���وزا
مننژی���ت مننگوکوک���ی و عفونت جراحی اس���تفاده 

می شود. 
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن داروها نبای���د به  طور 
معمول در بیماران زیر 18 سال یا بیماران مبتال به 

فاصله طوالنی QT هستند مصرف شوند. 
هشدارها

3- در بیماران سالخورده، بیماران مبتال به کمبود  
کبد  ع، نارسایی  ع یا دارای سابقه صر G 6PD، صر

کلیه با احتیاط مصرف شود. یا 
4- این دارو ممکن است موجب بروز تشنج شود.
دردش���کم،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���هال، س���ردرد، س���رگیجه، اخت���الل در خواب، 
کس���ی،  ضایع���ات پوس���تی، خ���ارش،  ت���ب، آنافیال
کراتینین خون،   حساس���یت به نور،  افزایش اوره و 
کب���د و بیلی روبین،  گ���ذرا در آنزیم  های  اخت���الالت 
درد عض���الت و مفاصل، اخت���الالت خونی و تغییر 
در غلظت پروترومبین از ع���وارض جانبی این دارو 

هستند.
دارو ه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
ضدالتهاب غیراس���تروییدی، دارو های آنتی اس���ید 
و م���واد ج���اذب، وارفاری���ن، دارو ه���ای ضددیاب���ت 
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گلی بنکالمی���د،  س���ولفونیل اوره، سیکلوس���پورین، 
امالح آهن کاهش می یابد، تئوفیلین، سوکرالفیت، 

تیزانیدین و متوترکسات تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

کند. کامل  1- بیمار باید دوره درمان باید 
2- دارو باید حداقل دوس���اعت قبل یا سه ساعت 
بعد از فرآورده های حاوی آهن، روی، آلومینیوم و 

کافی آب مصرف شود. منیزیم و با مقدار 
3- در صورت بروز مش���کالت پوستی و راش دارو را 

کرده و به پزشک خود اطالع دهید. قطع 
4- در دوران مص���رف دارو بای���د از تماس با اش���عه 

شدید آفتاب خودداری شود.
مقدار مصرف: مقدار مصرف معمول در بیماران 
مبتال به برونش���یت، 320 میلی گرم ی���ک  بار در روز 
ب���رای 5 روز و در بیم���اران مبتال به پنومونی همین 
که  مق���دار ب���رای 7 روز تجویز می ش���ود. در افرادی 
کمت���ر  کراتینی���ن آن ه���ا ml/ min  40 ی���ا  کلیران���س 
ک���ه همودیالیز ی���ا دیالیز مداوم  می باش���د )افرادی 
صفاق���ی می ش���وند( دارو با نصف مقدار ذکر ش���ده 

تجویز می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 320mg

       LEVOFLOXACIN            
م���وارد مص���رف: م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در 
مج���اری  ادراری،  مج���اری  عفونت ه���ای  درم���ان 
ک  تنفسی تحتانی،  پوست و بافت های نرم، سوزا
ی���ا  کالمیدیای���ی  عفونت ه���ای  عواق���ب،  ب���دون 
کالمیدوفیال ش���امل التهاب غیرگونوکوکی پیشابراه 
کتریایی ازقبیل  و گردن رحم، عفونت های مایکوبا

جذام و التهاب مزمن پروستات مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن داروها نبای���د به  طور 
معمول در بیماران زیر 18 سال یا بیماران مبتال به 

فاصله طوالنی QT هستند مصرف شوند. 
هشدارها

کمبود    1- در بیماران سالخورده، بیماران مبتال به 
کبد  ع، نارسایی  ع یا دارای سابقه صر G 6PD، صر

کلیه با احتیاط مصرف شود. یا 
2- این دارو ممکن است موجب بروز تشنج شود.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کم، 
اس���هال، س���ردرد، س���رگیجه، اخت���الل در خواب، 

کس���ی،  ضایع���ات پوس���تی، خ���ارش،  ت���ب، آنافیال
کراتینین خون،   حساس���یت به نور،  افزایش اوره و 
کب���د و بیلی روبین،  گ���ذرا در آنزیم  های  اخت���الالت 
درد عض���الت و مفاصل، اخت���الالت خونی و تغییر 
در غلظت پروترومبین از ع���وارض جانبی این دارو 

هستند.
دارو ه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
ضدالتهاب غیراس���تروییدی، دارو های آنتی اسید 
و م���واد جاذب، وارف�����ارین، دارو های ضددی�����ابت 
سول�����فونی������ل اوره، سیکلوسپورین، گلی بنکالمید، 
امالح آهن کاهش می یابد، تئوفیلین، تیزانیدین و 

متوترکسات تداخل دارد. 
نکات قابل توصیه

کامل شود. 1- دوره درمان باید 
کافی آب  2- دارو ه���ر روز در ی���ک زمان و با مق���دار 

مصرف شود.
3- دارو باید حداقل دو ساعت قبل یا بعد از مولتی 
ویتامین های حاوی آهن، روی یا آنتی اسیدهای 

حاوی آلومینیوم یا منیزیم مصرف شود.
مقدار مصرف

ح��������اد،  س���ی��نوزیت  درم�������ان  ب�������رای  ک���ی:  خورا
mg/ day  500 ب���رای 14-10 روز و ب���������������رای درمان 
تش����دید ب���رونشیت مزمن mg/day 500-250 برای 
10-7 روز تجوی���ز می ش���ود. برای درم���ان پنومونی 
کتسابی از جامعه 500 میلی گرم یک  بار یا دوبار در  ا
روز برای 14-7 روز تجویز می شود. در عفونت های 
دس���تگاه ادراری، مق���دار دارو mg/day  250 برای 
10-7 روز )و در عفونت ه���ای غیرپیچی���ده 3 روز( 
 500  mg/day ،می باش���د. در پروس���تاتیت مزم���ن
برای 28 روز و در عفونت های پوستی و بافت نرم، 
500 میلی گ���رم یک ی���ا دوبار در روز ب���رای 14-7 روز 

تجویز می شود. 
تزریقی: مدت زمان انفوزیون500  میلی گرم از دارو 
حداقل باید یک ساعت طول بکشد. برای درمان 
کتس���ابی 500 میلی گرم یک ی���ا دو بار در  پنومونی ا
روز و در عفونت ه���ای پیچی���ده دس���تگاه ادراری 
که در عفونت های  mg/day 250 تجویز می ش���ود 
ش���دید ادراری، ای���ن مق���دار افزای���ش می یابد. در 
گرم از  عفونت های بافت نرم و پوس���ت، 500 میلی 

دارو دو بار در روز تجویز می شود. 
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اشکال دارویید

Tablet: 250mg, 500mg, 750mg
Injection: 500mg/100ml, 25mg/ml

       MOXIFLOXACIN                 
موارد مصرف: یک آنتی بیوتیک فلوروکینولونی با 
کاربرد شبیه سیپروفلوکساسین می باشد.  اثرات و 
دارو ب���رای درم���ان عفونت های حس���اس ش���امل 
عفونت ه���ای تنفس���ی و پوس���تی و عفونت ه���ای 

داخل شکمی به  کار می رود. 
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن داروها نبای���د به  طور 
معمول در بیماران زیر 18 سال یا بیماران مبتال به 

فاصله طوالنی QT هستند مصرف شوند. 
هشدارها

کمبود   1- در بیماران سالخورده، بیماران مبتال به 
کبد  ع، نارسایی  ع یا دارای سابقه صر G 6PD، صر

کلیه با احتیاط مصرف شود. یا 
2- این دارو ممکن است موجب بروز تشنج شود.
دردش���کم،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���هال، س���ردرد، س���رگیجه، اخت���الل در خواب، 
کس���ی،  ضایع���ات پوس���تی، خ���ارش،  ت���ب، آنافیال
کراتینین خون،   حساس���یت به نور،  افزایش اوره و 
کب���د و بیلی روبین،  گ���ذرا در آنزیم  های  اخت���الالت 
درد عض���الت و مفاصل، اخت���الالت خونی و تغییر 
در غلظت پروترومبین از ع���وارض جانبی این دارو 

هستند.
دارو ه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
ضدالتهاب غیراس���تروییدی، دارو های آنتی اسید 
و م���واد جاذب، وارف�����ارین، دارو های ضددی�����ابت 
سول�����فونی������ل اوره، سیکلوسپورین، گلی بنکالمید، 
امالح آهن کاهش می یابد، تئوفیلین، تیزانیدین و 

متوترکسات تداخل دارد. 
نکات قابل توصیه

کامل شود. 1- دوره درمان باید 
2- دارو با فاصله حداقل 2 س���اعت از مکمل های 
حاوی آهن، روی و آنتی اسیدهای حاوی منیزیم، 

آلومینیوم و یا سوکرالفیت مصرف شود.
مق���دار مص���رف: مق���دار mg/day 400 مص���رف 

می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 400mg

      NALIDIXIC ACID                  
م���وارد مص���رف: اسیدنالیدیکس���یک در درم���ان 
عفونت های غیرپیچیده مج���اری ادراری تحتانی 
گونه های  گرم منفی به  جز  کتری های  ناش���ی از با
)دیس���انتری  ش���یگلوز  درم���ان  و  پس���ودوموناس 

باسیلی( استفاده می شود.
م���وارد منع مص���رف: این دارو در ص���ورت ابتالی 
بیم���ار ب���ه پورفیری ی���ا س���ابقه ابتال ب���ه اختالالت 
کمتر از 3  کودکان با س���ن  تش���نجی و همچنین در 

ماه نباید مصرف شود.
هشدارها

 G 6PD  کمب���ود 1- ای���ن دارو در بیم���اران مبتال به 
کلیه بای���د با احتی���اط فراوان  کب���د و  و اخت���الالت 

مصرف شود.
2- در ط���ول مص���رف ای���ن دارو بیم���ار بای���د از قرار 

کند. گرفتن در معرض نور شدید آفتاب پرهیز 
3- در طول درمان با این دارو در صورتی که مدت 
درمان از 2 هفته بیش���تر ش���ود، انجام آزمون های 
کب���د توصی���ه  کار  ش���مارش س���لول های خ���ون و 

می شود.
دردش���کم،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���هال، س���ردرد، س���رگیجه،  اخت���الل در خواب، 
کس���ی،  ضایع���ات پوس���تی، خ���ارش، ت���ب، آنافیال
کراتینین خون،  حساس���یت به نور، افزایش اوره و 
کب���د و بیلی روبین،  گ���ذرا در آنزیم های  اخت���الالت 
درد عضالت و مفاصل، اختالالت خونی از عوارض 

جانبی شایع این دارو هستند. 
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
با دارو های ضدالتهاب غیراس���تروییدی خطر بروز 
تش���نج ممکن اس���ت افزای���ش یابد. آنتی اس���ید ها 
کاهش می دهند.  ومواد جاذب جذب این دارو را 
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در  وارفاری���ن  اث���ر 
اسیدنالیدیکس���یک ممکن اس���ت افزای���ش یابد. 
کلیوی سیکلوسپورین توس���ط این دارو  س���میت 
افزای���ش می یاب���د. س���میت ملف���االن در ص���ورت 

مصرف همزمان با این دارو افزایش می یابد.
نکات قابل توصیه

گرفتن در معرض شدید آفتاب  1- بیمار باید از قرار 
کند. خودداری 

2- در ص���ورت ب���روز تاری دید یا هرگون���ه اختالل در 
بینایی، سرگیجه یا خواب آلودگی باید احتیاط کرد.



89

A
N

TI
M

IC
R

O
B

IA
LS

 
3

کاذب در  3- ای���ن دارو موجب بروز پاس���خ مثب���ت 
کننده  گلوکز ادرار با اس���تفاده از م���واد احیا  آزم���ون 

می شود.
مقدار مصرف

گ���رم هر 6 س���اعت ب���رای 7  بزرگس���االن: مق���دار 1 
ک���ه ای���ن مق���دار در درم���ان  روز مص���رف می ش���ود 
عفونت ه���ای مزمن به 500 میلی گرم هر 6 س���اعت 
کاه���ش می یاب���د. ب���ه  دلیل احتم���ال بروز س���ریع 
مقاوم���ت میکرب���ی چنانچ���ه تا 48س���اعت پس از 
کشت ادرار  ش���روع درمان با اسید نالیدیکس���یک 
منفی نشد، توصیه می شود از داروی ضدمیکرب 

دیگری استفاده شود. 
م���اه  از 3  بیش���تر  س���ن  ب���ا  ک���ودکان  در  ک���ودکان: 
mg/ kg/ day 60-50 در مقادی���ر منقس���م مص���رف 
که ای���ن مق���دار در درم���ان درازم���دت به  می ش���ود 

mg/ kg/day 30 کاهش می یابد.
اشکال دارویی

Suspension: 60mg/ml
Tablet: 500mg

           OFLOXACIN                          
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
تحتان���ی،   تنفس���ی  مج���اری  ادراری،  مج���اری 
ک بدون عواقب،  پوس���ت و بافت های نرم، س���وزا
کالمیدوفی���������ال  ی���ا  کالمیدیای�������ی  عفون���ت ه���ای 
گ���ردن  ش���امل الته���اب غیرگونوکوک���ی پیش���ابراه و 
کتریایی از قبیل جذام و  رحم،عفونت های مایکوبا

التهاب مزمن پروستات مصرف می شود.
و  ک���ودکان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
ع ی���ا دارای  نوجوان���ان و نی���ز بیم���اران مبتال به صر

ع نباید مصرف شود. سابقه ابتال به صر
هشدارها: در صورت وجود سابقه بیماری روانی، 
کبد یا  ابت���الی بیمار به دیابت،  G 6PD، نارس���ایی 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کم، 
اس���هال، س���ردرد، س���رگیجه، اخت���الل در خواب،  
کس���ی،  ضایع���ات پوس���تی،  خ���ارش،  ت���ب،  آنافیال
کراتینین خون،  حساس���یت به نور، افزایش اوره و 
کب���د و بیلی روبین،  گ���ذرا در آنزیم های  اخت���الالت 
دردعض���الت و مفاص���ل، اختالالت خون���ی و تغییر 
در غلظت پروترومبین از عوارض جانبی شایع این 

دارو هستند.
مص��������رف  ص���ورت  در  داروی��������ی:  تداخل  ه���ای 
کینولون ها با دارو های ضدالتهاب غیراستروییدی 
خط���ر ب���روز تش���نج ممک���ن اس���ت افزای���ش یاب���د. 
ج���ذب  موادج���اذب  و  آنتی اس���ید  دارو ه���ای 
کینولون ه���ا اث���ر  کاه���ش می دهن���د.  ای���ن دارو را 
ضددیاب���ت دارو ه���ای س���ولفونیل اوره، وارفاری���ن 
و بروموکریپتی���ن را افزای���ش می دهن���د. س���میت 
کلیوی سیکلوس���پورین توسط این دارو ها افزایش 
می یابد. جذب اوفلوکساس���ین در صورت مصرف 

کاهش می یابد. همزمان با امالح آهن 
نکات قابل توصیه

کافی آب مصرف ش���ود و  1- این دارو باید با مقدار 
درطول درمان نیز بیمار باید مایعات کافی بنوشد. 
2- درط���ول م���دت مص���رف ای���ن دارو در انج���ام 
کار هایی که به مهارت نیاز دارند، )به ویژه رانندگی( 

کرد. باید احتیاط 
کرد. 3- این دارو را باید با معده خالی مصرف 

کن���ش روان���ی ی���ا  گون���ه وا 4- در ص���ورت ب���روز ه���ر 
کرد. نورولوژیک مصرف دارو را باید قطع 

5- در ط���ول مص���رف ای���ن دارو،  بیمار بای���د از قرار 
گرفتن بی���ش از ح���د در معرض آفت���اب خودداری 
کنش های حساسیت به نور  کند. در صورت بروز وا

مصرف این دارو باید قطع شود.
مقدار مصرف

اوفلوکساس���ین در درم���ان عفونت ه���ای مج���اری 
ادرار ب���ه  مق���دار mg/kg 400-200 ترجیح���ًا هر روز 
ک���ه این مق���دار در صورت  صبح مصرف می ش���ود 
ل���زوم در عفونت ه���ای مجاری فوقان���ی ادرار تا 400 
میلی گ���رم دو ب���ار در روز افزای���ش می یاب���د. مق���دار 
مصرف ای���ن دارو در درم���ان عفونت های مجاری 
تنفس���ی تحتان���ی mg/day 400 ترجیح���ًا ه���ر روز 
که این مق���دار در ص���ورت لزوم تا  صبح می باش���د 
400 میلی گ���رم دو ب���ار در روز قاب���ل افزایش خواهد 
ب���ود. این دارو به  مقدار 400 میلی گرم دو بار در روز 
در درم���ان عفونت ه���ای پوس���ت و بافت های نرم 
ک  مصرف می شود. اوفلوکساسین در درمان سوزا
ب���دون عواقب 400میلی گ���رم در یک نوبت مصرف 
می شود. این مقدار در درمان التهاب غیرگونوکوکی 
گردن رح���م 400 میلی گرم ی���ک  بار در  پیش���ابراه و 
روز یا در مقادیر منقس���م می باش���د. همچنین در 
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درم���ان التهاب مزمن پروس���تات 200 میلی گرم دو د

بار در روز برای 28 روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg, 300mg, 400mg

            RIFAXIMIN                   
کس���یمین در درمان اس���هال  موارد مصرف: ریفا
مس���افران در ص���ورت ع���دم وج���ود ت���ب، اس���هال 
خونی، خون یا لکوسیت در مدفوع در افراد باالی 

18 استفاده می شود. 
هشدارها

1- اس���تفاده بی���ش از 3 روز دارو می تواند منجر به 
کتریایی شود. بروز عفونت های قارچی و با

کم در درمان  کی  2- این دارو به دلیل جذب خورا
عفونت های سیستمیک مناسب نمی باشد.

عوارض جانبی: اسهال، تهوع، استفراغ، دردهای 
گیج���ی، اسپاس���م  ش���کمی، س���ردرد، افس���ردگی، 
عضالنی، راش و خارش از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: در درمان اسهال مسافران 200 میلی گرم 

هر 8 ساعت به مدت 3 روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg

      SPECTINOMYCIN          
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���ه  عن���وان جایگزی���ن 
سفالوس���پورین ها ی���ا فلوروکینولون ه���ا در درم���ان 
گونوکوک مقاوم به پنی سیلین یا  ک ناش���ی از  سوزا
ک یا شانکروئید در بیماران حساس به  درمان سوزا

پنی سیلین ها مصرف می شود.
کهی���ر و تب با  ع���وارض جانب���ی: تهوع، س���رگیجه، 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ای���ن دارو ب���ا لیتی���م، احتم���ال بروز مس���مومیت با 

لیتیم افزایش می یابد.
مقدار مصرف

گرم به  صورت مقدار مصرف  بزرگس���االن: مقدار 2 
که ای���ن مقدار در  واح���د تزریق عضالنی می ش���ود 

گرم افزایش می یابد. صورت لزوم تا 4 

ک���ودکان ب���ا س���ن بی���ش از دوس���ال  ک���ودکان: در 
mg/ kg  40 مصرف می شود.

اشکال دارویی
Injection: 2 g

          SPIRAMYCIN                   
موارد مصرف: اسپیرامایس���ین با اث���رات درمانی 
عفونت ه���ای  درم���ان  در  اریترومایس���ین  مش���ابه 
از  ناش�������ی  عفون����ت ه���ای  جمل���ه  از  حس�������اس 
مص���رف  توکسوپالس���������ما  و  کریپتوس���پوریدیوم 

می شود.
م���وارد منع مصرف: ای���ن دارو در درمان مننژیت 

نباید مصرف شود.
هش���دارها: احتم���ال بروز عفونت ثانویه ناش���ی از 
رش���د میکروارگانیسم های غیرحس���اس با مصرف 

طوالنی مدت دارو وجود دارد.
و  گوارش���ی  اخت���الالت  ب���روز  جانب���ی:  ع�������وارض 
کنش های پوستی ناشی از حساسیت مفرط به  وا

گزارش شد ه اند. دارو 
مقدار مصرف

گرم  کتری مقدار 1-2  بزرگساالن: به  عنوان ضد با
که در عفونت های  دو ب���ار در روز مصرف می ش���ود 
گ���رم دو ب���ار در روز  ش���دید ای���ن مقدار ب���ه 2-2/5 

افزایش می یابد.
کتری مقدار مصرف دارو  کودکان: به  عنوان ضد با
 25 mg/kg کیلوگرم و بیش���تر کودکان با وزن20  در 

دو بار در روز می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

       SULFADIAZINE                  
درم������ان  در  س���ولفادی������ازین  مص�����رف:  م���وارد 
عفونت های حساس به این دارو و برای پیشگیری 
از تب روماتیس���می عودکننده در بیماران حساس 

به پنی سیلین مصرف می شود.
ب���ه  ابت�������ال  ص���ورت  در  مص�����رف:  من���ع  م�������وارد 
پورفی���ری یا وجود حساس���یت به س���ولفونامید ها، 
فوروزماید، مدر های تیازیدی، سولفونیل اوره ها یا 

مهارکننده های کربنیک انیدراز نباید مصرف شود.
هشدارها

ک���م دارو در آب مص���رف  1- ب���ه  دلی���ل حاللی���ت 
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س���ولفادیازین برای درم���ان عفونت ه���ای ادراری 
توصیه نمی شود.

کم خونی  2- در صورت وج���ود اختالالت خونی یا 
 ،G 6PD  ،کمبود فوالت مگالوبالس���تیک ناش���ی از 

کلیه با احتیاط مصرف شود. کبد و  نارسایی 
کنش های  گوارش���ی، وا ع���وارض جانبی: ع���وارض 
حساسیتی پوس���تی و حساسیت به نور از عوارض 

شایع سولفادیازین هستند.
تداخل ه��������ای داروی�������ی: مص����������رف هم����زم���ان 
کومارینی،   س���ولفادیازین ب���ا دارو های ضدانعق���اد 
ع هیدانتوئین���ی، دارو های ض���د دیابت  ض���د ص���ر
ک���ی، دارو های همولیتیک، دارو های س���می  خورا
برای کبد و متوترکسات ممکن است سبب تشدید 

اثرات این دارو ها شود.
نکات قابل توصیه

کافی  1- هن���گام مص���رف ای���ن دارو باید به  مق���دار 
مایع���ات مص���رف نمود تا می���زان دف���ع ادرار در روز 
ب���رای ی���ک ف���رد بزرگس���ال حداق���ل 1200میلی لیتر 

باشد.
کلیه ممکن است به  2- بیماران مبتال به نارسایی 

کاهش مقدار مصرف نیاز داشته باشند.
کمتر از  3- سولفونامید ها نباید در نوزادان با سن 

2 ماه مصرف شوند.
مقدار مصرف

بزرگساالن: در درمان عفونت های حساس مقدار 
گرم در ابتدا و س���پس ت���ا g/day 6 در مقادیر   2-4
منقسم )برای توکسوپالسموز تا g/day 8( مصرف 
می ش���ود. ب���رای پیش���گیری از ت���ب روماتیس���می 

g/ day 1 مصرف می شود.
ب������������رای درم����������ان عف���ونت ه�������ای  ک����������ودکان: 
س���پس  و   75  mg/kg/day اب��������ت���دا  حس�������اس 
کثر  mg/ kg/ day  150 در مقادی���ر منقس���م )تا حدا
g/day 6( مصرف می شود. برای پیشگیری از تب 
روماتیسمی برای کودکان با وزن کمتر از 30 کیلوگرم 
تا mg/day 500 مصرف می شود، در حالی که برای 
کیلوگرم g/day 1 تجویز  کودکان با وزن بیشتر از 30 
می ش���ود. برای درمان توکسوپالس���موز مادرزادی 
 50 mg/kg کمتر از 2 ماه مقدار کودکان با س���ن  در 

دوبار در روز برای 12 ماه توصیه می شود.
اشکال دارویی

 Tablet: 500mg

TETRACYCLINES

Doxycycline
Tetracycline

        DOXYCYCLINE               
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان برونش���یت 
کالمیدیا،  مزم���ن، عفونت ه���ای ناش���ی از بروس���ال، 
کن���ه ولگاری���س، افوزیون  میکوپالس���ما، ریکتزی���ا، آ
پلورال، س���یفلیس، الته���اب عفونی لگ���ن، التهاب 

مزمن پروستات و سینوس مصرف می شود.
کودکان با س���ن  موارد منع مص���رف: این دارو در 
کمتر از 12 سال و ابتالی بیمار به لوپوس اریتماتوز 

نباید مصرف شود.
کلیه و  هش���دارها: در بیماران مبتال به نارس���ایی 

کبد باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، اسهال، عفونت 
و  مق���اوم  میکروارگانیس���م های  از  ناش���ی  ثانوی���ه 
کنش ه���ای آلرژیک با مصرف این دارو  به  ندرت وا

گزارش شده است. 
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کاه���ش می ده���د.  ب���ا آنتی اس���ید ها ج���ذب آن را 
ک���ی امالح آه���ن و تتراس���یکلین ها در  ج���ذب خورا
کاهش می یابد.  صورت مصرف همزم���ان دو دارو 
تتراس���یکلین ها  ک���ی  خورا ج���ذب  س���وکرالفیت 
کاه���ش می ده���د. تتراس���یکلین ها در ص���ورت  را 
کی، اثر این  مص���رف با دارو های ضدب���ارداری خورا
کاهش دهند. متابولیسم  دارو ها را ممکن اس���ت 
کسی س���یکلین در ص���ورت مص���رف دارو ه���ای  دا
ع )کاربامازپین، فنوباربیت���ال، فنی توئین  ضدص���ر
و پیریمی���دون( ممکن اس���ت افزایش و در نتیجه، 

کاهش یابد. غلظت سرمی این دارو 
نکات قابل توصیه

کسی سیکلین را  گوارشی، دا 1- در صورت ناراحتی 
کرد. می توان با غذا یا شیر مصرف 

2- بیم���ار نبای���د به  م���دت طوالن���ی در معرض نور 
آفتاب یا المپ های دارای اش���عه ماورا بنفش قرار 

گیرد.
کامل  کسی سیکلین را باید به  طور  کپس���ول دا  -3
با مقدار زیادی آب همراه با غذا در حال نشسته یا 
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ایستاده بلعید و به  مدت حداقل 30 دقیقه پس از د

مصرف از درازکشیدن خودداری نمود.
آنتی اس���ید،  داروی  همزم���ان  مص���رف  از   -4
کلس���یم و آه���ن، ملین ه���ای  مکمل ه���ای ح���اوی 
حاوی منیزیم و سدیم بی کربنات طی 3-1 ساعت 
پس از مصرف تتراسیکلین ها باید خودداری نمود.

مقدار مصرف
کی خورا

بزرگس���االن: در روز اول درمان روزانه 200میلی گرم 
ی���ا دو نوب���ت منقس���م و س���پس روزان���ه   ی���ک  در 
کنه  100میلی گ���رم مص���رف می ش���ود. در درم���ان آ
روزان���ه  50 میلی گرم و به  مدت 12-6 روز یا بیش���تر 
مص���رف می ش���ود. در بیم���اران ب���ا عفونت ه���ای 
کسی سیکلین 100میلی گرم  گونوکوکوکی حساس دا
دو بار در روز به  مدت 7 روز تجویز می ش���ود. برای 
س���یفلیس200 یا mg/day 300 در مقادیر منقس���م 

به  مدت 10 یا 14 روز مصرف می شود.
کودکان: در کودکان با سن بیش از 8 سال و با وزن 45 
کیلوگرم و کمتر، روز اول mg/kg 4 در یک یا دو نوبت 

منقسم و سپس mg/kg/day 2 مصرف می شود.
تزریقی

در بزرگس���االنmg/kg/day 200-100 در 1تا2 نوبت 
ک���ودکان mg/kg/day 5-2 در 1 ت���ا  منقس���م و در 
کث���ر mg/day 200 مصرف  2نوبت منقس���م تا حدا

می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 50 mg, 100 mg
Injection: 100 mg/vial 
Tablet: 100 mg

       TETRACYCLINE               
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درمان برونش���یت 
بروس���ال،  از  ناش���ی  مزم���ن ش���دید، عفونت ه���ای 
کالمیدی���ا، مایکوپالس���ما و ریکتزیا ونی���ز در درمان 

کنه ولگاریس و افوزیون پلورال مصرف می شود. آ
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
کمتر از 12 سال  کودکان با سن  کلیه و در  نارسایی 

نباید مصرف شود.
کبد، این دارو باید  هشدارها: در صورت نارسایی 

با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، اسهال، عفونت 

و  مق���اوم  میکروارگانیس���م های  از  ناش���ی  ثانوی���ه 
کنش ه���ای آلرژیک با مصرف این دارو  به  ندرت وا

گزارش شده است. 
تداخل ه���ای داروی���ی: مصرف همزم���ان این دارو 
کاه���ش می ده���د.  ب���ا آنتی اس���ید ها، ج���ذب آن را 
کی ام���الح آه���ن و تتراس���یکلین ها در  ج���ذب خورا
کاهش می یابد.  صورت مص���رف همزم���ان دو دارو 
کی تتراسیکلین ها را کاهش  سوکرالفیت جذب خورا
می دهد. در صورت مصرف همزمان تتراسیکلین ها 
کی، ممکن اس���ت اثر  با دارو های ضد بارداری خورا

کاهش یابد.  ضد بارداری این دارو ها
نکات قابل توصیه

1- دوره درم���ان تراخ���م ب���ا این دارو ممکن اس���ت 
چند ماه طول بکشد.

2- از مص���رف دارو ه���ای آنتی اس���ید، مکمل های 
کلسیم و آهن، ملین های حاوی منیزیم و  حاوی 
س���دیم بی کربنات، شیر و لبنیات طی 3-1 ساعت 

پس از مصرف این دارو باید خودداری شود.
3- بیم���ار نباید به  م���دت طوالن���ی در معرض نور 
آفتاب یا المپ های دارای اش���عه ماورا بنفش قرار 

گیرد.
4- کپسول این دارو باید همراه با مقدار زیادی آب 

مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 500-250 میلی گرم هر 6 ساعت 
کنه این دارو به  مقدار  مصرف می شود. در درمان آ
250میلی گرم س���ه  ب���ار در روز به  م���دت 4-1 هفته 
مصرف می ش���ود و س���پس این مقدار به دو بار در 
کنه ادامه می یابد.  کاهش یافته و تا بهبودی آ روز 
که پاس���خ درمان���ی الزم دیده نش���ود،  در صورت���ی 
افزایش مقدار مصرف ممکن است ضروری باشد. 
تتراس���یکلین به  مق���دار 500 میلی گرم چه���ار بار در 
روز برای 15 روز در درمان مراحل اولیه س���یفلیس 
مصرف می ش���ود. مق���دار مصرف تتراس���یکلین در 
درم���ان اورتریت غیرگونوکوک���ی 500 میلی گرم چهار 

بار در روز برای 21-7 روز می باشد.
ک���ودکان با س���ن 8 س��������ال و بیشتر،  ک�����ودکان: در 
مق���دار mg/kg 12/5-6/15 هر 6 ساعت مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 250mg
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          TEICOPLANIN                    
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
گرم مثبت شامل آندوکاردیت، پریتونیت همراه با 
دیالیز و عفونت های ناشی از استافیلوکوک اورئوس 
که در  و پیش���گیری در جراحی ارتوپدی در افرادی 
گرم مثبت  معرض خطر عفونت با ارگانیس���م های 

قرار دارند به  کار می رود. 
ع���وارض جانبی: جوش پوس���تی و خارش، تهوع، 
گیج���ی،  اسپاس���م،  برونک���و  اس���تفراغ،  اس���هال، 
کت های خون،  کاهش پال س���ردرد، تب، لکوپنی، 
کاهش خفیف شنوایی،  گوش،  ائوزینوفیلی، وزوز 
اخت���الالت دهلی���زی و ترومبوفلبی���ت از ع���وارض 

جانبی این دارو هستند. 
نکات قابل توصیه

1- شمارش س���لول های خونی و آزمایش عملکرد 
کبد توصیه می شود.  کلیه و 

گ���وش در درمان طوالنی مدت  2- پایش عملکرد 
کارکلیه دارند یا افرادی  که عیب  ب���ا دارو در افرادی 
که سایر داروهای نوروتوکسیک یا نفروتوکسیک را 

مصرف می نمایند، توصیه می شود. 
مقدار مصرف

عضالن���ی  وری����دی  داخ�����ل  راه  از  بزرگس�������االن: 
به  میزان mg/ kg  6 در روز اول و س���پس به  میزان 
ب������رای  می ش������ود.  اس���ت����فاده   3 mg/ kg/ day
عفونت های شدیدتر، دارو به  میزان    mg/ kg 6 هر 
 6  mg/ kg/ day 12 ساعت برای سه نوبت و سپس
مصرف می ش���ود. ممکن اس���ت مق���دار مصرف تا 
mg/ kg/ day 12 افزایش یاب���د. طول دوره درمان 

نباید از 4 ماه تجاوز نماید. 
ک���ودکان: از راه داخ���ل وری���دی یا عضالن���ی مقدار 
mg/kg 10 ه���ر 12 س���اعت برای 3 نوبت و س���پس 
mg/kg/day 6 مصرف می ش���ود. در عفونت های 
ش���دیدتر، mg/kg 10 از راه داخ���ل وری�������دی ه���ر 
12 س������اعت ب���رای 3 ن����وب���ت و س���پس ب���ا مق���دار 

mg/ kg/ day 10 مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 200mg, 400mg

       TRIMETHOPRIM            
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت های 
ناشی از ارگانیسم های حساس شامل عفونت های 

گاس���تروآنتریت و ب���ه  ویژه برای  مجاری تنفس���ی و 
پیش���گیری و درمان عفونت های مج���اری ادراری 
مصرف می شود. تری متوپریم با سولفامتوکسازول 
یا با داپسون در درمان پنومونی مصرف می شود. 

م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 
کلی���ه و اخت���الالت خون���ی نباید  نارس���ایی ش���دید 

مصرف شود.
هشدارها

کنش های حساس���یت مفرط  1- در صورت بروز وا
یا بروز ضایعات پوستی مصرف این دارو باید قطع 

شود.
کبد، بیماران مبتال  کلیه یا  2- در صورت نارسایی 
کمبود فوالت و پورفیری، مصرف این دارو باید  به 

گیرد. با احتیاط فراوان صورت 
3- در ط���ول درمان با ای���ن دارو انجام آزمون های 

خونی توصیه می شود.
کاه���ش مقدارمصرف  4- در بیم���اران س���الخورده 

ضروری است.
)ته���وع،  گوارش���ی  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���تفراغ(، ضایع���ات پوس���تی، خ���ارش، افزای���ش 
کنش های  کاهش خونس���ازی، وا پتاس���یم خون، 
کنش های حساسیت مفرط  حساسیت به نور، وا

گزارش شد ه اند. و مننژیت آسپتیک 
تداخل ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو غلظت س���رمی 
برخ���ی از دارو ه���ا مانند دیگوکس���ین، فنی توئین و 
پروکائین آمید را افزایش می دهد. مصرف همزمان 
کوتریموکس���ازول( ب���ا دارو ه���ای  تری متوپری���م )ی���ا 
کلیه به  ویژه سیکلوسپورین خطر بروز  سمی برای 
کلیه را افزایش می دهد. مصرف همزمان  سمیت 
ای���ن دارو با متوترکس���ات و پیریمتامی���ن خطر بروز 

کم خونی مگالوبالستیک را افزایش می دهد. 
مقدار مصرف

ک���ی در درمان عفونت های  بزرگس���االن: از راه خورا
ح���اد 100میلی گرم ی���ا 200میلی گرم هر 12 س���اعت یا 
200میلی گرم یا 300میلی گرم یک بار در روز استفاده 
می شود. در درمان عفونت های مزمن یا پیشگیری 
از بروز عفونت 100میلی گرم در شب مصرف می شود. 
تا مق���دار 20میلی گ���رم در روز همراه داپس���ون برای 

درمان پنومونی ممکن است تجویز شود.
کودکان با سن 6 هفته تا 5 ماه، مقدار  کودکان: در 
کودکان با س���ن 6 ماه تا 5 س���ال،  25میلی گرم، در 
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ک���ودکان با س���ن 12-6 س���ال، د 50 میلی گ���رم، و در 

که این  100میلی گرم دو بار در روز مصرف می ش���ود 
مقدار در درمان عفونت های مزمن یا پیشگیری از 
کودکان با س���ن 6 ماه تا 5 سال،  بروز عفونت برای 
ک���ودکان با س���ن 12-6 س���ال،  25میلی گ���رم، و در 
ک���ودکان  50 میلی گ����رم در ش���ب می ب����اشد. برای 
مق�������ادی���ر  mg/kg 2-1 در ش���ب را نی���ز م���ی توان 

تجویز نمود.
اشکال دارویی

 Tablet: 100mg

          VANCOMYCIN                        
موارد مصرف: وانکومایسین در موارد محدودی 
از جمل���ه در پیش���گیری و درم���ان آندوکاردی���ت و 
عفونت  جراحی و س���ایر عفونت های جدی ناشی 
گرم مثبت )مانند اس���تافیلوکوک  کوکس���ی های  از 
مقاوم ب���ه پنی س���یلین ها( مصرف می ش���ود. این 
دارو به  ویژه در درمان عفونت های استافیلوکوکی 
مق���اوم ب���ه متی س���یلین در حاالتی از قبیل آبس���ه 
مغ���زی، مننژی���ت اس���تافیلوکوکی و سپتی س���می 
کی  اس���تفاده می ش���ود. وانکومایس���ین از راه خورا
از  ناش���ی  پس���ودوممبران  کولی���ت  درم���ان  در 

آنتی بیوتیک ها مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
بای���د  دارو  ای���ن  مص���رف  از  ش���نوایی  اخت���الالت 

گردد. خودداری 
هشدارها

کنش های  1- انفوزیون سریع این دارو ها با خطر وا
کتیک همراه است. آنافیال

2- مح���ل تزری���ق دارو در هر بار انفوزیون باید تغییر 
داده شود.

3- مصرف این دارو در بیماران مبتال به نارس���ایی 
کلی���ه و در س���الخوردگان بای���د ب���ا احتی���اط فراوان 

گیرد. صورت 
4- آزمون های شمارش سلول های خون، ارزیابی 
کلیه در طول درمان با این دارو  کار  ادرار و سنجش 
ضروری اس���ت. آزمون سنجش ش���نوایی در طول 
مصرف این دارو در بیماران س���الخورده یا مبتال به 

کلیه باید انجام شود. کار  عیب 
گوشی،  کلیوی، سمیت  عوارض جانبی: س���میت 
اختالل ه���ای خونی، تهوع، لرز، تب، ائوزینوفیلی، 

کسی، ضایعات پوستی، التهاب ورید، افت  آنافیال
کردن، اختالل در  شدید فش���ار خون، خس خس 
کهیر،  خارش، برافروختگی باالتنه، درد و  تنفس،  
اسپاسم عضالت پشت و سینه با مصرف این دارو 

گزارش شده است.
هم���زم�����ان  مص������رف  داروی�������ی:  تداخ��ل ه���ای 
کاپرئومایسین  وانکومایسین با آمینوگلیکوزید ها، 
و دارو ه���ای م���در مؤثر بر قوس هنل���ه احتمال بروز 

کلیوی را افزایش می دهد.  گوشی و  سمیت 
مقدار مصرف

کی خورا
از  ن����اش���ی  کولی���ت  درم�������ان  در  بزرگس�����������االن: 
آنتی بیوتیک ه���ا ب���ه  مق���دار 125میلی گ���رم ه���ر 6 

ساعت برای 10-7 روز مصرف می شود.
ک���ودکان 1 ماه���ه ت���ا 5 س���ال ب���رای  ک���ودکان: در 
کولیت ناش���ی از آنتی بیوتیک ها به  مقدار  درم���ان 
mg/ kg  5 ه���ر 6 س���اعت مصرف می ش���ود. مقدار 
کودکان با س���ن بیش از 5 س���ال نصف  مص���رف در 

مقدار بزرگساالن است.
تزریقی

وری���دی  آهس���ت���ه  انفوزی���ون  راه  از  بزرگس������االن: 
ب���ه  مق���دار  500 میلی گ���رم طی حداق���ل 60 دقیقه 
گ���رم حداقل ط���ی 100 دقیقه هر  ه���ر 6 س���اعت یا 1 
12 س���اعت مص���رف می ش���ود. برای پیش���گیری از 
که نس���بت به پنی سیلین  آندوکاردیت دربیمارانی 
گ���رم ط���ی حداقل 100  حساس���یت دارن���د  مقدار 1 
دقیقه به  صورت انفوزیون آهسته وریدی تجویز و 
به  دنبال آن جنتامایسین وریدی تزریق می شود.

در  وری���دی  آهس���ته  انفوزی���ون  راه  از  ک���ودکان: 
نوزادان تا س���ن یک هفته ابت���دا mg/kg 15 و بعد 
mg/ kg  10 هر 12 ساعت و در ن�����وزادان با سن 1-4 
هفته ابت�����دا mg/kg 15 و س���پس mg/kg 10 هر 8 
 10 mg/kg کودکان یک ماهه و ب�����زرگتر ساعت و در 
هر 6 س���اعت مصرف می ش���ود. مقدار مصرف این 
کودکان با  دارو ب���رای پیش���گیری از آندوکاردیت در 
که همراه با  کمتر از 10 س���الmg/kg 20 است  سن 

mg/ kg 2 جنتامایسین مصرف می شود.
اشکال دارویی

Suspension: 500mg /6ml
Injection: 500mg, 1g
Capsule: 250mg



AMINOGLUTETHIMIDE  
ARSENIC TRIOXIDE  
ASPARAGINASE  
BICALUTAMIDE  
BLEOMYCIN  
BORTEZOMIB
BUSERELIN  
BUSULFAN  
CAPECITABINE 
CARBOPLATIN  
CARMUSTINE  
CHLORAMBUCIL
CHLORMETHINE
(NITROGEN MUSTARD) 
CISPLATIN  
CLADRIBINE
CYCLOPHOSPHAMIDE 
CYTARABINE  
DACARBAZINE 
DACTINOMYCIN

4
ANTINEOPLASTICS

DAUNORUBICIN
DOCETAXEL  
DOXORUBICIN
EPIRUBICIN 
ERLOTINIB 
ESTRAMUSTINE 
ETOPOSIDE  
EVEROLIMUS
EXEMESTANE
FLUDARABINE
FLUOROURACIL
FLUTAMIDE  
GEFITINIB 
GEMCITABINE  
GOSERELIN 
HEXAMETHYLMELAMINE 
HYDROXYUREA  
IDARUBICIN 
IFOSFAMIDE 
IMATINIB  



IRINOTECAN   
LENALIDOMIDE 
LETROZOLE  
LEUCOVORIN
LEUPRORELIN
LOMUSTINE 
MELPHALAN  
MERCAPTOPURINE
MESNA 
METHOTREXATE
MITOMYCIN  
MITOTANE  
MITOXANTRONE 
NILOTINIB  
OCTREOTIDE
OXALIPLATIN
PACLITAXEL  
PEGASPARGASE

PEMETREXED 
PREDNIMUSTINE
PROCARBAZINE 
RASBURICASE  
SORAFENIB 
STREPTOZOCIN 
SUNITINIB 
TAMOXIFEN  
TEMOZOLOMIDE 
TENIPOSIDE  
THIOGUANINE  
THYROTROPIN ALFA  
TRIPTORELIN 
VINBLASTINE 
VINCRISTINE 
VINDESINE 
VINORELBINE  
ZOLEDRONIC ACID
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  AMINOGLUTETHIMIDE  
موارد مصرف: آمینوگلوتتیمید در درمان سرطان 
سینه متاس���تاتیک زنان، درمان عالمتی سرطان 
و درم���ان س���ندرم  م���ردان  پروس���تات  پیش���رفته 

کوشینگ استفاده می  شود.
هشدارها

بای���������د  دارو  ای��������ن  مص�������رف  ب���ا  همزم���������ان   -1
هیدروکورتیزون تجویز ش���ود. بعضی از بیماران به 

یک مینرالوکورتیکوئید نیز احتیاج دارند.
که دچار شوک یا تروما می  شوند یا  2- در بیمارانی 
به طور همزمان به عفونت مبتال می  شوند، مصرف 

دارو باید به  طور موقت قطع شود.
3- اندازه گیری فش���ار خون، شمارش سلول  های 
خون���ی و الکترولیت  ه���ای س���رم ط���ی درم���ان ب���ا 

آمینوگلوتتیمید باید به  طور منظم انجام شود.
جانب���ی  ع���وارض  ش���ایع  ترین  جانب���ی:  ع���وارض 
شامل خواب آلودگی، خس���تگی و بثورات پوستی 
که معمواًل بع���د از 6 هفته اول درمان با  می  باش���د 

دارو تخفیف می  یابند. 
تداخل های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
داروهای مضعف دستگاه اعصاب مرکزی موجب 
تقویت اث���ر آنه���ا می  ش���ود. آمینوگلوتتیمید باعث 
افزایش متابولیسم دگزامت������ازون، دیژیتوکس����ین، 
تاموکس���ی فن، داروهای  مدروکس����ی پروژسترون، 
کاهن���ده قندخ���ون، وارفاری���ن و س���ایر  ک���ی  خورا
کومارین���ی و تئوفیلین می  ش���ود.  ضدانعقاد ه���ای 
استفاده همزمان این دارو با داروهای مدر ممکن 

کاهش سدیم خون شود. است باعث 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو ممکن اس���ت باع���ث خواب آلودگی یا 
گیجی ش���ود. لذا باید در هن���گام رانندگی یا انجام 
که نی���از ب���ه مه���ارت و هوش���یاری دارند،  اعمال���ی 

احتیاط نمود.
2- تهوع و بی  اشتهایی ممکن است ظرف 2 هفته 
خ دهد. در صورت تداوم یا تش���دید  اول درم���ان ر

عالئم به پزشک اطالع داده شود.
ب���رای درم�����ان س����������رطان  مق�������دار مص�������رف: 
250میلی گرم تا 4 بار در روز تجویز می  ش���ود. برای 
کورتیکوست������رویید، معمواًل  درمان مکمل با یک 
هیدروکورتی�������زون ب���ه  می���زان mg/day 30-20 در 
مقادی���ر منقس���م تجوی���ز می  ش���ود. ب���رای درمان 

کوش���ینگ تا g/day 2 استفاده می  شود.  س���ندرم 
ممکن است درمان تکمیلی با کورتیکوستروییدها 

در این بیماران نیاز نباشد.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg

    ARSENIC TRIOXIDE           
ای���ن دارو در درم���ان لوس���می  م���وارد مص���رف: 

پرومیلوسیتیک  حاد استفاده می  شود.
هشدارها

1- انج���ام آزمایش���ات هماتولوژی���ک و انعق���ادی، 
اندازه  گی���ری الکترولیت  ه���ای س���رم، قن���د خون و 
الکتروکاردیوگرام 2-1 بار در هفته توصیه می  شود. 
کلیه با  2- این دارو در بیماران مبتال به نارس���ایی 

گردد. احتیاط فراوان تجویز 
ع���وارض جانب���ی: لکوس���یتوز، نوتروپن���ی، افزایش 
گوارش���ی، خستگی،  کبدی، اختالالت  آنزیم  های 
کاهش پتاس���یم خون،  خی���ز، افزایش قندخ���ون، 
تنگی نفس، سرفه، بثورات پوستی، خارش، تب، 
سردرد، پارستزی و سرگیجه از عوارض جانبی دارو 

می  باشد. 
داروه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
و  الکتروکاردیوگ���رام   QT فاصل���ه  طوالنی کنن���ده 
ک���ه باعث ایج���اد اختالالت  همچنی���ن داروهایی 

الکترولیتی می شوند، تداخل دارد.
نکات قابل توصیه: بروز تب، تنگی نفس و افزایش 

وزن به پزشک اطالع داده شود.
کودکان با س���ن  مق���دار مصرف: در بزرگس���االن و 
بی���ش از 5 س���ال، mg/kg/day 0/15 انفوزی���ون 
داخل وریدی می ش���ود. درمان با این دارو باید تا 
کثر 60  زمان وقوع بهبودی بیم���اری یا تجویز حدا

نوبت از دارو ادامه یابد. 
اشکال دارویی

Injection: 0.1%

         ASPARAGINASE                   
موارد مصرف: آسپاراژیناز در درمان لوسمی حاد 
لنفوس���یتیک، میلوس���یتیک و میلومنوسیتیک، 
و  غیره����وچکین���ی  و  هوچکین�������ی  لن����فوما ه����ای 

مالنوسارکوما مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در صورت وجود یا س���ابقه 
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التهاب لوزالمعده نباید مصرف شود.د

هش���دارها: در ص���ورت ب���روز الته���اب لوزالمعده، 
مصرف دارو باید برای همیشه قطع شود.

و  حساس���یتی  کنش   ه���ای  وا ج����انب���ی:  ع���وارض 
کتور های انعقادی پالسما،  کسی، کاهش فا آنافیال
سمیت کبدی، التهاب لوزالمعده، تهوع، استفراغ 
و تضعی���ف CNS از ع���وارض جانبی مهم و نس���بتًا 

شایع این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: این دارو با وین کریس���تین، 
کورتی����کوتروپی�������ن،  گل�����وکوک������ورتیکویی�����د ه���ا ی���ا 
کولشی سین، متوترکسات، انسولین  آلوپورین���ول، 
کاهنده قند خ���ون تداخل  ک���ی  ی���ا دارو های خورا

دارد.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: ب���ا توجه ب���ه احتم���ال بروز 
کنش های حساس���یتی ب���ه دارو، قب���ل از اولین  وا
که ی���ک هفته یا بیش���تر بین دو  تجوی���ز و مواقع���ی 
تزری���ق فاصله باش���د، انجام آزم���ون داخل جلدی 

توصیه می  شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در لوس���می ح������اد لنفوس�����������یتیک 
وری�������دی  ب���ه  ص���ورت   200 IU/ kg/ day مق������دار

به  مدت 28 روز مصرف می  شود.
ب���ه  ص���ورت   6000 day/IU/m2 ک���ودکان: مق���دار
 ،16  ،19  ،22  ،25  ،28 روز ه��������ای  در  عضالن��������ی 
13، 10، 7، 4 درم���ان هم���راه ب���ا وی�������ن کریس���تین 
مق��������دار  ی���ا  و  م���ی  رود  ب���ه کار  پ������ردنیزول���ون  و 
IU/ kg/ day 1000 ب���ه  ص���ورت وری���دی ب���ه  م���دت 
10 روز در بیس���ت  و  دومی���ن روز درم���ان هم���راه ب���ا 

وین کریستین و پردنیزولون تجویز می شود.
اشکال دارویی

Injection: 10,000IU

        BICALUTAMIDE             
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 

پروستات مصرف می شود.
کبد توصیه  هش���دارها: پای���ش دوره ای عملک���رد 

می شود. 
کلس���تاز، زردی،  ع���وارض جانبی: تهوع، اس���هال، 
س����������ینه  ژنیکوماس���تی،  وزن،  افزای���ش  ضع���ف، 
کاه���ش  گرگرفتگ���ی، ناتوان���ی جنس���ی،  حس���اس، 
میل جنس���ی، آنمی، آلوپس���ی، خش���کی پوست، 

هیرسوتیس���م و خارش از  عوارض جانبی این دارو 
می باشند. 

تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو س���بب افزایش 
غلظت و اث���ر ضدانعقادی داروهای ضدانعقاد می 

گردد.
نکات قابل توصیه

کبدی دارد. 1- دارو خطر سمیت 
 LHRH 2- ش���روع دارو بای���د ب���ا داروهای آنال���وگ

گیرد. صورت 
مق���دار مص���رف: در درمان س���رطان پروس���تات 
کار می رود. در سرطان پروستات  mg/day 150 به 
گنادورلی���ن ی���ا جراح���ی،  هم���راه ب���ا آنالوگ ه���ای 

mg/ day 50 تجویز می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 50mg, 150mg

          BLEOMYCIN                          
موارد مصرف: بلئومایس���ین در درمان س���رطان 
سلول  های سنگفرشی سر و گردن، گلو، سرویکس، 
کلیه، واژن و بیضه، افوزیون  های بدخیم  پوست، 
پریتون���ال و پل���ورال و درم���ان س���رطان لوزالمعده، 
لنفوم هوچکینی و غیرهوچکینی مصرف می شود.
عوارض جانبی: ایدیوس���نکرازی، س���میت ریوی، 
ایجاد س���وختگی و زخم در محل تزریق، س���ندرم 
رین���ود، ریزش مو و تب و ل���رز از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف توأم با سیس  پالتین 
مص�������رف  می  ده���د.  افزای�������ش  را  آن  س���می�������ت 
وین کریس���تین قب���ل از تجویز بلئومایس���ین باعث 
حس���اس ش���دن بافت س���رطانی به بلئومایس���ین 

می   گردد.
نکات قابل توصیه

1- محلول بلئومایسین استریل را می توان توسط 
کلرورسدیم رقیق نمود. محلول دکستروز و یا 

2- به  دلیل احتم���ال بروز ایدیوس���نکرازی، بیمار 
باید 4 ساعت قبل از مصرف دارو توسط یک واحد 

گردد. از بلئومایسین تست 
کسی  3- جهت جلوگیری از تب و لرز ناشی از  آنافیال
می توان از دارو های اس���تروییدی، استامینوفن و 

دیفن  هیدرامین استفاده نمود.
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مقدار مص���رف: در بیماری هوچکین، س���رطان 
س���لول  های سنگفرش���ی، لنفوس���ارکوما و سرطان 
بیض���ه ب���ه  ص���ورت داخ���ل عض������الن���ی، وری��دی و 
 10 -20 U/m2 0/5-0/25 و یا U/kg زیرجل��������دی
ی���ک ی���ا دو  ب���ار در هفته و ی���ا به  ص���ورت انفوزیون 
 15 U/m2 0/25 و یا U/m2 داخ���ل  وریدی م���داوم
در ی���ک روز به  م���دت 4 ت���ا 5 روز تجوی���ز می  گردد. 
گردن و  در سرطان س���لول  های سنگفرشی س���ر و 
همچنین در سرطان رحم از راه انفوزیون در شریان 
موضع���ی U/day 60-30 در م���دت 24-1 س���اعت 
مص���رف می  گردد. در افوزیون ناش���ی از تومور های 
بدخیمU 120-15 در 100 میلی لیتر محلول تزریقی 
کلرورس���دیم قطره قطره داخل جنب تزریق و پس 
ج می  گ���ردد. به  عن���وان مقدار  از 24 س���اعت خ���ار
مص���رف نگهدارن���ده در بیم���اری هوچکی���ن، ب���ه  
صورت داخل عضالنی و یا وریدی یک واحد در روز 
و ی���ا 5 واحد در هفته مصرف می  ش���ود. در درمان 
زگیل معمولی ب���ه  صورت داخل ضایع���ه به  مقدار 
0/8-0/2 واحد )بس���ته به اندازه ضایعه( یک و یا 
کثر 2 واحد  دو  ب���ار در فواصل 4-2 هفته  ای تا حدا

مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 15 U

         BORTEZOMIB                   
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو هم���راه ب���ا ملف���االن و 
پردنیزولون جهت درمان مولتیپل میلوما، درمان 
القای���ی قب���ل از پیوند مغ���ز اس���تخوان در بیماران 
مبتال به مولتیپل میلوما و درمان لنفوم منتل سل 

به  کار می رود.
هشدارها

1- ب���ه  دلی���ل احتمال ایج���اد نوروپات���ی محیطی، 
هنگام مصرف دارو احتیاط الزم انجام شود.

2- ب���ه  دلی���ل عارضه افت فش���ار خ���ون وضعیتی، 
مص���رف آن در بیماران مبتال به دهیدراتاس���یون، 
کاهنده  سابقه س���نکوپ یا مصرف سایر داروهای 

گیرد. فشار خون با احتیاط انجام 
3- در مصرف دارو در بیماران با س���ابقه نارس���ایی 
قلبی، بیماران با توده بزرگ به  دلیل خطر سندرم 
کمت���ر از 75000 به   ک���ت  لی���ز توم���ور، بیم���اران با پال
کت خون و در بیماران با  کاهش پال دلیل تش���دید 

نارسایی کبد یا کلیه با احتیاط فراوان تجویز شود.
ع���وارض جانب���ی: خس���تگی، ضع���ف و بی حالی، 
نوروپات���ی  اس���تفراغ،  ته���وع،  یبوس���ت،  اس���هال، 
محیطی، افزایش دمای بدن، بیماری های روانی، 
گویچه های  کاه���ش  کاه���ش اش���تها، نوتروپن���ی، 
کم خون���ی  کت ه���ای خ���ون و  کاه���ش پال س���فید، 

شایع ترین عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: غلظت خونی س���یتالوپرام، 
مص���رف  در  پروپرانول���ول  فنی توئی���ن،  دیازپ���ام، 
می یاب���������د.  افزای�������ش  بورتزومی���ب  ب���ا  همزم���ان 
ک������الریترومایس�������ین،  آزول������ی،  چ ه���ای  ضد ق�����ار
کسی س���یکلین، اریترومایس���ین،  ک، دا دیکلوفن���ا
پ��������روپوف�������ول،  نی������کاردیپی�������ن،  ایزونی�������ازی���د، 
کینیدی���ن، وراپامی���ل،  مهارکننده ه���ای پروتئ���از، 
ایماتینی���ب س���بب افزای���ش غلظ���ت بورتزومی���ب 
کارب����امازپین،  می گ����������ردن������د. آمین���وگلوتتمی���د، 
کاهش  نفس���یلین، فنوباربیتال، فنی توئین سبب 

غلظت بورتزومیب می شوند.
نکات قابل توصیه

گیج���ی،  ب���ه  دلی���ل وج���ود خط���ر خس���تگی،   -1
س���نکوپ، افت فش���ار خون وضعیت���ی، دوبینی یا 
تاری دید هنگام مصرف این دارو از رانندگی پرهیز 

شود.
2- در صورت بروز عالئ���م اولیه نوروپاتی به صورت 
گزگز، کرختی، درد و احساس سوزش در دست ها و 

پاها سریعًا به پزشک اطالع داده شود.
3- ب���روز اختالل در تنفس، س���رفه، خیز پ���ا و زانو، 
بروز جوش پوستی، سردرد مداوم و کاهش دید به 

پزشک اطالع داه شود.
4- تجوی���ز دارو به ص���ورت تزری���ق س���ریع وری���دی 

)5-3 ثانیه( می باشد.
مق��������دار مص���رف: در بزرگس��������االن ب���ه  ص���ورت 
وری�������دی mg/m 1/23، دو  ب���ار در هفته به  مدت 
دو هفت���ه در روزه���ای 11، 8، 4، 1 هر 21 روز مصرف 

می شود. 
اشکال دارویی 

Injection: 3.5mg

            BUSERELIN                             
کارسینومای  موارد مصرف: بوس���رلین در درمان 
مح�������رک  عن�������وان  ب���ه  پروس���ت�����ات،  پیش���رفته 
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و د  IVF تلقی���ح مصن���وع تخمک گ���ذاری در روش 

درمان اندومتریوز تجویز می شود.
هش���دارها: طی ماه اول درم���ان بیمار باید از نظر 
خطر انس���داد حال���ب و اخت���الالت نخاع���ی تحت 

مراقبت باشد.
عوارض جانبی: افزایش درد استخوان، بی  حسی 
دس���ت  ها و پا ها، اش���کال در دفع ادرار و احس���اس 
گرگرفتگی، خارش،  ضعف در پا، ناتوانی جنس���ی، 
کاهش  قرم���زی یا ت���ورم در ناحیه تزریق، اس���هال، 
اش���تها، تهوع یا اس���تفراغ، تورم و حساس  تر شدن 
سینه و تورم پا از عوارض جانبی مهم دارو هستند.

نکات قابل توصیه
ب���ا دارو غلظ���ت پالس��������مایی  1- ط���ی درم��������ان 

تستوسترون بیمار باید اندازه  گیری شود.
دارو ه���ای  ب���ا  نبای���د  بین���ی  اس���پری  ش���کل   -2

ضداحتقان بینی مصرف شود.
مقدار مصرف

کارس���ینومای پروستات 0/5 میلی گرم  تزریقی: در 
به ص���ورت تزری���ق زیرجل���دی ه���ر 8 س���اعت ی���ک  
بار ب���ه  مدت هف���ت روز مص���رف می  ش���ود. مقدار 
مصرف نگهدارنده mg/day 0/2 به  صورت تزریق 

زیرجلدی می  باشد.
اسپری: یک پاف داخل هر سوراخ بینی تا 6  بار در 

روز و به  مدت یک  هفته مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 1mg/ml
Nasal Spray: 150mcg/dose

             BUSULFAN                          
م���وارد مص���رف: بوس���ولفان در درم���ان لوس���می 
پیون�������د  آماده س�������ازی  رژی������م  و  میلوس���یتی�����ک 

مغزاستخوان مصرف می شود.
هشدارها

و  هموگلوبی���ن  و  هماتوکری���ت  اندازه  گی���ری   -1
ش���مارش لکوس���یت )گویچه   های س���فید( قبل از 
ش���روع و در فواصل درمان به  دلیل مهار دیررس و 
شدید فعالیت مغز اس���تخوان ناشی از بوسولفان، 

باید انجام شود.
2- ب���ه  دلی���ل اث���رات دی���ررس دارو، ب���ه  مح���ض 
گهانی  کاهش ش���دید و نا مش���اهده اولین عالئ���م 
گرانولوسیت  ها(، درمان  لکوسیت  ها )به خصوص 

کاهش داده ش���ود  قط���ع و یا مق���دار مص���رف دارو 
کاه���ش فعالیت مغز  ت���ا از اثرات غیر قابل  برگش���ت 

استخوان جلوگیری شود.
3- دارو می  توان���د باع���ث دیس���پالزی س���لولی در 
گره   ه���ای لنفاوی،  بس���یاری از بافت  ه���ا مثل ریه، 
کب���د، مغز  پانک���راس، تیروئی���د، غ���ده فوق کلی���ه، 

استخوان، مثانه، سینه و د هانه رحم شود.
4- با بروز اولی���ن عالمت فیبروز ریوی مصرف دارو 

باید قطع شود.
ب���ه  ص���ورت  بای���د  بوس���ولفان داخل وری���دی   -5

انفوزیون دوساعته تجویز شود.
ی���ا  لکوپن������ی  کم خون�������ی،  جانب�������ی:  ع�������وارض 
عفونت، ترومبوس���یتوپنی، دیسپالزی ریه، فیبروز 
ری���ه، افزای���ش اس���ید اوریک ی���ا نفروپاتی ناش���ی از 
اسیداوریک، استئوماتیت، آمنوره و مهار تخمدان 
و س���یاه ش���دن پوس���ت از ع���وارض جانب���ی مهم و 

نسبتًا شایع دارو می  باشند. 
نکات قاب���ل توصیه: لکوپن���ی معم���واًل  15-10 روز 
گویچه   های س���فید در  پ���س از درمان بروز و تعداد 
کاهش  روز 30-11 درمان به حداقل می  رسد. این 
ممکن اس���ت تا یک ماه پس از قط���ع مصرف دارو 
هم ادامه داش���ته باش���د، ولی معمواًل طی 12-20 

هفته بهبود می  یابد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: در درمان لوسمی میلوسیتیک مزمن 
 0/06  mg/kg/ day ی���ا   1/8  day/mg/m2 ابت���دا 
کمت���ر  س���فید  گویچه   ه���ای  تع���داد  زمانی ک���ه  ت���ا 
از 15000 ع���دد در ه���ر میلی  مت���ر مکع���ب برس���د، 
مق���دار  معم���ول  مح���دوده  می  ش���ود.  مص���رف 
مصرف mg/ day 8-4 اس���ت ولی ممکن اس���ت از 
کن���د. در ش���مارش ما هان���ه  mg/ day   12-1 تغیی���ر 
گویچه   های سفید به 50,000 عدد  که تعداد  زمانی 
در هر میلی  متر  مکعب برس���د، درمان از  س���رگرفته 
 1-3 mg/day می  ش���ود. مقدار مصرف نگهدارنده
اس���ت. مقدار مصرف نگهدارنده فقط در مواردی 
که بهبودی بیمار بیشتر از 3 ماه  توصیه می  ش���ود 
دوام نی���اورد. زمانی که ای���ن دارو به صورت ترکیبی 
ب���ا سیکلوفس���فامید ب���رای آم���اده س���ازی قب���ل از 
پیوند مغز اس���تخوان در بیماران مبتال به لوسمی 
میلوسیتیک مزمن تجویز می  شود، مقدار مصرف 
داخل وریدی آن mg/kg 0/8 هر 6 ساعت برای 4 
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روز متوالی اس���ت. بیماران بایس���تی قبل از درمان 
فنی  توئی���ن، و قب���ل از درم���ان و در ط���ی درم���ان 

کنند. داروهای ضدتهوع دریافت 
می������لوس���یتیک  ل������وس�����������می  در  ک���������ودک��������ان: 
 0/06-0/12  mg/kg/day ابت������������دا  م�����زم����������ن 
می  ش���ود.  تجوی���ز   1/8-4/6  day /mg/ m2 ی���ا 
که تعداد  مقدار مص���رف باید طوری تنظیم ش���ود 
گویچه   های س���فید ت���ا ح���دود 20,000 ع���دد در هر 
کاهش یاب���د و در همین  میلی  مت���ر  مکعب خ���ون 
س���طح بماند. زمانی که این دارو به صورت ترکیبی 
ب���ا سیکلوفس���فامید ب���رای آم���اده س���ازی قب���ل از 
پیوند مغزاس���تخوان در بیماران مبتال به لوس���می 
میلوسیتیک مزمن تجویز می  شود، مقدار مصرف 
کیلوگرم  کودکان با وزن 12  داخ���ل وری�������دی آن در 
ک���ودکان ب���ا وزن بیش���تر  کمت���ر mg/kg 1/1 و در  و 

mg/ kg 0/8 می  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 2mg
Injection: 6mg/ml

       CAPECITABINE                    
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 
س������رطان  و  س���ی���نه  موضع���ی  ی���ا  متاس���ت���اتیک 

کولورکتال به  کار می  رود. متاستاتیک 
موارد منع مصرف: این دارو در نارس���ایی ش���دید 
کلیه و حساس���یت نس���بت به 5-فلوئورواوراسیل 

نباید استفاده شود.
هشدارها

1- مق���دار مصرف این دارو در بیماران با نارس���ایی 
کاهش یابد. کلیه باید 

2- در صورت بروز اسهال )افزایش دفعات مدفوع 
به 4 تا 6 یا دفع ش���بانه مدف���وع( مصرف دارو باید 
س���ریعًا قط���ع ش���ود. در ای���ن م���وارد، درم���ان رایج 

ضداسهال )تجویز لوپرامید( توصیه می  شود.
3- در ص���ورت ب���روز تهوع و اس���تفراغ )2 تا 5 بار در 
24 ساعت( یا استئوماتیت مصرف دارو باید سریعًا 

قطع شود.
عوارض جانبی: ع���وارض جانبی این دارو ش���امل 
اس���هال، ته���وع، اس���تفراغ، س���ندرم دس���ت و پ���ا، 
درماتیت، سمیت قلبی،  تضعیف مغز استخوان و 

افزایش بیلی روبین خون می باشد.

تداخل ه���ای دارویی: تداخل  ه���ای دارویی این 
دارو مشابه فلوئورواوراسیل می  باشد. تغییر میزان 
که  پارامتره���ای انعقادی و خونری���زی در بیمارانی 
کاپس���یتابین و وارفارین دریافت  ب���ه  طور همزمان 
نموده  اند، افزایش غلظت پالس���مایی فنی  توئین 
و عالئ���م مس���مومیت ط���ی مص���رف همزم���ان ب���ا 

گزارش شده است. کاپسیتابین 
نکات قابل توصیه: در صورت بروز تب باالتر از 38 
درجه سانتی گراد یا مشاهده عالیم ایجاد عفونت، 

باید به پزشک مراجعه نمود.
مق��������دار مصرف: مق��������دار مص������رف روزان�ه دارو 
کی g/m2 2/25 در دو نوبت منقس���م )هر  خ�������ورا
12 س���اعت یک بار( و با معده خالی می  باشد. دارو 
درمان���ی برای 2 هفت���ه ادامه یافته و س���پس برای 
یک هفته تجویز دارو قطع می شود. میزان مصرف 
دارو در دوره  های بعدی، متناسب با سمیت دارو 

تنظیم می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 150mg, 500mg

        CARBOPLATIN                   
موارد مصرف: کربوپالتین در درمان کارسینومای 
گردن، بیضه، درمان سرطان  تخمدان، ریه، سر و 
اندومت���ر، م���ری، مثان���ه، س���ینه و رح���م مص���رف 

می شود.
گویچه  های  کاه���ش  کم خونی،  عوارض جانب���ی: 
سفیدخون و درد در ناحیه تزریق از عوارض شایع 

دارو هستند.
نکات قابل توصیه

کربوپالتین طی 60-15 دقیقه  1- انفوزیون وریدی 
کربوپالتین از طریق انفوزیون مداوم  انجام ش���ود. 

وریدی طی 24ساعت نیز قابل تجویز است.
2- تقس���یم مقدار مصرف تام روزانه به 5 قس���مت 
کاهش  ممکن اس���ت ش���دت ته���وع و اس���تفراغ را 

دهد.
در  اولی���ه  مص���رف  مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
کارس���ینومای تخمدان mg/m2 300 است. مقدار 
کراتینی���ن تنظیم  کلیران���س  مص���رف ب���ا توجه ب���ه 
می  گردد. مقدار مصرف نگهدارنده بر مبنای تعداد 
گویچه  های س���فید خون بیم���ار تنظیم  ک���ت و  پال

می  گردد.
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اشکال دارویید

Injection: 10mg/ml
Infusion: 50mg, 150mg

         CARMUSTINE                    
کارموستین در درمان تومور های  موارد مصرف: 
اولیه مغز، لنفوم   های هوچکینی و غیرهوچکینی و 

میلوم مولتیپل مصرف می  شود.
هشدارها

1- در صورت وجود ضعف مغز استخوان، نارسایی 
کلیوی باید با احتیاط فراوان تجویز شود. ریوی یا 
2- احتمال بروز مقاومت متقاطع بین لوموستین 

کارموستین وجود دارد. و 
گویچه  های س���فیدخون  کاهش  عوارض جانبی: 
ی���ا عفون���ت، التهاب وری���د، پنومونی یا فیب���روز ریه 
کت  ه���ای خ���ون از ع���وارض ش���ایع  کاه���ش پال و 

کارموستین هستند.
نکات قابل توصیه

1- ب���ه  منظور جلوگی���ری از ضعف مغز  اس���تخوان 
کارموس���تین، دوره   ه���ای درمان���ی ب���ا آن  ناش���ی از 

حداقل باید 6 هفته فاصله داشته باشد.
2- مق���دار مص���رف دارو بای���د ط���ی 2-1 س���اعت 
گردد تا مانع بروز التهاب درمحل تزریق  انفوزی���ون 

گردد.
کارموستین را می توان به  صورت تزریق داخل   -3

کرد. کبدی نیز مصرف  شریان 
مقدار مص���رف: برای درم���ان تومور های مغزی، 
گ���وارش، لنف���وم هوچکین���ی  کارس���ینوم دس���تگاه 
ی���ا غیرهوچکین���ی، میل���وم مولتیپل ی���ا مالنومای 
بدخیم مق���دار mg/m2 200-150 در یک نوبت هر 
8-6 هفته ی���ا mg/m2 100-75 طی دو روز متوالی 
ه���ر 6 هفت���ه یا mg/m2 40 ط���ی 5 روز متوالی هر 6 
هفته تزریق وریدی می  ش���ود. مق���دار مصرف دارو 
گویچه  های س���فیدخون یا  بای���د بر مبنای تع���داد 

کت   ها تنظیم گردد. پال
اشکال دارویی

Injection: 100mg

      CHLORAMBUCIL                  
کلرامبوس���یل در درمان لوس���می  موارد مصرف: 
هوچکین���ی  لنفوم   ه���ای  و  مزم���ن  لنفوس���یتیک 

کاهن���ده فعالی���ت  عن���وان  ب���ه  و غیرهوچکین���ی، 
دس���تگاه ایمن���ی، درم���ان س���ندروم نفروتی���ک و 

کروگلبولینمی والدنشتروم مصرف می شود. ما
ع���وارض جانب���ی: عمده  تری���ن ع���ارض���ه جانب�����ی 
کلرامبوس���یل تضعی���ف مغ���ز اس���ت������خوان اس���ت. 
لکوپنی، نوتروپنی، ترومبوسیتوپنی، کاهش ایمنی 

و بروز عفونت از عوارض شایع این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

کافی و یا تجوی���ز آلوپورینول از  1- مص���رف مایعات 
کلیوی ناش���ی از افزایش اسید اوریک  بروز سمیت 
در بیم���اران مبت���ال به لوس���می و لنف���وم جلوگیری 

می  کند.
2- در صورت بروز سمیت تنفسی یا ایجاد بثورات 

گردد. جلدی شدید مصرف دارو باید قطع 
مغ���ز   تضعی���ف  ب���روز  احتم���ال  ب���ه  توج���ه  ب���ا   -3
کلرامبوسیل باید به فاصله 6-4 هفته  استخوان، 
از تجوی���ز پرتودرمان���ی ی���ا س���ایر دارو های ش���یمی 

درمانی مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ب���رای درمان لوس���می لنفوس���یتیک 
مزمن، لنفوم  ه������ای هوچکین����ی و غیرهوچکین�ی 
 4-10 )معم���واًل   0/1-0/2  mg/ kg ش�������روع  در 
گرم( یک یا چند بار در روز مصرف می ش���ود.  میلی 
کاهش  درمان متناوب به فاصل���ه دو هفته باعث 
کاهن����ده  ع���وارض خونی دارو می  گردد. ب���ه عنوان 
سیس���تم ایمن���ی در درم�������ان س���ندرم نفروتی���ک 
mg/ kg  0/2- 0/1 ی���ک ب���ار در روز ب���ه مدت 8-12 
کث���ر می������������زان  هفت���ه مص���رف می ش����������ود. حدا
دوره  کث���ر  حدا و   14 mg/kg دارو ای���ن  مص�������رف 

درمان 12 هفته می  باشد.
مزم���ن،  لنفوس���یتیک  لوس���می  در  ک���ودکان: 
لنفوم   ه���ای هوچکین���ی mg/kg 0/2-0/1 ی���ک یا 
چند بار در روز مصرف می ش���ود. میزان مصرف به 
عنوان کاهنده سیستم ایمنی در سندرم نفروتیک 

مشابه مقدار مصرف بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Tablet: 2mg

           CHLORMETHINE       
 (NITROGEN MUSTARD) 

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 
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لوس���می  و  مزم���ن  )لنفوس���یتیک  لوس���می  ری���ه، 
میلوس���یتیک مزمن(، لنفوم هوچکینی )و بعضی 
از انواع غیرهوچکینی(، ترش���حات ناش���ی از تومور 
بدخیم، میکوزفونکوئید و پلی  سیتمی ورا مصرف 

می  شود.
هشدارها

کاهش فعالیت مغز استخوان  1- در صورت وجود 
که س���ابقه توم���ور مغزاس���تخوان و یا  و در اف���رادی 
عفونت  های شدید و گسترده داشته  اند با احتیاط 

گردد. فراوان تجویز 
گناد ها در هر  2- ای���ن دارو احتمااًل باعث تضعیف 

دو جنس می  گردد.
گل���ودرد، وقفه در  ع���وارض جانب���ی: تب، ل���رز و ی���ا 
فعالی���ت اندام  ه���ای تناس���لی، بث���ورات جل���دی، 
گ���وش از ع���وارض جانبی  کاه���ش ش���نوایی و وزوز 

شایع این دارو می  باشند.
کلرمتی���ن ممک���ن اس���ت  تداخل  ه���ای داروی���ی: 
غلظ���ت خونی اس���ید اوری���ک را افزای���ش دهد. بنا 
کولشی س���ین  گر همزم���ان با آلوپورینول و  ب���ر این ا
مصرف ش���ود، تنظیم مقدار مصرف دارو های ضد 

نقرس ضروری است.
نکات قابل توصیه

کاهش اش���تها  1- احتم���ال بروز تهوع، اس���تفراغ و 
وجود دارد ولی درمان را با وجود این عوارض باید 

ادامه داد.
2- در ص���ورت ب���روز خونری���زی غیرطبیع���ی، دفع 
دش���وار ادرار، مدفوع سیاه  رنگ و وجود نقاط قرمز 

رنگ در روی پوست به پزشک مراجعه شود.
3- از استنش���اق و تماس چش���م و پوس���ت با دارو 
گ���ردد و در صورت تماس ف���ورًا محل با  خودداری 
آب به مدت حداقل 15 دقیقه و س���پس با محلول 

2% تیوسولفات سدیم شسته شود.
مق����������دار مصرف: ب���ه  صورت تجوی����������ز وریدی، 
مق���������دار mg/kg/day 0/4ب���ه  ص���ورت یک  جا یا 
در 4-2 نوبت منقس���م متوالی مصرف می  ش���ود. 
 ،0/4 mg/kg در تجوی���ز داخل حف���ر ه  ای می���زان
ی���ا داخ���ل  پری���کارد مق���دار mg/kg 0/2 مص���رف 
که قب���اًل تحت  می  ش���ود. ای���ن مق���دار در اف���رادی 
درمان با دی��������گر دارو های س���می برای سلول قرار 
کاه���ش   0/2-0/3  mg/kg/day ب���ه  گرفته  ان���د، 

می  یابد.

اشکال دارویی
Injection: 10mg

            CISPLATIN                           
م���وارد مص��������رف:  س���ی��س  پ����التین در درم���ان 
کارس���ینومای مثان���ه، تخم���دان، بیض���ه، درم���ان 
س���ینه،  فوق کلی���ه،  غ���ده  قش���ر  کارس���ینوم   های 
گ���وارش، ریه، پروس���تات، س���ر و  رح���م، دس���تگاه 
گ���ردن و تومور ه�������ای جرم س���ل، نوروبالس���توما، 
اوستئوسارکوما، لنفوم هوچکینی و غیرهوچکینی، 

مزوتلیوما، مالنوما مصرف می  شود.
هشدارها

1- طی مص���رف دارو، ارزیاب���ی نورولوژیک و میزان 
شنوایی بیمار باید انجام شود. مصرف این دارو در 
بیماران مبتال به نارسایی شنوایی، باید با احتیاط 

گیرد.  فراوان صورت 
کودکان  2- اث���رات س���وء دارو ب���ر روی ش���نوایی در 

ممکن است شدیدتر باشد.
ع������وارض ج����انبی: کم  خونی ث���انوی���������ه، نوتروپنی، 
کلیوی، افزایش اسید  ترومبوس���یتوپنی، س���میت 
اوری���ک خون یا نفروپاتی ناش���ی از اس���ید اوریک و 
س���میت ش���نوایی از عوارض ش���ایع سیس  پالتین 

هستند.
ت����داخل  ه�������ای داروی������ی: مص������رف همزم�������ان 
کلیه یا  س���یس  پالتین ب���ا دارو ه���ای س���می ب���رای 
سیس���تم ش���نوایی باعث تش���دید عوارض جانبی 

دارو می  شود.
نکات قابل توصیه

1- انفوزی���ون وریدی مایعات به  مقدار زیاد هنگام 
تجویز سیس  پالتین، باعث کاهش سمیت کلیوی 
یا ش���نوایی ناش���ی از دارو می  گردد. افزایش میزان 
کمک بسیار زیادی  ادرار قبل و طی درمان با دارو، 

کاهش عوارض جانبی دارو می  کند. به 
2- انفوزی���ون آهس���ته وریدی س���یس  پالتین طی 
کمتر باعث تهوع و استفراغ می  شود، ولی  5-1 روز 
کلیوی یا شنوایی  تأثیری روی میزان بروز سمیت 

ندارد.
کلی���وی تجمعی،  3- ب���رای جلوگی���ری از س���میت 
توصیه می  ش���ود مصرف مجدد دارو حداقل 3-4 

گیرد. هفته بعد از مصرف اولیه صورت 
توم����ور ه���ای  درم������ان  در  مص������رف:  مق�����������دار 
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متاس���تاز  یافت���ه بیض���ه mg/m2 20 ب���ه  م���دت 5 د

تومور ه���ای  درم���ان  در  می  ش���ود.  مص���رف  روز 
متاس���تاز یافته تخم���دان mg/m2 50 ه���ر 3 هفته 
 100  mg/m2 ی���ک  بار همراه با دوکسوروبیس���ین ی���ا
ب���ه  تنهای���ی ه���ر 4 هفته ی���ک  ب���ار تزری���ق وریدی 
می  ش���ود. در درم���ان س���رطان پیش���رفته مثان���ه، 
مقدار mg/m2 70-50 هر 4-3 هفته تزریق وریدی 
می  ش���ود. مقدار مصرف دارو در یک دوره درمانی 

نباید از mg/m2 120 بیشتر شود.
اشکال دارویی

Infusion: 10mg/20ml, 50mg/100ml
Injection: 10mg, 50mg
Injection: 1mg/ml 

          CLADRIBINE                          
کالدریبی���ن در درمان لوس���می م���وارد مص���رف: 
و  لنفوس���یتیک  لوس���می  درم���ان   ،hairy cell
میلوس���یتیک مزمن، لنفوم   ه���ای غیرهوچکینی، 
کروگلوبولینمی والدنشتروم و مولتیپل  اسکلروز  ما

پیشرونده مصرف می شود.
هشدارها

1- دارو ب���ه  میزان قابل توجهی برای س���لول  های 
خون  ساز سمیت دارد.

2- در صورت بروز س���میت عصبی مصرف دارو باید 
قطع شود.

کالدریبین باید با  3- دوره   های بع���دی درمانی با 
که اثرات  احتی���اط فراوان و در صورتی انجام ش���ود 

خونی دوره قبلی از بین رفته باشد.
کم  خون���ی ش�������دید، عف���ونت،  ع���وارض جانب���ی: 
نوتروپنی شدید، بثورات پوستی و ترومبوسیتوپنی 
دارو  ش���ایع  نس���بتًا  و  مه���م  جانب���ی  ع���وارض  از 

می باشند.
نکات قابل توصیه

 ،hairy cell 1- در دو هفت���ه اول درم���ان لوس���می
بدت���ر  ترومبوس���یتوپنی  و  نوتروپن���ی  کم  خون���ی، 

می  شود و سپس عالئم بهبود می  یابد.
کم خونی  2- ط���ی ی���ک م���اه اول درمان به دلی���ل 
ممک���ن اس���ت نیاز ب���ه انتق���ال خون باش���د. زمان 
متوس���ط ب���رای بازگش���ت هموگلوبی���ن ب���ه میزان 

طبیعی 8 هفته است.
3- ت���ب، بی���ن روز ه���ای پنج���م و هفت���م درمان و 

کمی دیرت���ر بروز می  کن���د و معمواًل  در لوس���می  ی���ا 
hairy cell دی���ده می  ش���ود. در ص���ورت ب���روز تب، 
بیمار از نظر عفونت بررسی شود. عفونت به دلیل 
کاهش منوس���یت   ها اس���ت و 12-6 ماه بعد تعداد 

منوسیت   ها به میزان طبیعی برمی گردد.
کت   های  4- زمان متوسط برای بازگشت تعداد پال
)ب���ه دلی���ل  ب���ه  می����������زان طبیع���ی  کاهش یافت���ه 
ترومبوس���یتوپنی ناش���ی از دارو( 12 روز اس���ت. در 
موارد غیر لوس���می hairy cell، این زمان طوالنی  تر 
کاهش مقدار مصرف و تک���رار دوره درمان  ب���وده و 

ممکن است نیاز باشد.
مق���دار مصرف: در درمان لوس���می hairy cell به 
 0/1 mg/kg/day ص���ورت انفوزیون وریدی مداوم
به  مدت 7 روز مصرف می شود. در این بیماری به 

کافی است. طور معمول فقط یک دوره درمان 
اشکال دارویی

Injection: 10mg/10ml, 10mg/5ml

 CYCLOPHOSPHAMIDE 
درم���ان  در  سیکلوفس���فامید  مص���رف:  م���وارد 
لوس���می لنفوبالس���تیک ح���اد و مزم���ن، لوس���می 
میلوبالس���تیک ح���اد و مزم���ن، آدنوکارس���ینومای 
تخمدان، س���رطان سینه، س���رطان ریه، سرطان 
آندومتر، میلوم مولتیپل، انواع لنفوم هوچکینی و 
غیرهوچکینی، نوروبالستوما، رتینوبالستوما، رژیم 
آماده س���ازی پیوند مغز اس���تخوان، توم���ور ویلمز، 
کاه���ش فعالیت دس���تگاه  کمک���ی جه���ت  داروی 
ایمن���ی بدن ب���رای جلوگیری از رد پیوند، س���ندرم 
نفروتیک، آرتری���ت روماتویید و لوپ���وس اریتماتوز 

مصرف می  رود.
ک���ه با مقادی���ر مصرف  ع���وارض جانب���ی: عوارضی 
معم���ول این دارو بروز می  کن���د لکوپنی و یا عفونت 
که معم���واًل ب���دون عالم���ت می  باش���د. به  اس���ت 
کاهنده بر روی غدد جنسی احتمال بروز  دلیل اثر 
که پس از  اخت���الل در دوران قاعدگ���ی وج���ود دارد 
قطع دارو رفع می  گردد. لکوپنی نیز معمواًل 17-21 

روز پس از قطع دارو بهبود می  یابد.
گ���ر  ا سیکلوفس���فامید  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کولشی س���ین اس���تفاده  همزمان با آلوپورینول ویا 
ش���ود، ممکن اس���ت غلظت اس���ید اوریک خون را 
ب���اال ببرد. در صورت مص���رف همزمان با دارو های 
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فعالی���ت  اس���ت  ممک���ن  ک���ی،  خورا ضدانعق���اد 
کبدی  کاه���ش س���اخت  ای���ن دارو ه���ا را ب���ه علت 
کتور ه���ای پیش  انعق���ادی و تداخل با تش���کیل  فا
همزم���ان  مص���رف  ده���د.  افزای���ش  کت   ه���ا،  پال
سیکلوفسفامید همراه سیتارابین باعث بروز خطر 
کاردیومیوپات���ی می  گ���ردد. اس���تفاده همزم���ان آن 
با دارو ه���ای دیگر مضعف دس���تگاه ایمنی ممکن 

گردد. است باعث بروز عفونت 
نکات قابل توصیه

1- در صورت بروز خونریزی مصرف دارو باید قطع 
گردد.

کت   ه���ا  کاه���ش لکوس���یت  ها و پال 2- در ص���ورت 
گردد تا س���طح خونی آن ها  مصرف دارو باید قطع 
به حد قابل قبولی برس���د و سپس می  توان دارو را 

کمتری تجویز نمود. در صورت لزوم با مقدار 
3- بیم���ار بای���د ب���رای جلوگی���ری از خط���ر عارض���ه 
کلیوی ناشی از افزایش اسید اوریک، مایعات زیاد 

مصرف کند.
4- قرص  ها نبایس���تی خرد شده و بایستی به طور 

کامل طی غذا یا بعد از غذا مصرف شوند.
5- قرص ها نباید هنگام خواب مصرف شوند.

مقدار مصرف
کی خورا

مق���دار  ضدس���رطان  عن���وان  ب���ه  بزرگس���االن: 
mg/ kg/ day 5-1 مص���رف می ش���ود. ب���ه عن���وان 
روماتویی���د،  آرتری�������ت  درم���ان  در  کاهنده ایمن���ی 
مق���دار  می  ش���ود.  مص���رف   1/5-2 mg/ kg/day
مص���رف دارو می توان���د ت���ا mg/kg/day 3 افزایش 

پیدا کند.
ب���ه عن���وان ضدس���رطان مق���دار ش���روع  ک���ودکان: 
mg/ kg/ day 8-2 در مقادی���ر منقس���م ب���ه مدت 6 
روز یا بیش���تر مصرف می  ش���ود و مق���دار نگهدارنده 
mg/ day 2/5 دو  بار در هفته می  باشد. در درمان 
س���ندرم نفروتی���ک mg/kg/day 3-2/5 مصرف 

می  شود.
تزریقی

-50 mg/kg بزرگس���االن: به عن���وان ضدس���رطان
40 طی 5-2 روز ت�������زریق می  ش���ود. مقدار مصرف 
نگهدارن������ده آن نیز mg/day 15-10 هر 10-7 روز و 
یا mg/day 3/5 دو بار در هفته به صورت وریدی 

است.

 2-8 mg/kg/day کودکان: به عنوان ضدسرطان
در مقادیر منقس���م به مدت 6 روز یا بیش���تر تزریق 
می ش���ود. مق���دار نگهدارن���ده mg/day 15-10 هر 
10-7 روز ی���ا mg/ kg  30 ه���ر 4-3 هفت���ه یک بار یا 
پ���س از بازگش���ت فعالیت مغز اس���تخوان به حالت 

عادی است.
اشکال دارویی

Injection: 200mg, 500mg
Tablet: 50mg

         CYTARABINE                      
م���وارد مص���رف: س���یتارابین در درمان لوس���می 
لنفوس���یتیک حاد، لوس���می میلوس���یتیک حاد، 
لوس���می میلوس���یتیک مزمن، لنفوم هوچکینی، 
ک������ودکان،  در  غیرهوچکی�ن���ی  ح�������اد  لنف����������وم 
اریترولوس���می، پیش���گیری و درمان لوسمی مننژ 

به  کار می  رود.
کاهش  هشدارها: سیتارابین ممکن است باعث 
که بس���ته به م���دت درمان  گردد  گناد ها  فعالی���ت 

گاهی غیرقابل  برگشت می  باشد.
عوارض جانبی: تب، لرز و یا گلودرد ناشی از کمبود 
کبودی  گویچه   های س���فید و عفونت، خونریزی و 

غیرعادی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
کولشی س���ین نیاز به تنظیم مقدار  با آلوپورینول و 

مصرف دارو می  باشد.
نکات قابل توصیه

1- مقدار مصرف بیش���تر سیتارابین و تزریق سریع 
وریدی آن به جای دفعات بیشتر و زمان آهسته  تر 
تزریق، استفراغ و تهوع بیشتری ایجاد می  کند، اما 

کمتر است. عوارض خونی آن 
2- مص���رف زیاد مایعات از تجمع اس���ید اوریک در 

کلیه جلوگیری می کند.
مقدار مصرف: در درمان لوس���می میلوس���یتیک 
حاد و اریترولوس���می، به  عنوان مقدار مصرف اولیه 
mg/kg/ day 3 از راه وری���دی )به  صورت انفوزیون 
پیوس���ته طی 24 س���اعت یا در مقادیر منقس���م به 
ص���ورت تزریق س���ریع وری���دی( به  م���دت 10-5 روز 
و ب����ه  عن���وان مقدار نگهدارن���ده mg/kg 1 از طریق 
زیرجل���دی 2-1 ب���ار در هفت���ه تزری���ق می  ش���ود. در 
درمان لوس���می منن���ژی mg/m2 75-5 از اش���کال 
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قابل تزریق داخل نخاعی دارو، در فواصل متفاوت د

از ی���ک  ب���ار در روز به  مدت 4 روز تا ه���ر 4 روز یک  بار 
داخل نخاع تزریق می  ش���ود. اغل���بmg/m2 30 هر 
4 روز ی���ک  بار، تا جایی که آزمایش���ات مایع مغزی-
نخاعی طبیعی ش���وند، مصرف می  شود. پس از آن 

یک مقدار مصرف اضافی نیز تجویز می  گردد.
اشکال دارویی

Injection: 100mg, 500mg, 1g
Injection: 100mg/5ml, 1000mg/20ml, 
20mg/ml

       DACARBAZINE                
کاربازی���ن در درم���ان مالن���وم  م���وارد مص���رف: دا
درم���ان  هوچکین���ی،  لنفوم   ه���ای  و  بدخی���م 
و  فئوکروموس���یتوم  ن���رم،  باف���ت  س���ارکوم   های 

کارسینوم مدوالری تیروئید مصرف می شود.
هشدارها

کاه���ش س���لول  های خون���ی،  1- در ص���ورت ب���روز 
کت   ها  درم���ان را قطع تا تع���داد لکوس���یت   ها و پال
به مقادی���ر قابل قبول برگ���ردد )معمواًل یک هفته 
پ���س از قطع مص���رف دارو، ب���ه مق���دار قابل قبول 

برمی  گردد(.
کاربازین )در اثر  2- مواد حاصل از تجزیه محلول دا
نور(، ممکن است باعث بروز عوارض جانبی شامل 
س���وزش و درد در ناحیه تزریق، تهوع، اس���تفراغ و 

مسمومیت کبدی شود.
و  بافت���ی  آس���یب  کم خون���ی،  جانب���ی:  ع���وارض 
گویچه   ه���ای س���فید  کاه���ش  درد مح���ل تزری���ق، 
کس���ی، مس���مومیت  کت   های خون، آنافیال ی���ا پال
کاه���ش اش���تها و ته���وع و  کب���دی، اس���تئوماتیت، 
استفراغ از عوارض جانبی مهم و نسبتًا شایع دارو 

می  باشند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان با دارو های 
مول���د دیس���کرازی خونی باع���ث تش���دید عوارض 
جانبی دارو می  شود. مصرف همزمان با دارو های 
کاهش اثرات  کب���دی باعث  القاءکننده آنزیم   های 

دارو می  شود.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: دارو به ص���ورت وری���دی و 

کار می  رود. ترجیحًا انفوزیون وریدی به  
مق�������دار مص�������رف:  در مالن������وم بدخی���م مق���دار
mg/ kg/ day 4/5-2 ب���ه  م���دت 10 روز ب���ه  ص���ورت 

مق���دار  ت���ا  ی���ا  و  ی���ک  ب���ار  روز   28 ه���ر   وری���دی 
day /mg/ m2  250 به  مدت 5 روز به  صورت وریدی 

هر  21 روز یک  ب��ار مص����رف می ش���ود. در لنفوم   های 
هوچکین���ی، مق���دارday /mg/m2 150ب���ه  ص���ورت 
وری���دی ب���ه  م���دت 5 روز، هم���راه دیگ���ر دارو ه���ای 
ک���ه ه���ر  28 روز تک���رار می  ش���ود و یا تا  ضدس���رطان، 
mg/m2 375 در روز اول، هم���راه ب���ا دیگ���ر دارو های 

ضدس���رطان ه���ر  15 روز یک  بار مص���رف می  ش���ود. 
کارب���ازی���ن ب���ه  می���زان day/mg/ m2 850 در یک   دا
نوب���ت واح���د ه���ر 42-21 روز ی���ک  ب���ار نی���ز  مصرف 
که سمیت خونی قابل مالحظه  ای ندارد،  می  شود 
اما ممکن است تهوع و  استفراغ شدید ایجاد نماید.

اشکال دارویی
Injection: 100mg, 200mg, 500mg

       DACTINOMYCIN         
درم���ان  در  کتینومایس���ین  دا مص���رف:  م���وارد 
س���ارکوم اوینگ، رابدومیوس���ارکوما، تومور ویلمز، 
تومور بیضه متاس���تاتیک، تومور تروفوبالستیک، 
و  استئوس���ارکوما  تخم���دان،  کارس���ینوم  درم���ان 

کاپوسی مصرف می شود. سارکوم 
هشدارها

1- به  علت خطر بروز تاول  های ش���دید، دارو نباید 
زودتر از 7-5 روز پس از پرتودرمانی تجویز شود.

کبدی مقدار مصرف دارو  2- در صورت نارس���ایی 
کمتر تقلیل یابد. به نصف یا 

ک���ه ممک���ن اس���ت  کم  خون���ی  ع���وارض جانب���ی: 
کم  خون���ی آپالس���تیک منج���ر ش���ود، اش���کال  ب���ه 
گوارش���ی یا التهاب  دربلع و س���وزش س���ردل، زخم 
کت   های  گویچه   های س���فید و پال کاهش  رکت���وم، 
و  کس���ی  آنافیال اولس���راتیو،  اس���تئوماتیت  خ���ون، 
ترومبوفلبیت از عوارض جانبی مهم و نسبتًا شایع 

دارو می  باشند.
تداخل  های دارویی: با آلوپورینول، کولشی سین، 

دوکسوروبیسین و ویتامین K تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

خ���ون،  س����������لول  های  کاه������ش  ب���ه  مح���ض   -1
ترومبوس���یتوپنی، اس���هال ی���ا اس���تئوماتیت بای���د 
کت  کرد. با برگشت تعداد پال درمان را فورًا متوقف 
ها و لکوس���یت   ها به مقادیر رضایت  بخش و بهبود 

بیمار، می توان درمان را از سرگرفت.
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کوتاه  مدت  2- دارو را بای���د در دوره   های متناوب 
کرد تا از بروز مسمومیت جلوگیری شود. تجویز 

مقدار مصرف
کارس���ینوم بیض���ه، رحم،  بزرگس���االن: در درم���ان 
تخم���دان، توم���ور تروفوبالس���تیک، توم���ور ویلمز، 
رابدومیوس���ارکوما، س���ارکوم اوین���گ و یوتیروئی���د 
mg/kg/day 0/15-0/01 ب���ه  ص���ورت وری���دی در 
کث���ر 5 روز و به  فاصل���ه 6-4 هفته  دوره   ه���ای حدا
ی���ک  بار تزریق ش���ود و ی���ا mg/m2 0/5ی���ک  بار در 
کث���ر mg 2 در هفت���ه(، به م���دت س���ه  هفت���ه )حدا
هفته تزریق می ش���ود. به  صورت پرفوزیون ایزوله 
در س���ارکوم اوینگ ی���ا یوتیروئید ب���رای اندام  های 
تحتان���ی یا لگ���ن ب���ه  می���زان mg/ kg  0/05 و برای 
 0/035  mg/ kg اندام  ه���ای ف���وق����ان���ی به می���زان
ت���ا  مص���رف  مق���دار  کث���ر  حدا می  ش���ود.  تجوی���ز 
 0/4-0/6 day/mg/m2 0/15 و ی���ا mg/ kg/ day

به  مدت 5 روز می  باشد.
به می���������زان ف��������وق  م����������وارد  ب�����رای  ک�����ودکان: 
 0/45 day/mg/m2 0/15- 0/01 ی���ا  mg/ kg/ day
که به  مدت  )ت���ا mg/day 0/5( به  ص���ورت وریدی 
کث���ر 5 روز ی���ا مق���دار mg/m2 2/5 در مقادی���ر  حدا
منقس���م در یک دوره 7 روزه تجویز می  شود. نوبت 
دوم را می  ت���وان پ���س از 6-4 هفت���ه در صورتی ک���ه 
تمام عالئم مسمومیت از بین رفته باشد به  کار برد. 
مقدار مصرف از طریق پرفوزیون ایزوله و همچنین 

کثر مقدار مصرف مانند بزرگساالن است. حدا
اشکال دارویی

Injection: 0.5mg

        DAUNORUBICIN           
درم�������ان  در  دانوروبیس���ین  مص����������رف:  م���وارد 
لنفوبالس���تیک،  ح���اد  لوس���می  اریترولوس���می، 
لوسمی حاد میلوس���یتیک، درمان نوروبالستوما، 
لنفوم   های غیرهوچکینی، س���ارکوم اوینگ، تومور 
لوس���می مزم���ن میلوس���یتیک مص���رف  و  ویلم���ز 

می شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری قلبی و یا 
انفیلتراس���یون سلول تومور مغز اس���تخوان باید با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: الته���اب م���ری، اس���تئوماتیت، 
لکوپنی، مسمومیت قلبی و نکروز بافتی از عوارض 

جانبی مهم و نسبتًا شایع دارو هستند.
تداخل  های دارویی: با آلوپورینول، کولشی سین، 
دارو ه���ای  و  دوکسوروبیس���ین  سیکلوفس���فامید، 

کبد تداخل دارد. سمی برای 
نکات قابل توصیه

1- ب���ه  دلی���ل نکروز بافت���ی فقط به  ص���ورت تزریق 
کار می  رود. )به  دلیل بروز ترومبوفلبیت  وریدی به  
و تحری���ک ورید از انفوزیون وری���دی نیز خودداری 

شود(.
کمتر از 21  2- فاصل���ه دوره   های درمان���ی آن نباید 
روز باش���د تا فعالیت مغزاستخوان به حالت عادی 

برگردد.
که  کب���د ب���رای بیمارانی  3- در ص���ورت نارس���ایی 
 1/2-3 mg / 100 ml غلظ���ت بیلی روبی���ن آن ه���ا
است، 75% مقادیر مصرف معمولی و در بیمارانی 
 3  mg / 100 ml  که غلظت بیلی روبین آن ها بیش از
اس���ت، نصف مقدار معمولی توصیه می  ش���ود. در 
که غلظت  کلی���ه برای بیماران���ی  صورت نارس���ایی 
کراتینین س���رم آن ها بیش از  mg / 100 ml 3 است 

نصف مقدار مصرف معمول توصیه شده است.
مقدار مصرف

لنفوس���یتیک  ح�������اد  لوس���می  در  بزرگس�������االن: 
به  ص���ورت وری���دی mg/m2 45 در روز ه���ای 1 و 2 
و 3 ی���ک دوره 32 روزه در ترکیب با وین کریس���تین 
م���ی  رود.  ب���ه  کار  آس���پاراژیناز  و  پردنیزول���ون  و 
ب���ه  ص���ورت  غیرلنفوس���یتیک  ح���اد  لوس���می  در 
وری���دی mg/ m2  45 در روز ه���ای 1 و 2 و 3 اولی���ن 
ترکی���ب  در  دوره  دومی���ن   2 1  و  روز ه���ای  و  دوره 
کث���ر مقدار  با وین کریس���تین ب���ه  کار م���ی  رود. حدا
که س���ابقه  مص���رف ت���ا mg/m2 550 و در اف���رادی 
پرتودرمانی در ناحیه سینه داشته  اند برای کاهش 
خطر مس���مومیت قلب���یmg/m2   450 می  باش���د. 
در افراد مس���ن 60 س���ال و بیش���تر در لوسمی حاد 
غیرلنفوس���یتیک mg/m2  30 ب���ه  ص���ورت وریدی 
در روز ه���ای 1 و 2 و 3 ش���روع اولی���ن دوره درمان و 
در روز ه���ای 1 و 2 دومی���ن دوره درمان در ترکیب با 

سیتارابین به  کار می  رود.
لنفوس�������یتیک  ح�������اد  لوس������می  در  ک���������ودکان: 
mg/ m2  25به ص���ورت وری���دی ی���ک  ب���ار در هفته 

کار  ب���ه   و پردنیزول���ون  ب���ا وین کریس���تین  هم���راه 
می  رود.



108

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
اشکال دارویید

Injection: 20mg

            DOCETAXEL             
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 
پیشرفته موضعی یا متاستاتیک سینه، ریه )از نوع 
non-small cell(، سرطان پروستات متاستاتیک 
مق���اوم ب���ه هورمون، آدنوکارس���ینومای پیش���رفته 
گردن از  معده، س���رطان پیش���رفته موضعی س���ر و 
نوع Squamous cell، س���رطان تخم���دان، مثانه، 
 Small cell سارکوم بافت نرم و س���رطان ریه از نوع

مصرف می شود.
ک���ه  م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در صورت���ی 
کمتر از cell/m3 1500 باش���د یا  تع���داد نوتروفیل  ها 
که میزان بیلی  روبین آن ها بیش���تر از  در بیماران���ی 
حد ب���االی مح���دوده طبیعی اس���ت، در بیمارانی 
ک���ه می���زان آالنی���ن آمینوترانس���فراز ی���ا آس���پارتات 
آمینوترانسفراز آن ها بیش���تر از 1/5 برابر حد باالی 
محدوده طبیع���ی بوده و به  ط���ور همزمان میزان 
آلکالین فسفاتاز آن ها بیشتر از 2/5 برابر حد باالی 

محدوده طبیعی می  باشد، نباید مصرف شود.
کبدی با  هش���دارها: در بیماران مبتال به اختالل 

احتیاط فراوان مصرف شود.
کنش  های پوس���تی  کم خونی و وا عوارض جانبی: 
معم���ول ب���وده و ممک���ن اس���ت ش���دید باش���ند. 
ک���ه منج���ر ب���ه خی���ز، آس���یت،  احتب���اس مایع���ات 
افزای���ش وزن  و  و پری کاردی���ال  پل���ورال  افوزی���ون 

می  شود، نیز شایع می باشد. 
تداخل های دارویی: امکان بروز تداخل بین این 
که آنزیم  ه���ای  CYP450  را مهار  دارو و داروهای���ی 
ی���ا القا می  نماین���د )نظیر ریفامپی���ن، فنوباربیتال، 

اریترومایسین، کتوکونازول(، وجود دارد.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: در ص���ورت بروز ت���ب باالی 
37/7 درجه، مش���اهده عالئم عفونت، احساس 
گرم���ا، س���ختی تنف���س، خ���ارش، برافروختگ���ی یا 
بث���ورات پوس���تی ط���ی درم���ان، مش���اهده عالئ���م 
احتباس مایعات، تورم دس���ت  ها و پاها یا افزایش 
غیرمعم���ول وزن، درد عضالن���ی ی���ا مفاص���ل، باید 

سریعًا به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مص�������رف: در درم�������ان س���رطان س���ینه 
mg/ m2  100-60 طی یک ساعت هر 3 هفته یک  بار 

تزریق داخل وریدی می  ش���ود. در درمان س���رطان 
ری���ه mg/m2 70 طی یک س���اعت و هر 3 هفته یک  
کاهش  ب���ار تزریق داخ���ل وریدی می  ش���ود. ب���رای 
کنش  های حساسیتی و احتباس مایعات،  شدت وا
پیش  درمان���ی ب���ا تجوی���ز  8 میلی گ���رم دگزامت���ازون 
ک���ی دو  ب���ار در روز برای 3 روز انجام می  ش���ود.  خورا
زمان شروع تجویز دگزامتازون یک روز قبل از تجویز 

کسل می  باشد. دوستا
اشکال دارویی

Injection: 20mg, 80mg
Injection: 10mg/ml, 20mg/ml

         DOXORUBICIN                       
موارد مصرف: دوکسوروبیسین در درمان لوسمی 
میلوبالس���تیک  لوس�������می  ح�������اد،  لنفوس���یتیک 
ح����اد، کارسینومای س���لول  های بینابین���ی بیضه، 
س������ینه، نوروبالس���توم، تخمدان، تیروئید، تومور 
ویلمز، ریه )با منش���أ نایژه  ای(، معده، س���ر وگردن، 
گ���ردن رح���م، پروس���تات، اندومت���ر، بیضه،  کب���د، 
لنفوم   ه���ای هوچکینی، س���ارکوم بافت  های نرم و 

سارکوم استخوان مصرف می  شود.
عوارض جانبی: لکوپنی یا عفونت، التهاب مخاط 
د هان و التهاب مری از عوارض جانبی ش���ایع دارو 

هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: ای���ن دارو ب���ا آلوپورینول یا 
کولشی س���ین تداخ���ل دارد. مص���رف همزمان آن 
با دانوروبیس���ین باعث افزایش خط���ر بروز عوارض 

قلبی می  شود.
نکات قابل توصیه

ک���ه  بیماران���ی  در  نبای���د  دوکسوروبیس���ین   -1
کام���ل دوکسوروبیس���ین و  قب���اًل مقادی���ر تجمع���ی 

کرد ه اند، مصرف شود. دانوروبیسین را دریافت 
فواص���ل  در  دوکسوروبیس���ین  مص���رف  ب���ا   -2
یک  هفته  ای ممکن اس���ت خطر ع���وارض جانبی 

کمتر شود. قلبی و خونی 
3- دوکسوروبیس���ین را بای���د ب���ه  ص���ورت تزری���ق 
کرد. ب���ه  علت تحریک ورید  وریدی آهس���ته تجویز 
در مح���ل تزریق و احتمال خطر بروز ترومبوفلبیت 
و نش���ت دارو به بافت   های اط���راف رگ، انفوزیون 

وریدی دارو توصیه نمی  شود.
موضع���ی  نک���روز  موج���ب  دوکسوروبیس���ین   -4
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بافت  ه���ا می  ش���ود. ب���ه  همی���ن دلیل ب���ه  صورت 
عضالنی یا زیرجلدی نباید تزریق شود.

مقدار مصرف
که هر  21   60-75 day/mg/m2 بزرگساالن: مقدار
 25 -30 day/mg/m2 روز یک  بار تکرار می  ش���ود یا
ک���ه ه���ر 4-3 هفت���ه تک���رار  در 2 ی���ا 3 روز متوال���ی 

می  شود به  صورت وریدی تجویز می  گردد.
کودکان: مقدار day/mg/m2 30 در 3 روز متوالی، 

هر 4 هفته یک  بار تزریق وریدی می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 10mg, 50mg
Injection: 2mg/ml
Injection (Liposomal): 2mg/ml

          EPIRUBICIN                                   
موارد مصرف: اپی  روبیس���ین در درمان سرطان 
لنفوم   ه���ا،  مولتیپ���ل،  میل���وم  مث�����ان���ه،  س���ینه، 
لوس���می   های ح���اد، س���رطان رح���م، تخم���دان، 

گوارش مصرف شده است. پروستات و دستگاه 
عوارض جانبی: لکوپنی یا عفونت، التهاب مخاط 
د هان و التهاب ریوی از عوارض جانبی شایع دارو 

هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو ب���ا  آلوپورینول، 
کاهنده فعالیت مغز  کولشی سین، سایر دارو های 
اس���تخوان، رادیوتراپ���ی و دانوروبیس���ین تداخ���ل 

دارد.
نکات قابل توصیه

که قباًل مقادیر  1- اپی  روبیسین نباید در بیمارانی 
کام���ل اپی  روبیس���ین و دانوروبیس���ین را  تجمع���ی 

کرد ه اند، مصرف شود. دریافت 
2- با مصرف اپی  روبیسین در فواصل یک هفته  ای 
ممکن اس���ت خطر عوارض جانب���ی قلبی و خونی 

کمتر شود.
3- اپی  روبیس���ین را باید به  صورت تزریق وریدی 
کرد. به  علت تحریک ورید در محل  آهسته تجویز 
تزری���ق و احتمال خطر بروز ترومبوفلبیت و نش���ت 
دارو ب���ه بافت  های اط���راف رگ، انفوزیون وریدی 

دارو توصیه نمی  شود.
4- اپی روبیس���ین موجب نکروز موضعی بافت  ها 
می  ش���ود. به  همی���ن دلیل به  ص���ورت عضالنی یا 

زیرجلدی نباید تزریق شود.

مق���دار مصرف:  مق���دار mg/m2 135 هر 3 هفته 
یک ب���ار ی���ا mg/m2 45 ب���رای 3 روز متوال���ی ه���ر 3 
هفته یک بار مصرف می  ش���ود. مق���دار مصرف تام 

اپی  روبیسین نباید از g/m2 1 بیشتر شود.
اشکال دارویی

Injection: 10mg, 50mg
Injection: 2mg/ml

            ERLOTINIB                             
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 
متاس���تاتیک پانکراس هم���راه با جمس���یتابین و 
درمان سرطان ریه non-small cell متاستاتیک 
که به ش���یمی درمانی قبلی   locally advanced یا
پاس���خ ندادند، به صورت مونوتراپی برای درمان 
نگهدارنده سرطان ریه، پس از چهار دوره شیمی 
درمانی با پایه مشتقات پالتین مصرف می شود.

هشدارها
کبدی یا در مصرف همزمان با  1- در بیماری قبلی 
کبدی با احتیاط مصرف  سایر داروهای با سمیت 
کب���د، تنظیم مقدار مصرف  ش���ود و پایش عملکرد 
کبدی  دارو ممکن اس���ت الزم باش���د. در نارسایی 
کاربرد  گردد و  خفیف تا متوسط با احتیاط مصرف 
کلیوی منع شده  کبدی و  آن در نارس���ایی ش���دید 

است.
2- در ص���ورت ب���روز عالئم���ی نظی���ر تنگ���ی نفس، 
کبدی، س���وراخ ش���دگی یا  س���رفه، تب، نارس���ایی 
زخم شدگی قرنیه، سندروم استیونس جانسون و 
گردد. نکرولیز سمی پوست مصرف دارو باید قطع 

عوارض جانبی: اسهال، درد شکم، سوءهاضمه، 
نفخ، بی اشتهایی، افس���ردگی، نوروپاتی، سردرد، 
کونژکتیوی���ت، خش���کی  خس���تگی، ل���رز، خ���ارش، 
پوس���ت می باش���د و عوارضی مثل س���وراخ شدگی 
مع���دی- روده ای و بیماری باف���ت بینابینی ریه از 
ع���وارض جانبی این دارو هس���تند. در صورت بروز 
عالئمی نظیر تنگی نفس، س���رفه، تب، نارس���ایی 
کب���دی، س���وراخ ش���دگی ی���ا زخ���م ش���دگی قرنیه، 
س���ندروم اس���تیونس جانس���ون و نکرولی���ز س���می 

گردد. پوست مصرف دارو باید قطع 
تداخل  های دارویی: ارلوتینیب با مهارکننده های 
ریف���������امپی���ن،  کارب�����امازپی���ن،  پ����روت���ون،  پم���پ 
کون�����ازول،  کت�����وکون�����ازول، ایترا اریترومایس�������ین، 
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کینیدین تداخل دارد.د نفازودون، رانیتیدین و 

نکات قابل توصیه
1- دارو با معده خالی، یک س���اعت قب���ل از غذا یا 
دو س���اعت پس از غذا، یک بار در روز و در س���اعت 

معین میل شود.
2- مص���رف ارلوتینیب با مص���رف داروهای پایین 
آورنده اسیدیته معده نظیر فاموتیدین، امپرازول 

و آنتی اسیدها دو ساعت فاصله داشته باشد.
ری���ه  مق�������دار مص�����رف: در درم������ان س������رطان 
non- small  cell مقدار mg/day 150 و در سرطان 
ب���ا جمس���یتابین  پانک���راس mg/day 100 هم���راه 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg, 150mg

       ESTRAMUSTINE                           
موارد مصرف: استراموستین در درمان تسکینی 
کارسینومای متاس���تاتیک یا پیشرونده پروستات 

مصرف می  شود.
موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
مگ���ر  فع���ال،  ترومبوفلب���ی���ت  و  ترومبوآمبولی���ک 
عارض���ه  س���بب  توم���ور  خ���ود  ک���ه  م���واردی  در 

گردد، نباید مصرف شود. ترومبوآمبولیک 
هشدارها

1- در صورت وجود ترومبوفلبیت، سابقه درمان با 
کلسیم خون و زخم معده، این  اس���تروژن، زیادی 

دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- دارو باید یک س���اعت قبل یا دو س���اعت بعد از 

غذا مصرف شود.
3- هن���گام مص���رف دارو از مص���رف ش���یر و س���ایر 
کلس���یم باید  فراورده   های لبنی و دارو های حاوی 

خودداری شود.
ع���وارض جانبی: احتباس س���دیم و مایعات )تورم 

پا ها( عارضه شایع استراموستین است.
تداخل  های دارویی: استراموس���تین با دارو های 

کبدی تداخل دارد. مولد سمیت 
نکات قابل توصیه

1- مص���رف ی���ک دوره 90-30 روزه ب���رای ارزیاب���ی 
اثربخشی دارو کافی است. درمان با استراموستین 

ممکن است تا ظهور اثر مطلوب دارو ادامه یابد.
گاه���ی اوق���ات ب���رای رف���ع ته���وع و اس���تفراغ از   -2

فنوتیازین   ها استفاده می  ش���ود ولی ممکن است 
ش���دت ته���وع و اس���تفراغ در بعضی از بیم���اران به  

که قطع درمان ضروری باشد. حدی باشد 
کارس���ین������ومای  مق��������دار مص���رف: در درم��������ان 
پروستاتmg /m2 /day1 600 در 3 نوبت منقسم یا 
mg/kg/ day  16- 10 در 3 یا 4 نوبت منقسم تجویز 

می  شود.
اشکال دارویی

Capsule: 140mg

          ETOPOSIDE                             
کارس���ینوم  م���وارد مص���رف: اتوپوزی���د در درمان 
کارس���ینوم مثانه،  ری���ه ن���وع Small cell و بیض���ه، 
رابدومیوس���ارکوما،  هپاتوم���ا،  رح���م،  پروس���تات، 
لنفوم   ه���ای هوچکینی و غیرهوچکینی، لوس���می 
کاپوس���ی  ح���اد میلوس���یتیک و س���ارکوم اوینگ و 

مصرف می شود.
ک���ی دارو،  هش���دارها: قب���ل از هرب���ار مصرف خورا

د هان از نظر وجود زخم باید بررسی شود.
گویچه   های  کاه���ش  کم  خونی،  ع���وارض جانب���ی: 
کس���ی،  آنافیال خ����ون،  کت   ه���ای  پ������ال ی���ا  س���فید 
کاهش اش���تها، تهوع و اس���تفراغ از  اس���تئوماتیت، 

عوارض جانبی نسبتًا شایع دارو هستند.
نکات قابل توصیه

کاهش فش���ار خ���ون، تجویز  1- ب���رای جلوگیری از 
تزریقی دارو به  صورت انفوزیون و در مدت بیش از 
60-30 دقیقه انجام ش���ود. از تزریق سریع وریدی 

باید خودداری شود.
گرانولوس���یت   ها 14-7 روز پس از تجویز  2- تعداد 
کت  ه���ا 16-9 روز پ���س از تجوی���ز ب���ه  و تع���داد پال
حداقل می  رسد و در روز بیستم به میزان طبیعی 

بر می گردد.
مقدار مصرف

س���لول  های  کارس���ینوم  درم���ان  در  ک���ی:  خورا
کوچک ری���هmg /m2 /day1 70 )به  م���دت 4 روز( تا
mg  /m2 /day1 100 )به  مدت 5 روز( تجویز می  ش���ود 

که هر 4-3 هفته تکرار می  شود.
 50 -100  mg  /m2 /day1 تزریق����ی: در کارس�������ینوم بیضه
ب���ه  ص���ورت انفوزی���ون وری���دی در روز ه���ای اول و 
پنج���م درم�����ان ت���ا mg /m2 /day1 100 در روز های 1 
ک���ه هر 4-3 هفته  و 3 و 5 درمان تجویز می  ش���ود 
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کارس���ینوم ریوی با سلول  های  تکرار می  ش���ود. در 
ت���ا روز  ب���ه  م���دت 4   35 mg /m2 /day1 کوچ���ک 
mg /m2 /day1 50 ب���ه  مدت 5 روز تجویز می  ش���ود 

که هر 4-3 هفته تکرار می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 20mg/ml
Capsule: 50mg, 100mg

          EVEROLIMUS               
م���وارد مصرف: اورلیم���وس به عن���وان خط دوم 
کلیوی مصرف  کارس���ینوم پیشرفته سلول  درمان 

می شود.
هشدارها 

گلوکز خ���ون قبل از درم���ان و به صورت  1- پای���ش 
دوره ای پس از آن الزم است. 

کبدی متوس���ط  2- مق���دار مص���رف در نارس���ایی 
کاهش یابد و در نارس���ایی ش���دید   5  mg/day ب���ه

کبدی مصرف نشود.
ع���وارض جانب���ی: اس���هال، خش���کی ده���ان، درد 
شکم، اختالل بلع، بی اشتهایی، اختالل در حس 
چش���ایی، درد قفسه س���ینه، افزایش فشار خون، 
هیپرلیپدم���ی، هیپرکلس���ترولمی، ادم محیط���ی، 
پنومونی، اضطراب، خس���تگی، سردرد، بیخوابی، 
دهیدراس���یون،  هیپوکلس������می،  هیپرکلس�������می، 
الکترولیت���ی،  اختل�������االت  کلی������وی،  نارس����������ایی 
بین���ی،  از  خونری���زی  پل���ک،  ادم  مفاص���ل،  درد 
بیماری های ناخن و پوست از عوارض جانبی این 

دارو هستند. 
نکات قابل توصیه: بیمار بدون پوش���ش مناسب 

یا ضدآفتاب در معرض نور خورشید قرار نگیرد.
کلی���وی  کارس���ینوم س���لول  مق���دار مص���رف: در 
و توموره���ای نورواندوکری���ن ب���ا منش���اء پانک���راس 

mg/ day 10مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 0.25mg, 0.5mg, 0.75mg, 5mg

         EXEMESTANE                   
گزمس���تان در درمان س���رطان  م���وارد مص���رف: ا
که  پیشرفته سینه در زنان در دوره بعد از یائسگی 
دیگر به درمان آنتی اس���تروژن ج���واب نمی  دهند، 

استفاده می  شود.

موارد منع مصرف: پیش از دوران یائسگی نباید 
مصرف شود.

گوارشی، برافروختگی،  عوارض جانبی: اختالالت 
تعریق، خس���تگی و س���رگیجه ش���ایع  ترین عوارض 

جانبی این دارو هستند.
مص���رف   25  mg/day مق���دار  مص���رف:  مق���دار 

می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 25mg

         FLUDARABINE               
م���وارد مص���رف: فلودارابی���ن در درمان لوس���می 
لنفوس���یتیک، لوس���می حاد مق���اوم و تومورهای 
کروگلبولینمی والدنش���تروم،  ک���ودکان، ما توپ���ر در 
لنفوم غیرهوچکینی و رژیم آماده سازی پیوند مغز 

استخوان مصرف می شود.
کم خونی  م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود 
همولیتیک جبران نش���ده هس���تند و در بیمارانی 
 30 ml/min کمتر از کراتینی���ن در آنها  کلیرانس  که 

است، نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مق���دار مص���رف ای���ن دارو دربیم���اران مبت���ال به 
کاهش داده شود. کلیه باید  نارسایی 

2- آزمایش���ات ش���مارش س���لول های خون���ی باید 
به  طور منظم انجام شده و در صورت بروز تضعیف 
کاهش داده  مغز استخوان مقدار مصرف دارو باید 

شود.
ع���وارض جانب���ی: تضعی���ف مغ���ز اس���تخوان، تب 
و ل���رز، س���رفه،  تنگی نف���س، پنومون���ی،  اختالالت 
گوارش���ی، اس���تئوماتیت، خیز، س���ندرم لیز تومور،  
کم خونی همولیتیک، سیستیت  بثورات پوستی، 
هموراژی���ک و اختالالت عصبی از ع���وارض جانبی 

این دارو هستند.
همزم���ان  تجوی���ز  در  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
فلودارابین با پنتوستاتین افزایش سمیت ریوی و 
گزارش ش���ده است. سیتارابین ممکن  مرگ و میر 
کاهش  اس���ت فعال  سازی متابولیک فلودارابین را 
دهد، در حالی که غلظت داخل سلولی سیتارابین 
افزای���ش می  یاب���د. اثربخش���ی درمان���ی فلودارابین 
در اث���ر تجوی���ز همزم���ان دی  پیریدام���ول و س���ایر 
مهارکننده  های بازجذب آدنوزین کاهش می  یابد.
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1- در صورت مش���اهده بثورات پوس���تی، تب و لرز 
یا دیگ���ر عالئم عفونت، زخ���م در دهان، خونریزی 
کوفتگی غیرمعمول،  ادرار تیره  رنگ، زرد ش���دن  یا 
پوست یا چشم  ها، باید به پزشک مراجعه نمود. 

کاهش  2- در صورت بروز تهوع مداوم، استفراغ یا 
اش���تها و ضع���ف عموم���ی ب���دن بای���د به پزش���ک 

مراجعه نمود.
مقدار مصرف

تزریق���ی: مق���دار mg /m2 /day1 25 به  مدت 5 روز 
متوال���ی تزریق ی���ا انفوزیون وری���دی 30 دقیقه  ای 
می شود. دوره درمان ممکن است هر 28 روز یک  

بار و معمواًل تا 6 دوره تکرار شود. 
ک���ی: مق���دارmg /m2 /day1 40 به  مدت 5 روز  خورا

متوالی هر 28 روز یک  بار مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 50mg
Injection: 25mg/ml
Tablet: 10mg

       FLUOROURACIL               
درم���ان  در  فلوئورواوراس���یل  مص���رف:  م���وارد 
کولورکتال، س���ینه، معده، لوزالمعده،  کارس���ینوم 
رکتوم، مثانه، پروس���تات، تخمدان، د هانه رحم، 
گردن، ترش���حات  کبد، پوس���ت، س���ر و  رحم، ریه، 
ناش���ی از تومور بدخی���م در فضای جن���ب، صفاق 
از  ناش���ی  چندگان���ه  کرات���وز  درم���ان  پری���کارد،  و 
نورخورش���ید، لکوپنی مخاطی، درماتیت ناشی از 
کوئیرات  پرتودرمانی، بیم���اری بوئن و اریتروپالزی 

مصرف می شود.
هشدارها

1- ب���ه  محض بروز اولین عالئم مس���مومیت با این 
کاهش س���لول  های خونی،  دارو ش���امل اس���هال، 
گوفارنژی���ت،  ازوفا گوارش���ی،  خونری���زی  و  زخ���م 
خونری����زی در هر عض�����وی، استئوماتیت و استفراغ 
گردد. مصرف دارو  جهنده مص���رف دارو باید قطع 
کمتر بعد از برطرف ش���دن این  را ب���ا مقدار مصرف 

گرفت. عالئم می توان مجددًا از سر 
2- ب���ه  دلیل امکان بروز س���میت عصب���ی از تزریق 

دارو داخل غالف نخاعی باید خودداری شود.
ک���رم ای���ن دارو در بافت  های  3- ش���کل داروی���ی 

ب���ا زخ���م خونریزی دهن���ده ب���ا توج���ه ب���ه ج���ذب 
کلوآسما  سیس���تمیک و بروز مس���مومیت و نیز در 

باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کنش  ه���ای التهابی وس���یع  4- در ص���ورت ب���روز وا
ک���رم، درم���ان باید متوقف  پوس���ت بعد از مصرف 
کورتیکوس���ترویید های موضعی پس  شود. تجویز 
از تکمیل درمان با دارو می  تواند باعث تس���ریع در 

بهبود ضایعات شود.
گوفارنژی���ت،  ازوفا اس�������هال،  جانب���ی:  ع��������وارض 
کاه���ش گویچه   های سفید، عفونت، استئوماتیت 
گوارش���ی از عوارض  اولس���راتیو، درماتی���ت و زخ���م 
فلوئورواوراس���یل  ش���ایع  نس���بتًا  و  مه���م  جانب���ی 
کنش   های التهابی یا حساس���یتی،  می باش���ند. وا
س���وزش، درماتیت تماس���ی، افزایش حساس���یت 
پوس���ت به نور، خ���ارش، ترش���ح، درد یا حس���اس 
ش���دن موض���ع به لم���س از عوارض جانبی نس���بتًا 
کرم می  باشند. شایع بعد از مصرف شکل دارویی 

نکات قابل توصیه
1- بیم���ار بای���د در ش���روع درم���ان در بیمارس���تان 

بستری شود.
اس���اس  ب���ر  دارو  نگهدارن���ده  مص���رف  مق���دار   -2
نیاز ه���ای فردی ه���ر بیمار و بر مبنای پاس���خ   های 
هماتولوژیک بیمار متناسب با مقدار مصرف قبلی 
تنظیم ش���ود. مقدار مصرف بعدی دارو، تنها پس 
از بهب���ود عوارض س���می مقدار مص���رف قبلی باید 

تجویز شود.
3- اندازه  گیری هماتوکریت یا هموگلوبین و شمارش 
کت در ابت���دا و طول درمان  گویچه های س���فید و پال

الزامی است.
4- انفوزیون آهس���ته وریدی دارو )24-2 ساعت( 
از س���میت دارو می  کاه���د، هرچن���د تزریق س���ریع 

داخل وریدی دارو )2-1 دقیقه( مؤثرتر است.
کرم فلوئورواوراسیل بیوپسی در  5- قبل از مصرف 
کارسینوم  ش���روع و طول درمان برای تأیید بهبود 

سطحی سلول  های قاعد ه  ای، توصیه می  شود.
6- در ص���ورت بروز لکه   های صورتی و نرم در محل 

کرم، مصرف دارو باید قطع شود. مصرف 
کنش حساس���یت ب���ه نور طی  7- احتم���ال بروز وا
ک���رم فلوئورواوراس���یل و 2-1 م���اه پس  درم���ان ب���ا 
از خاتم���ه درم���ان وج���ود دارد. لذا بای���د از تماس 

مستقیم با نور خورشید خودداری شود.



113

A
N

TI
N

EO
PL

A
ST

IC
S 

4

مقدار مصرف
تزریقی: در درمان کارسینومای کولورکتال، سینه، 
مع���ده، لوزالمع���ده، مثانه، پروس���تات یا تخمدان 
ابت���دا mg/ kg/ day  12-7 ب���ه  م���دت 4 روز تجویز 
که در ص�������ورت ع���دم ب����������روز عالئ����������م  می  ش���ود 
مس���م���ومیت 3 روز بع���د mg/kg  10-7 ه���ر 3 ی���ا 
4 روز در می���ان ب���ه  م���دت 2 هفته تزری���ق وریدی 
می  ش���ود. برن���امه مص���رف دارو می  تواند به میزان 
ک���ه در  mg/ kg/  day  12 ب���ه  م���دت 4 روز باش���د 
 6 mg/kg صورت ظاهر نش���دن عالئم مسمومیت
یک روز در میان برای 5-4 روز تا مدت 12 روز تکرار 
 7-12 mg/kg می  شود. مقدار مصرف نگهدارنده
که هر  ه���ر 10-7 روز یک  ب���ار برای 4 یا 5 روز اس���ت 
کثر مق����دار مص����رف تا  م��اه ت������کرار می  ش���ود. حدا
mg/day 800 )یا mg/day 400 در بیماران با شدت 

بیماری کمتر( می  باشد.
کراتوز  کرم یا پماد دارو در درمان  موضعی: ش���کل 
ناش���ی از نور خورش���ید ی���ا اش���عه ماورابنفش، 1-2 
کار  که ضایعه را بپوش���اند به   ب���ار در روز ب���ه  میزانی 
کارس���ینوم سطحی سلول  های  می  رود. در درمان 
قاع���د ه  ای دو  بار در روز ب���ه کار می  رود. درمان باید 

گاه تا 12هفته ادامه یابد. حداقل 6-3 هفته و 
اشکال دارویی

Injection: 50mg/ml
Cream/Ointment: 5%

            FLUTAMIDE                     
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 
متاس���تاتیک پروس���تات هم���راه ب���ا آنال���وگ های 
کننده و در درمان هیرسوتیس���م در  هورم���ون آزاد 

کار می  رود. زنان به  
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود اختالل 

کبدی نباید مصرف شود. شدید 
هشدارها

1- ای���ن دارو در بیماران مبتال به اختالالت قلبی-
کب���دی باید ب���ا احتیاط ف���راوان مصرف  عروق���ی و 

شود.
کب���د در  آزمایش���ات منظ���م عملک���رد  انج���ام   -2
طول درم���ان با این دارو در تم���ام بیماران توصیه 

می شود.
کبدی،  3- در صورت مش���اهده س���میت ش���دید 

کاهش یافته یا مصرف آن  مق���دار مصرف دارو باید 
قطع شود.

ژینکوماس���تی  برافروختگ���ی،  جانب���ی:  ع���وارض 
برگش���ت  پذیر یا حساس���یت غیرطبیعی س���ینه به 
فش���ار و لمس، تهوع، اس���هال، اس���تفراغ، افزایش 
اشتها، بی  اش���تهایی و اختالالت خواب از عوارض 

جانبی این دارو هستند. 
تداخل ه���ای داروی���ی: فلوتامی���د ممک���ن اس���ت 

گردد.  باعث افزایش اثر وارفارین 
نکات قابل توصیه: با مصرف این دارو ادرار ممکن 

کهربایی یا سبز-زرد تغییر یابد. است به رنگ 
مقدار مص���رف: مق���دار مصرف معم���ول دارو در 
گرم سه  بار  درمان س���رطان پروس���تات 250 میلی 
در روز می باش���د. برای حصول اثر مناسب، تجویز 
فلوتامید و آنالوگ LH می  تواند به  صورت همزمان 
 250 mg/day آغاز ش���ود. در درمان هیرسوتیس���م

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg

           GEFITINIB                         
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان س���رطان ریه 
 locally advanced و non-small cell متاستاتیک
در بیم���اران ب���ا تس���ت مثب���ت ب���رای موتاس���یون 

EGFR-TK مصرف می شود.
هشدارها

کبد،  1- در ص���ورت ب���روز تغییرات ش���دید عملکرد 
کراتیت  بیماری بافت بینابینی ریه و موارد ش���دید 
کراتیت زخم شونده مصرف دارو باید قطع شود.  و 
کبدی ناشی از  2- در نارس���ایی متوسط تا ش���دید 
 20 ml/min کمتر از کراتینین  کلیرانس  سیروز و در 

با احتیاط تجویز شود.
عوارض جانبی: بی اش���تهایی، اس���هال، خش���کی 
دهان، خونری���زی بینی، بیم���اری بافت بینابینی 
ری���ه، ضعف، افزای���ش دمای بدن، وج���ود خون یا 
کونژکتیویت،  پروتئی���ن در ادرار، خش���کی چش���م، 
کنش های پوستی هر  بلفاریت، بیماری ناخن، وا

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی

جفتینیب با داروهای ضداسید، مهارکننده های 
پروت���ون، ضدهیس���تامین ها، فنی توئی���ن  پم���پ 
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کتوکون���ازول و د و ریفامپی���ن، ایمی���دازول ه���ا نظیر 

ضدانعقادها نظیر وارفارین تداخل دارد.
 250 mg/day ،بزرگس���االن مق���دار مص���رف: در 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg

        GEMCITABINE                
موارد مصرف: جمسیتابین در درمان تومورهای 
مثانه، س���ینه، ری���ه، پانکراس، لنف���وم هوچکین و 

غیرهوچکینی و رحم مصرف می شود.
هشدارها

کلیه یا کبد  1- در بیماران مبتال به اختالل عملکرد 
باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

کم خونی  2- در ص���ورت مش���اهده اولی���ن عالئ���م 
همولیتی���ک میکروآنژیوپاتیک، مص���رف دارو باید 

قطع شود.
عالئ�������م  پوس���تی،  بث�������ورات  جانب���ی:  ع������وارض 
طاس���ی،  تنگی نف�������س،  خی������ز،  ش���به آنف�����والنزا، 
خواب آلودگ���ی، پنومون���ی و ازوفاژی���ت از ع���وارض 

جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- در صورت بروز تب بیشتر از 38 سانتی گراد، لرز، 
کوفتگی غیرطبیع���ی، درد در اطراف  خونریزی ی���ا 
گلو، تورم  محل انفوزیون، زخم در ناحیه دهان یا 
یا بزرگ شدن غیرطبیعی و مداوم بافت  ها، اسهال 
یا یبوست ش���دید،  بی  حسی یا س���وزش دست  ها 
و پاها، تهوع به  مدت بیش���تر از 24 س���اعت بعد از 
درم���ان و هرگونه تغییر در پوس���ت باید به پزش���ک 

مراجعه شود.
2- دارو باید توسط کلرید سدیم 0/9% رقیق شود، 
به طوری که غلظت محلول انفوزیون جمسیتابین 

پایه نباید بیشتر از mg/ml 40 باشد.
مقدار مصرف

مق���دار مص���رف اولی���ه دارو g/m2 1 از راه انفوزیون 
ک���ه متعاقبًا میزان  )ظرف م���دت 30 دقیقه( بوده 
آن بر مبنای پاسخ و سمیت دارو تنظیم می  شود. 
در درمان سرطان پانکراس، این مقدار در 7 نوبت 
ب���ه  طور هفتگ���ی تجوی���ز می  ش���ود. در ادامه، بعد 
از ی���ک دوره بازیاب���ی ی���ک هفت���ه ای، دارو یک  بار 
در هفت���ه ب���رای 3 هفت���ه متوالی تجوی���ز می  گردد. 

در درم���ان س���رطان ریه و مثان���ه، دارو معم���واًل با 
س���یس پالتین تجویز می  ش���ود. در ابتدا دارو یک  
ب���ار در هفت���ه ب���رای 3 هفت���ه تجویز ش���ده و بعد از 
یک دوره اس���تراحت یک  هفت���ه ای، درمان ادامه 
می یاب���د. در س���رطان س���ینه و ریه همراه با س���ایر 
داروه���ا ب���ا مق���دار g/m2 1/25 در روزه���ای اول و 
هش���تم یک دوره 21 روزه تجویز ش���ده و بر مبنای 

میزان سمیت مقدار مصرف تنظیم می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: 200mg, 1g, 2g

           GOSERELIN                 
گوس���رلین در درم���ان س���رطان  م���وارد مص���رف: 
پیش���رفته پروس���تات به عنوان آلترناتی���و جراحی، 
درم���ان ادجوانت با رادیوتراپی یا پروس���تاتکتومی 
رادیکال در بیماران پرخطر، س���رطان متاستاتیک 
پروستات، سرطان پیشرفته سینه، سرطان سینه 
گیرنده اس���تروژن  در مراح���ل اولی���ه در بیم���اران با 
مثبت، اندومتریوز، نازک شدن اندومتر، فیبروئید 

کار می رود. کمک به باروری به  رحم، 
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
تش���خیص داده نش���ده واژن، از مص���رف این دارو 

گردد. باید خودداری 
هشدارها: در صورت وجود دیابت، خطر انسداد 
کانال نخ���اع در مردان با احتیاط  حالب و فش���ار بر 

گردد. مصرف 
گ���ذرا در فش���ار خون،  ع���وارض جانب���ی: تغییرات 
پارس���تزی و هیپرکلس���می )در بیماران با س���رطان 
س���ینه متاس���تاتیک( از ع���وارض جانبی ای���ن دارو 

هستند.
تداخل  ه�ای داروی������ی: داروه������ای ضدب�����ارداری 
که سبب  کورتیکواس���تروئیدها و سایر داروهایی  و 
از دس���ت رفتن توده استخوانی می شوند، ممکن 

گوسرلین تداخل داشته باشند. است با 
نکات قابل توصیه

گرگرفتگی می گردد. 1- این دارو سبب 
2- ط���ی مص���رف ای���ن دارو بیم���ار در مع���رض نور 
مس���تقیم خورش���ید قرار نگی���رد ی���ا از فرآورده های 

ضدآفتاب استفاده نماید.
مقدار مصرف: در س���رطان پیش���رفته پروستات 
و س���رطان س���ینه، 3/6میلی گ���رم ب���ا تزری���ق زی���ر 
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جل���دی در دی���واره قدامی ش���کم ه���م 28 روز و یا 
کار می رود. 10/8میلی گرم هر 12 هفته به 

اشکال دارویی
Implant: 3.6mg, 10.8mg

             HEXAMETHYL           
           MELAMINE                

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان تس���کینی 
کار می  رود. کارسینوم تخمدان عود شونده به  

هشدارها
1- ای���ن دارو باع���ث مهار فعالیت مغز اس���تخوان و 

سمیت عصبی خفیف تا مالیم می  شود.
2- در ص���ورت ب���روز خونریزی غیرع���ادی، مدفوع 
قی���ری و س���یاه، وجود خ���ون در ادرار ی���ا مدفوع و 
لکه   های قرمز روی پوست باید به پزشک مراجعه 

شود.
کم خون���ی، لکوپن���ی، س���میت  ع���وارض جانب���ی: 
کت   های  کاهش پال عصب���ی و نوروپاتی محیط���ی، 
خون، ته���وع و اس���تفراغ از عوارض جانبی نس���بتًا 

شایع دارو می باشند.
ب���ا  هگزامتیل مالمی���ن  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
 )MAO( کس���یداز دارو های مهارکنن���ده منوآمین ا

تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ادامه س���میت عصبی حت���ی بعد از 
کاهش مقدار مصرف، باید مصرف دارو قطع شود.
2- می���زان س���میت عصب���ی متناس���ب ب���ا مق���دار 
مصرف اس���ت. سمیت عصبی با قطع مصرف دارو 

برگشت  پذیر است.
گوارشی، دارو باید بعد از  کاهش عوارض  3- برای 

غذا میل شود.
کارس�������ینوم  درم�����������ان  در  مص���رف:  مق����������دار 
نوب���ت  تخم�������دانmg /m2 /day1 260 در چه���ار 
منقس���م بع���د از ه���ر نوبت غ���ذا و موقع خ���واب به  
روزه  ی���ک دوره 28  از  روز متوال���ی  م���دت 14-21 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg

        HYDROXYUREA               
درم���ان  در  هیدروکس���ی اوره  مص���رف:  م���وارد 

کارس���ینوم  کنترل موضعی  کارس���ینوم تخم���دان، 
سلول  های سنگفرشی، سر و گردن به استثنا لب  ها 
کارس���ینوم پیشرفته پروس���تات، درمان لوسمی  و 
میلوس���یتیک مزمن و مالنوم و پلی  س���یتمی  ورا و 

کم خونی داسی شکل مصرف می  شود.
ع���وارض جانب���ی: کم خون���ی، غیرطبیع���ی ش���دن 
اریتروس���یت   ها و لکوپن���ی از عوارض جانبی ش���ایع 

هیدروکسی اوره هستند.
درم���ان  در  بزرگس���االن  ب���رای  مص���رف:  مق���دار 
کارسینوم سر و گردن یا تخمدان، یا مالنوم بدخیم 
مق���دار  ی���ک  در   2-3  g/m2 ی���ا   60-80  mg/kg
مصرف واحد هر س���ه روز به  ص���ورت تنها یا همراه 
ب���ا رادیوتراپ���ی، و ی���ا mg/kg/ day  30-20 در یک 
نوبت، و در لوس���می میلوس���یتیک مزم���ن مقاوم، 
روزان���ه به مقدار mg/kg 30-20 به  صورت یک  جا 
و یا در دو مقدار منقسم تجویز می  شود. در درمان 
 15 mg/kg/day کم خونی داس���ی ش���کل، مق���دار
مصرف می  ش���ود. در ص���ورت نیاز می ت���وان مقدار 
مص���رف را ه���ر 12 هفته یک  ب���ار mg/ kg/ day  5 تا 
کثر تا  کث���ر مقدار مصرف قابل تحم���ل و یا حدا حدا

میزان mg/kg/day 35 افزایش داد. 
اشکال دارویی

Capsule: 250mg, 500mg

           IDARUBICIN                      
م���وارد مص���رف: ایداروبیس���ین ب���ه  همراه س���ایر 
دارو های ضدلوسمی برای درمان لوسمی میلوئید 

حاد )AML( در بزرگساالن مصرف می  شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 
ش���دید میوکارد، بالفاصل���ه پ���س از جراحی قلب، 
آریتمی ش���دید، و یا مصرف اخی���ر مقادیر زیاد این 
دارو و ی���ا س���ایر داروهای آنتراس���یکلینی از مصرف 

این دارو خودداری شود.
هشدارها

که ایداروبیس���ین را ب���ا مقادیر  1- اغل���ب بیمارانی 
درمان���ی مصرف می  کنن���د به تضعیف ش���دید مغز 
اس���تخوان مبت���ال می ش���وند. این عارض���ه ممکن 
اس���ت منج���ر به مرگ بیم���ار )ناش���ی از عفونت و یا 

خونریزی شدید( شود.
2- ایداروبیسین ممکن است باعث ایجاد عوارض 

سمی قلبی شود.
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عوارض جانبی: عفونت، تهوع و اس���تفراغ، ریزش د

کرامپ   ه���ای ش���کمی، خونریزی و  م���و، اس���هال و 
موکوزیت از عوارض شایع ایداروبیسین هستند.

ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو ب���ا بس���یاری از آنت���ی بادی ه���ای منوکلون���ال 
چ���ون آدالیلوم���ب و اینفلکس���یمب احتم���ال بروز 
عفونت ه���ای ش���دید را افزای���ش می دهد. مصرف 
ای���ن دارو ب���ا برخ���ی از داروه���ا چ���ون س���ریتینیب 

اختالل در ریتم قلبی را سبب خواهد شد.
نکات قابل توصیه

1- ایداروبیس���ین باید آهس���ته و طی 15-10 دقیقه 
تزریق شود.

2- ایداروبیسین هنگام تزریق نباید با سایر دارو ها 
مخلوط شود.

 AML درم�������ان  منظ���ور  ب���ه   مص�����رف:  مق���دار 
مق���������دار mg /m2 /day1  12 به  م���دت 3 روز همراه 
با س���یتارابین تزریق آهس���ته وری����������دی می شود. 
ممک����ن اس���ت مق���دار mg /m2 /day1  100 به  مدت 
 225 mg/m 7 روز ب���ه  صورت انفوزیون مداوم و یا
 200  mg /m2 /day1 به  صورت تزریق واحد همراه با
ب���ه  م���دت 5 روز ب���ه  ص���ورت انفوزیون م���داوم نیز 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Injection: 5mg, 10mg

          IFOSFAMIDE                 
موارد مصرف: ایفوسفامید در درمان تومور های 
کارس���ینوما، لنفوم   ه���ا، لوس���می و  بیض���ه، ان���واع 

تومور های تخمدان مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود آس���یب، 
انس���داد و عفونت های ش���دید دس���تگاه ادراری و 

کلیه ها نباید مصرف شود.
هش���دارها: قبل از مص���رف ای���ن دارو در هر دوره 
درمان���ی تع���ادل الکترولیتی و همچنی���ن عملکرد 
گی���رد. احتمال  کلی���وی بیماران مورد بررس���ی قرار 
کلیوی، س���ندروم فانکونی و  ب���روز ناهنجاری های 

ابتالی به دیابت در مصرف این دارو وجود دارد.
کلیوی، تهوع، اس���تفراغ  عوارض جانبی: س���میت 
و اخت���الالت دس���تگاه عصب���ی مرک���زی از جمل���ه 
اغتشاش ش���عور و بی  حالی از عوارض جانبی مهم 

دارو هستند.

تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا بس���یاری از آنتی بادی ه���ای منوکلون���ال چون 
آدالیلومب و اینفلکس���یمب و ناتالیزومب احتمال 
ب���روز  عفونت ه���ای ش���دید را افزای���ش می ده���د. 
احتمال بروز خونریزی، تهوع و اس���تفراغ، سوزش 
کاهش اش���تها و ضعف عمومی در  و درد ش���کمی، 
مصرف همزمان این دارو با نالیدیکس���یک اس���ید 

وجود دارد.
مقدار مصرف: مق���دار g/day/m2 1/2به  مدت 5 
که ه���ر 3 هفته یک  بار  روز تزری���ق وریدی می  ش���ود 

قابل تکرار است.
اشکال دارویی

Injection: 1g, 2g

             IMATINIB                         
م���وارد مص���رف: ایماتینی���ب در درمان لوس���می 
میلوئی���د مزمن و تومورهای اس���ترومال دس���تگاه 

گوارش استفاده می  شود.
هشدارها

کامل س���لول  های خونی  1- آزمون  های ش���مارش 
کلیه بای���د به  طور منظم  کبد و  و بررس���ی عملکرد 

انجام شود.
افزای���ش وزن س���ریع و  2- در ص���ورت مش���اهده 

غیرمعمول، مصرف دارو باید قطع شود.
3- این دارو در بیماران مس���ن و بیماران با سابقه 
اخت���الالت قلبی-عروق���ی بای���د با احتی���اط فراوان 

مصرف شود.
گوارشی، خیز سطحی،  عوارض جانبی: اختالالت 
کرام���پ عضالنی، بث���ورات جلدی،  درد عضالن���ی، 
س���ردرد، تضعیف مغز استخوان )شامل نوتروپنی، 
کم خون���ی( و احتباس ش���دید  ترومبوس���یتوپنی و 

مایعات از عوارض جانبی این دارو هستند.
ک���ه باعث القا و  تداخل ه���ای دارویی: داروهایی 
کب���دی می  ش���وند غلظت خونی  مه���ار آنزیم  های 

ایماتینیب را تغییر می دهند.
نکات قابل توصیه

گردد. 1- این دارو باید همراه با غذا یا آب مصرف 
2- از آنج���ا  که این دارو باعث س���رگیجه می ش���ود، 
ک���ه نیاز به  کارهایی  بای���د در هن���گام رانندگ���ی ی���ا 

هوشیاری دارند، احتیاط نمود.
3- در صورت مشاهده بثورات جلدی،  تورم پاها، 



117

A
N

TI
N

EO
PL

A
ST

IC
S 

4

زانو و مفصل مچ پا یا اطراف چشم، افزایش سریع 
وزن، تورم روده، اشکال در تنفس، تب، لرز یا سایر 
عالئم عفونت، زخم در گلو، تهوع مداوم، استفراغ، 
کوفتگی یا خونری���زی غیرمعمول،  بی  اش���تهایی و 

باید به پزشک مراجعه نمود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان لوس���می میلوئی���د مزمن، 
ک���ی  راه خورا از  در مرحل���ه مزم���ن 400 میلی گ���رم 
که تا 600 میلی گ���رم قابل  افزایش  تجویز می  ش���ود 
گ���وارش  اس���ت. در درم���ان توموره���ای دس���تگاه 

mg/ day  600- 400 مصرف می شود.
ک���ودکان ب���االی س���ه س���ال، مق���دار  ک���ودکان: در 
 260 mg /m2 /day1 مص���رف دارو در مرحله مزم���ن
گ���رم( و در مرحله پیش���رفته  کث���ر 400 میل���ی  )حدا
گ���رم(  میل���ی   600 کث���ر  )حدا  340  mg  /m2 /day1

می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg, 400mg
Capsule: 50mg, 100mg

         IRINOTECAN                 
موارد مص���رف: ای���ن دارو به تنهایی ی���ا همراه با 
فلوئورواوراس���یل در درمان س���رطان متاستاتیک 

کولورکتال استفاده می  شود. 
موارد منع مص���رف: در بیماران مبتال به بیماری 

التهابی و یا انسداد روده نباید مصرف شود.
هشدارها

1- انجام آزمون  های ش���مارش سلول  های خونی 
کبد به  طور  به  طور هفتگی و  آزمایش���ات عملکرد 

منظم در طول درمان با این دارو ضروری است.
که بع���د از 24  2- در ص���ورت ب���روز اس���هال ش���دید 
س���اعت از مصرف دارو مش���اهده می  شود، درمان 
سریع با مقادیر زیاد لوپرامید و جایگزینی مایعات 
ض���روری بوده و هن���گام مصرف ای���ن دارو ضروری 

است.
ع������وارض جانب��ی: نوتروپنی، اس���هال، کم خون�����ی 
س���ندرم  گوارش���ی،  ع���وارض  ترومبوس���یتوپنی،  و 
که با آتروپین قابل  کولینرژیک ش���امل اسهال حاد 
گزارش ش���ده  کنت���رل اس���ت، با مص���رف ای���ن دارو 

است.
تداخل های دارویی: تجویز همزمان دگزامتازون 

با ای���ن دارو احتمال بروز لنفوس���یتوپنی را افزایش 
می  دهد. 

ن���کات قابل توصی���ه: در ص���ورت بروز ته���وع، تب 
و عالئ���م عفون���ت و عالئم دهیدراتاس���یون و ادامه 
اس���هال بی���ش از س���ه روز باید به پزش���ک مراجعه 

شود. 
مقدار مصرف: دارو از راه انفوزیون داخل وریدی 
کلراید  گلوکز 5% یا سدیم  در حداقل250میلی لیتر 

0/9% تجویز می  شود. 
کولورکت���ال مقاوم ب���ه درمان در درم���ان س���رطان 
mg/ m2  125 ط���ی ی���ک انفوزی���ون 90 دقیق���ه  ای 

یک ب���ار در هفت���ه ب���رای 4 هفته تجویز می ش���ود و 
متعاقب آن یک دوره استراحت 2 هفته  ای وجود 
دارد. در صورت نیاز، دوره  های درمانی بعدی آغاز 
می  ش���وند. رژیم درمانی دیگ���ر، تجویز مقدار اولیه 
که هر سه  mg/m2 350 طی 30 تا 90 دقیقه اس���ت 

هفت���ه یک  بار تکرار می  ش���ود. ای���ن دارو در درمان 
کولورکتال همراه  خط اول س���رطان متاس���تاتیک 
ب���ا فلوئورواوراس���یل و اس���ید فولینی���ک ب���ه مقدار 
mg/m2 180 )ظ���رف 30 ت���ا 90 دقیقه( هر 2 هفته و 

تا 3 نوبت مورد اس���تفاده ق���رار می  گیرد. همچنین 
ممکن اس���ت mg/m2 125 هر هفته برای 4 نوبت 

تجویز شود.
اشکال دارویی

Injection: 20mg/ml

       LENALIDOMIDE          
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو به هم���راه دگزامتازون 
ب���رای درم���ان میلوم���ای مولتیپل و درم���ان آنمی 
 )MDS( محتمل در س���ندروم میلودیسپالستیک

مصرف می شود.
هشدار

1- ش���مارش ان���واع س���لول های خون���ی و بررس���ی 
کبدی بیم���ار قبل از ش���روع درم���ان، به  عملک���رد 
صورت هفتگی طی هش���ت هفته اول و به صورت 

ماهانه ضروری است. 
2- احتم���ال ب���روز ترومبوز ش���ریانی و ی���ا وریدی با 

مصرف این دارو وجود دارد. 
3- ط���ی مص���رف ای���ن دارو بیم���ار از نظ���ر عالئ���م 

نوروپاتی محیطی تحت نظر باشد. 
عوارض جانبی: خشکی دهان، دردهای شکمی، 
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اش�������تهایی، د ک���م  و  اس���تفراغ  ته���وع و  یبوس���ت، 

عضالن���ی،  ضع���ف  برادی��������کاردی،  کی�����کاردی،  تا
درده���ای قفس���ه س���ینه، نارس���ایی قلب���ی، ادم، 
تنفس���ی،  دس���تگاه  عفون���ت  ری���وی،  آمبولیس���م 
کاه���ش  کلی���وی و  نارس���ایی دس���تگاه  عفون���ت، 
گلبولی از ع���وارض جانبی این دارو  ش���مارش های 

هستند. 
نکات قابل توصی���ه: مصرف دارو به صورت روزانه 
برای س���ه هفت���ه متوالی ب���وده و آن���گاه یک هفته 

استراحت وجود دارد. 
مق���دار مص���رف: ب���رای درمان میلوم���ای مالتیپل 
دوره ه���ای  از  متوال���ی  روز   21 mg/ day  25ب���رای 
28 روزه مص���رف می ش���ود. ب���رای درمان س���ندروم 
میلودیسپالستیک  mg/ day  10 برای 21 روز متوالی از 

دوره های 28 روزه مصرف می شود.
 

اشکال دارویی 
Capsule: 5mg, 10mg, 15mg, 25mg

         LETROZOLE                
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 
پیشرفته یا پیشرفته موضعی سینه در زنان بعد از 
کمکی در سرطان اولیه  یائسگی، به عنوان درمان 
گیرنده های مثبت اس���تروژنی  تهاجمی س���ینه ب���ا 
و درم���ان س���رطان س���ینه مق���اوم ب���ه درمان های 

کار می رود. ضداستروژنی به 
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو قب���ل از دوران 

یائسگی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- امکان بروز و گسترش پوکی استخوان با مصرف 
این دارو وجود دارد. 

کبدی یا بیماران  2- در بیماران با اختالل ش���دید 
کمت���ر از ml/min 10 باید با  کراتینی���ن  کلیرانس  ب���ا 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: درد در ناحی���ه قفس���ه س���ینه، 
کاهش اشتها،  کاهش فش���ار خون، خیز محیطی، 
خس���تگی، س���ردرد، بی  خواب���ی، خواب  آلودگ���ی، 
خ���ارش،  جل���دی،  بث���ورات  ضع���ف،  س���رگیجه، 
آلوپس���ی، تهوع، اسهال، اس���تفراغ، یبوست، درد 
شکمی، بی  اشتهایی، سوء هاضمه، عدم فعالیت 
جنس���ی، آتروف���ی اعضای تولید مث���ل در خانم  ها، 

ُگرگرفتگ���ی، افزای���ش وزن، افزای���ش  درد پس���تان، 
کاهش وزن، تنگی نفس، سرفه،  کلس���ترول خون، 
عفونت  های ویروسی، درد عضالنی اسکلتی، درد 
مفاصل و عالئم ش���بیه آنفوالن���زا از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
ای���ن  همزم���ان  تجوی���ز  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
باع���ث  ک���ی  ب���ا داروه���ای ضدب���ارداری خورا دارو 
تغییر اثربخش���ی آن ها می  ش���ود. تجوی���ز همزمان 
کاه���ش غلظت  تاموکس���ی فن ب���ا ای���ن دارو باعث 

پالسمایی لتروزول می  شود.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: دارو بای���د ب���ا مع���ده خالی 
گوارش���ی،  مص���رف ش���ود. در صورت ب���روز عوارض 

می توان دارو را با غذا مصرف نمود.
کی مصرف  مقدار مصرف: mg/day 2/5 از راه خورا

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 2.5mg

        LEUCOVORIN                    
موارد مصرف: این دارو جهت سرعت بخشیدن 
به بهبود موکوزیت و س���رکوب مغز استخوان ایجاد 
شده پس از مصرف متوترکسات استفاده می شود. 
کم خونی  موارد من���ع مصرف: در صورت وج���ود 
کم خونی های مگالوبالستیک  پرنسیوز و یا س���ایر 

کمبود ویتامین B12 نباید مصرف شود. ناشی از 
هشدارها

1- لوکووری���ن به  هیچ وجه نبای���د به  صورت تزریق 
داخل نخاعی تجویز شود.

2- از تجویز همزمان لوکوورین و متوترکسات باید 
اجتناب شود.

3- در م���وارد مص���رف بی���ش از حد متوترکس���ات، 
لوکوورین باید در حداقل زمان ممکن تجویز شود 
و نباید ش���روع درمان را برای دس���تیابی به س���طح 
خونی متوترکس���ات به تعویق انداخت. به  محض 
مشخص شدن س���طح خونی متوترکسات، مقدار 

لوکوورین بر اساس آن تصحیح می شود.
عوارض جانبی: بی خوابی، بی قراری، جوش های 
کهی���ر، افزایش دمای  پوس���تی، خارش، قرم���زی، 
بدن پس از تجویز تزریقی و افسردگی پس از تجویز 

گزارش شده است. مقادیر زیاد دارو 
تداخل ه���ای داروی���ی: لوکووری���ن ممکن اس���ت 
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و  پریمی���دون  فنی توئی���ن،  پالس���مایی  غلظ���ت 
کاهش دهد. این دارو ممکن است  فنوباربیتال را 
سطح خونی کپسیتابین و فلورواوراسیل را افزایش 

دهد.
نکات قابل توصیه

گرم  1- توصیه می ش���ود مقادیر بیشتر از 25 میلی 
به  صورت تزریقی تجویز شود.

کلس���یم موج���ود در دارو،  2- با توجه به محتوای 
 160 mg/min تجویز وریدی دارو با سرعت بیش از

توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

معمواًل تجویز دارو 24-12 س���اعت پس از ش���روع 
انفوزیون متوترکس���ات آغاز می ش���ود. ابتدا مقدار 
گرم از راه تزریق می شود. این مقدار هر 6  15 میلی 
س���اعت برای مدت 24 ساعت )در برخی موارد تا 1 

ماه( تکرار می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 3mg/ml, 125mg/ml, 30mg

      LEUPRORELINE                  
ای���ن دارو در درم���ان عالمت���ی  م���وارد مص���رف: 
سرطان پیشرفته پروس���تات، درمان اندومتریوز، 
کم خونی  درمان بل���وغ زودرس مرکزی و در درمان 

کار می  رود. ناشی از Liomyomas رحم به  
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
ی���ا  ادراری  دس���تگاه  انس���داد  واژن،  غیرطبیع���ی 
کارس���ینومای  متاس���تاز ب���ه مهره  ه���ا )در درم���ان 

پروستات( نباید مصرف شود. 
هشدارها

1- استفاده از فراورده  های دپو ممکن است منجر 
کاهش چگالی استخوان شود. به 

2- احتمال فش���ردگی ستون فقرات با مصرف این 
دارو برای مردان وجود دارد.

عوارض جانبی: آمنوره و تغییر در چگالی استخوان 
)در خانم  ها(، درد قفسه سینه و ژینکوماستی )در 
گرگرفتگ���ی، آریتمی قلب���ی، تپش قلب،  آقای���ان( و 
کاه���ش می���ل جنس���ی، خس���تگی مف���رط،  خی���ز، 
افس���ردگی، تغییرات میزان چربی خ���ون و تحمل 
گلوکز و افت فش���ار خون از ع���وارض جانبی این  به 

د ارو هستند.

نکات قابل توصیه
1- ط���ی مصرف ای���ن دارو بیمار بای���د از روش  های 
جلوگیری از بارداری غیرهورمونی استفاده نماید. 

2- در ناحیه تزریق ممکن اس���ت سوزش، خارش 
خ دهد. یا خیز ر

اولی���ه درم���ان س���رطان پروس���تات،  3- در دوره 
افزای���ش درد اس���تخوان و اش���کال در دف���ع ادرار 

خ دهد. ممکن است ر
4- در درمان بلوغ زودرس، ممکن اس���ت در ابتدا 
گر عالئم طی 2 ماه  خ دهد. ا قاعدگی یا لکه بینی ر
برطرف نش���د، مراتب باید به پزش���ک اطالع داده 

شود.
5- سیکل قاعدگی در خانم  ها طی درمان بیماری 
متوق���ف  رحم���ی   leiomyomata و  اندومتری���وز 
می ش���ود. در ص���ورت وقوع خونری���زی باید مراتب 

باید به پزشک اطالع داده شود.
مقدار مصرف

بزرگس�����االن: در درم���������ان س������رطان پیش������رفته 
پروس���تات، دارو از راه زیرجل�����دی mg/day 1 و در 
مورد فراورده  ه���ای دپ������و، mg/month 7/5 از راه 
داخل عضالنی به کار می  رود. در درمان اندومتریوز، 
mg/month 3/75 یا mg 11/25 هر س���ه ماه یک  
ب���ار از راه داخل عضالن���ی تجویز می  ش���ود. دارو در 
درم���ان آنم���ی ناش���ی از leiomyomata رحم���ی، از 
 3/75 mg/month راه داخل عضالن���ی به می���زان
 11/25 mg کثر 3 ماه یا به  ص���ورت یک تزریق حدا

به کار می  رود.
ک���ودکان: ب���رای درم���ان بل���وغ زودرس مرک���زی در 
ب���ا مق���دار  ابت���دا  راه زیرجل���دی  از  ک���ودکان، دارو 
که در صورت لزوم  mcg/ kg/day 50 به  کار می  رود 
با مقادیر افزایش���ی mcg/kg 10 تا رس���یدن به یک 
مقدار نگهدارنده تجویز می  ش���ود. در مورد ش���کل 
کمتر از 25  کودکان با وزن  داخل عضالن���ی، دارو در 

گرم هر 4 هفته به کار می  رود. کیلوگرم 7/5 میلی 
اشکال دارویی

Injection: 3.75mg, 7.5mg

         LOMUSTINE                
موارد مصرف: لوموس���تین در درمان تومور های 
کلیه، سینه، میلوم  گوارش، ریه،  مغزی، دستگاه 

مالتیپل و مالنومای بدخیم مصرف می شود.
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م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت ابتال ب���ه بیماری د

ک و نارسایی شدید کلیوی نباید مصرف گردد.  سلیا
عوارض جانبی: تضعیف سیس���تم ایمنی،  کاهش 
س���لول  های خونی و عفونت از عوارض ش���ایع این 

دارو می  باشند.
نکات قابل توصیه

1- درم���ان ب���ا لوموس���تین را بای���د تنه���ا در صورت 
گ���ر پس از 2-1 دوره درمان  مؤثر بودن ادامه داد. ا
پاسخی به دس���ت نیامد، احتمال مؤثر بودن دارو 

کم است. بسیار 
کارموس���تین و لوموس���تین  2- ممکن اس���ت بین 

مقاومت متقاطع بوجود آید.
3- تجوی���ز دارو های ضداس���تفراغ پیش از مصرف 
دارو و همچنی���ن مص���رف دارو در حال���ت ناش���تا از 

شدت و دفعات تهوع و استفراغ می کاهد.
کاه���ش  4- ب���ه  عل���ت اث���رات تجمع���ی و دی���ررس 
فعالیت مغز اس���تخوان لوموستین نباید با فواصل 

گردد. کمتر از شش هفته تجویز 
مقدار مص���رف: مق���دار mg/m2 130-100 در یک 
که هر ش���ش هفته  نوب���ت واحد مصرف می  ش���ود 

یک  بار می توان آن را تکرار نمود. 
اشکال دارویی

Capsule: 40mg

        MELPHALAN                     
کارس���ینومای  م���وارد مصرف: ملفاالن در درمان 
تخمدان، س���ینه، بیضه و میلوم مولتیپل مصرف 

می  شود.
انفیلتراس���یون  وج���ود  ص���ورت  در  هش���دارها: 
س���لولی، توم���ور مغز اس���تخوان و س���ابقه درمان با 
دارو ه���ای س���می برای س���لول ی���ا پرتودرمانی طی 
4-3 هفته قبل از مصرف ملفاالن، دارو با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
کاهش  ع���وارض جانب���ی: نوتروپن���ی ی���ا عفون���ت و 
کت   های خون از عوارض شایع این دارو است. پال

نکات قابل توصیه
1- به عل���ت ج���ذب غیرقاب���ل اطمین���ان، ملفاالن 
مق���دار مص���رف ای���ن دارو باید بر اس���اس نیاز های 
ف���ردی ه���ر بیمار و مبتن���ی بر پاس���خ   های بالینی و 
کاهش فعالیت مغز استخوان تنظیم شود. میزان 

گاهی تجویز آلوپورینول  کافی و  2- آش���امیدن آب 

به منظور جلوگیری از نفروپاتی در بیماران مبتال به 
لوسمی و لنفوم توصیه می  شود. همچنین ممکن 

کردن ادرار نیز الزم شود. است قلیایی 
ک���ه در صورت ب���روز لکوپنی،  3- توصیه می ش���ود 
کت خون، درمان  گویچه  های س���فید یا پال کاهش 
ک���ه نتایج  ب���ا ملف���االن قط���ع ش���ود. ت���ا هنگام���ی 
معاین���ات بالین���ی و آزمایش���گاهی رضایت  بخ���ش 

گردید می توان درمان را ادامه داد.
4- زمان بین تهیه و یا رقیق  سازی فرم تزریقی دارو 

کمتر از 60 دقیقه باشد. و تجویز آن باید 
کی دارو باید با معده خالی مصرف  5- شکل خورا

گردد.
مقدار مصرف

مق���������دار  مولتیپ��������ل  میل��������وم  در  ک���������ی:  خ��ورا
mg/ kg/ day  0/15 ب���ه  م���دت هف���ت روز مصرف 
ی���ک دوره وقف���ه تجوی���ز حداق���ل  ک���ه  می  ش���ود 
س���ه هفت���ه  ای ب���ه  دنب���ال دارد. مق���دار مص���رف 
نگهدارن���ده mg/kg/day 0/05 خواه���د ب���ود. در 
روش دیگ���ر mg/ kg/day 0/25 ب���رای چه���ار روز 
ک���ه ی���ک دوره اس���تراحت 2-4  مص���رف می ش���ود 
هفته  ای به  دنبال دارد. مقدار مصرف نگهدارنده 
مق���دار  س���وم  روش  در  اس���ت.   2-4  mg/ day
 0/25  mg/kg/day 7 ی���ا  mg /m2 /day1 مص�������رف
که ه���ر 6-5 هفته یک   ب���ه  م���دت 5 روز می باش���د 
ب���ار تک���رار می  ش���ود. تنظی���م مق���دار مص���رف باید 
گویچه   های  کاهن���ده  که حداقل اثر  طوری باش���د 
کارسینوم  کت   ها بروز نماید. در درمان  سفید و پال
تخمدان mg/kg/day 0/2 به  مدت 5 روز مصرف 
که هر 6-4 هفت���ه، در صورت بازگش���ت  می  ش���ود 
تعداد س���لول  های خونی به مق���دار طبیعی، تکرار 

می  گردد.
تزریق���ی: در بیم���اری مالتیپ���ل میلوم���ا ب���ا مق���دار 
mg/ m2 16 در فواص���ل 2 هفت���ه  ای ب���رای 4 نوبت 

تجوی���ز وری���دی می  ش���ود و پس از بهبود مناس���ب 
سیس���تم هماتولوژی���ک، در فواص���ل 4 هفت���ه ای 

تجویز می  شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 2mg
Injection: 50mg
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    MERCAPTOPURINE         
درم������ان  در  مرکاپتوپوری������ن  مص�������رف:  م����وارد 
لوسمی   های لنفوسیتیک حاد، میلومونوسیتیک 
لنفوم   ه�������ای  مزم������ن،  میلوس���یتی���ک  و  ح������اد 
غیرهوچکینی،  پلی  س���یتمی ورا، بیم���اری التهابی 
روده و آرتریت ناشی از پسوریازیس مصرف می  شود.

هشدارها
در  مرکاپتوپوری���ن  م���دت  طوالن���ی  مص���رف   -1
بیماری  های غیرنئوپالسمی، به علت اثرات بالقوه 

سرطان زایی باید با احتیاط فراوان انجام شود.
کاه���ش  2- ب���ه  مح���ض مش���اهده اولی���ن عالئ���م 
گرانولوسیتوپنی(  گویچه  های سفید )به  خصوص 
یا ترومبوس���یتوپنی، خونریزی و ی���ا زردی، درمان 
ب���ا دارو ف���ورًا قط���ع ش���ود. پ���س از بازگش���ت تعداد 
لکوس���یت  ها برای 3-2 روز و ی���ا افزایش تعداد آن، 
درمان را می ت���وان با نصف مقدار مص���رف اولیه از 

سر گرفت.
گویچه های س���فید و ترومبوسیتوپنی  کاهش   -3
)معم���واًل خفی���ف( ممک���ن اس���ت 6-5 روز پس از 
ش���روع درمان ایجاد و به  م���دت 7 روز پس از قطع 

مصرف دارو ادامه یابد.
کبد بیمار طی مصرف این دارو بررسی  4- عملکرد 

گردد.
کبدی  کم  خونی، مس���مومیت  ع���وارض جانب���ی: 
کاه���ش  کاه���ش ایمن���ی،  ب���ا انس���داد صف���راوی، 
گویچه   های س���فید ی���ا عفونت، ترومبوس���یتوپنی، 
افزای���ش اس���یداوریک خ���ون، نفروپات���ی ناش���ی از 
اسیداوریک، کاهش اشتها، تهوع و استفراغ، زخم 
گوارش���ی و اس���تئوماتیت از عوارض جانبی نس���بتًا 

شایع دارو می  باشند. 
نکات قابل توصیه

 300-600  mg/day بیم������ار  ک���ه  م�����واردی  در   -1
آلوپورین���ول )ب���رای پیش���گیری از هیپراوریس���می 
کندش���دن متابولیس���م مرکاپتوپوری���ن( مصرف  یا 
می  کن���د، میزان مصرف دارو باید ب���ه33 % تا %25 

کاهش یابد. مقدار مصرف معمول 
2- در لوس���می ح���اد با وج���ود ترومبوس���یتوپنی و 
خونریزی درمان می توان���د ادامه یابد. در مواردی 

کت نیز توصیه شده است. تجویز پال
مقدار مصرف

لنفوس���یتیک  لوس���می  درم���ان  در  بزرگس���االن: 

لوس���می  و  ح���اد  میلوس���یتیک  لوس���می  ح���اد، 
 2/5 mg/kg/day میلومنوس���یتیک ح���اد، ابت���دا
ی���ا mg/m2 /day1 100-80 در ی���ک نوب���ت واح���د یا 
گر پاس���خ  در نوبت های منقس���م ب���ه  کار می  رود. ا
کاهش لکوسیت   ها 4 هفته پس  بالینی مناسب و 
از مصرف این مق��دار دیده نشد، مق����دار مصرف را 
می ت������وان تا mg/kg/day 5 افزایش داد. به عنوان 
ی���ا   1/5 -2/5  mg/kg/day نگهدارن���ده  مق���دار 
mg/m2 /day1 100-50 مصرف می  ش���ود. در درمان 

بیم���اری التهاب���ی روده mg/kg/day  1/5 مص���رف 
گر  ک���ه در صورت نی���از تنظیم می  ش���ود. ا می  ش���ود 
گویچه  های سفید  کمی  پ�����اسخ بالینی مناس���ب و 
پ���س از 3-2 ماه حاص���ل نش���د می  ت���������وان مقدار 
مص������رف را تدریج���ًا ت���ا mg/kg/day 2/5 افزایش 

داد.
لنفوس���یتیک  لوس�����می  درم������ان  در  ک�������ودکان: 
لوس���می  و  ح���اد  میلوس���یتیک  لوس���می  ح���اد، 
 2/5 mg/kg/day میلومنوس���یتیک حاد، مقدار
ی���ا mg/m2 /day1 75 در ی���ک نوب���ت واح���د ی���ا در 

نوبت های منقسم مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg

              MESNA                         
موارد مصرف: مس���نا در پیشگیری از سیستیت 
هموراژیک در بیماران تحت درمان با ایفوسفامید 

و سیکلوفسفامید مصرف می  شود.
کنش   های حساسیتی، اسهال،  عوارض جانبی: وا
ته���وع، اس���تفراغ، افس���ردگی و تحری���ک پذی���ری، 
بث���ورات جل���دی و همچنی���ن اف���ت فش���ار خون و 

کیکاردی از عوارض شایع مسنا هستند. تا
مق���دار مص���رف: برای پیش���گیری از سیس���تیت 
هموراژیک ناشی از مصرف ایفوسفامید، مسنا به  
می���زان 20% مق���دار مصرف ایفوس���فامید همزمان 
ک���ه ای���ن مق���دار چهار و  تزری���ق وری���دی می ش���ود 
هشت ساعت بعد نیز تکرار می  شود. مقدار مصرف 
ت���ام مس���نا در روز مع���ادل 60% مق���دار مصرف تام 

ایفوسفامید در روز است. 
اشکال دارویی

Injection: 400mg/4ml
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کارسینوم  موارد مصرف: متوترکس���ات در درمان 
گردن، ریه، تومور تروفوبالس���تیک،  س���ینه، س���ر و 
لوس���می لنفوس���یتیک ح���اد، لوس���می مننژی���ال، 
میکوزفونگوئی���د،  غیرهوچکین���ی،  لنفوم  ه���ای 
استئوس���ارکوما، پس���وریازیس، آرتریت روماتوئید، 
کلیه،  گردن رح���م، تخمدان، مثان���ه،  کارس���ینوم 
پروس���تات و بیضه، لوس���می میلوس���یتیک حاد، 
میل���وم مولتیپ���ل، آرتریت ناش���ی از پس���وریازیس و 

درماتومیوزیت مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در درمان موارد غیرنئوپالسم، 
کار  در صورت وجود نارس���ایی ایمنی، عیب شدید 
کاهش فعالیت مغز اس���تخوان نباید  کبد و  کلیه و 

مصرف شود.
هشدارها

1- ب���ا توج���ه به اث���رات س���رطان  زایی بالق���وه دارو، 
م���وارد  درم���ان  در  آن  م���دت  طوالن���ی  مص�������رف 

گیرد. غیرنئوپالسم با احتیاط فراوان صورت 
گ���وارش، وجود  2- در  آس���یت، انس���داد مج���رای 
گوارشی  ترشحات جنب یا صفاق، موکوزیت، زخم 
کولیت اولس���راتیو باید با احتیاط فراوان مصرف  و 

شود.
3- در صورت بروز اسهال یا استئوماتیت اولسراتیو 
یا بروز عالئم ریوی )به  خصوص سرفه   های خشک 

و آزاردهنده( مصرف دارو باید قطع شود.
4- درم���ان متوترکس���ات را نبای���د ب���ا مقادی���ر زیاد 
که لوکوورین )ب���رای جلوگیری  کرد، مگ���ر این  آغ���از 
گوارش���ی( در دس���ترس باش���د.  از عوارض خونی و 
لوکوورین را باید پس از مصرف متوترکسات تجویز 

کرد.
کرد  5- درمان س���رطان با متوترکسات را نباید آغاز 
کراتینین  کراتینین و غلظت  کلیرانس  که  مگر این 

سرم در حد طبیعی باشد. 
عوارض جانبی: زخم و خونریزی گوارشی، اسهال، 
گویچه  های سفید  کاهش  گوارش���ی،  پرفوراسیون 
کاهش  کتریایی یا سپتیس���می،  خون، عفون���ت با
کت  های خون، استئوماتیت، زخم، ژنژیویت،  پال
کاهش اشتها، تهوع و استفراغ از عوارض  فارنژیت، 

جانبی نسبتًا شایع متوترکسات می  باشند.
ب���ا  دارو  ت���وام  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کبد،  آس���یکلوویر تزریق���ی، دارو های س���می ب���رای 

دارو های ضدالتهاب غیراس���تروییدی، آسپاراژیناز 
و سالیس���یالت   ها، باع���ث تش���دید عوارض س���می 

متوترکسات می  گردد.
نکات قابل توصیه

1- در تزریق دارو از راه غالف طناب نخاعی، مقادیر 
زی���ادی متوترکس���ات وارد جریان خون می ش���ود. 
که به  طور سیس���تمیک نیز  بنابرای���ن در بیمارانی 
دارو دریافت می  کنند تنظیم مجدد مقدار مصرف 

سیستمیک توصیه می  شود.
کت   ه���ا 10-7 روز بعد  2- تع���داد لکوس���یت   ها و پال
از تجوی���ز دارو ب���ه  حداقل می  رس���د و 7 روز بعد به 

میزان طبیعی برمی  گردد.
3- در بیم���اران مبتال به آس���یت، انس���داد مجرای 
گ���وارش،  وجود ترش���حات جنب یا صف���اق و عیب 
کار کلیه ممکن است مقادیر بیشتر و یا مدت زمان 
مص���رف طوالنی  تر لوکووری���ن الزم باش���د. توصیه 
می  ش���ود طول مدت مصرف لوکوورین بر اس���اس 

غلظت پالسمایی متوترکسات تعیین گردد.
4- در درم���ان پس���وریازیس، بع���د از دس���تیابی به 
پاس���خ بالینی مطلوب مقادیر مصرف دارو تدریجًا 
کاهش داده ش���ود و زمان استراحت )قطع مصرف 
که پاس���خ مناسب را ایجاد  کثر  زمانی  دارو( به حدا

کند،  افزایش یابد.
مقدار مصرف

کی خورا
کوری���وکارس���ی�����نوما،  درم����������ان  در  بزرگس�������االن: 
راه  از  هیداتیف���رم  م���ول  و  تخریب���ی  کوریوادن���وم 
عضالن���ی mg/ day  30- 15ب���ه  م���دت 5 روز تزری���ق 
ک���ه 5-3 بار ب���ه  فاصله 2-1 هفت���ه تکرار  می  ش���ود 
می  شود. در لوسمی حاد لنفوسیتیک مقدار اولیه 
mg /m2 /day1 3/3 هم���راه با پردنیزولون یا س���ایر 

دارو ه���ای ضدس�������رطان ب���ه کار م���ی  رود. مق�����دار 
مصرف نگهدارن�ده mg/  m2  30 در هفته می  ب�اشد. 
در لنف�����������وم بورکیت mg /m2 /day1  25- 10به  مدت 
ک���ه ه���ر 10-7 روز ت��ک���رار  8-4 روز ب���ه کار م���ی  رود 
پیش����������رفته  لنف���������وس�����������ارکوم  در  می  ش�����������ود. 
در  م���ی  رود.  کار  mg/ kg/day  2/5- 0/625ب���ه  
میکوزفونگوئی���د mg/day 10-2/5 ب���رای هفته   ها 
ی���ا ماه   ه���ا مص���رف می  ش���ود. در پس���وریازیس ی���ا 
آرتری���ت روماتوئید یا آرتریت ناش���ی از پس���وریازیس 
ابت���دا 5-2/5 میلی گ���رم هر 12 س���اعت برای س���ه 
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کثر  نوبت یک  ب���ار در هفته، س���پس به میزان حدا
20-2/5 میلی گ���رم در هفت���ه افزای���ش می یابد. یا 
کثر تا 25  که حدا ابتدا  10میلی گرم یک بار در هفته 
میلی گرم در هفته برحس���ب نیاز افزایش می یابد. 
کمتری���ن می���زان  مق���دار مص���رف اولی���ه تس���ت در 

مصرف داده شود.
 20-40 mg/m2 ک���ودکان:  به  عن���وان ضدس���رطان

یک بار در هفته مصرف می  شود.
تزریقی

غ���الف  راه  از  مننژی���ال  لوس���می  در  بزرگس���االن: 
طن���اب نخاع���ی ابت���دا 12 میلی گرم ه���ر 5-2 روز تا 
ک���ه ش���مارش س���لول  های مای���ع مغزی- زمان���ی 
نخاع���ی به  ح���د طبیعی برس���د، تزریق می  ش���ود. 
که  به  عنوان پیش���گیری 12 میلی گ���رم در فواصلی 
از طری���ق پاس���خ بالین���ی به  دس���ت می  آید مصرف 
کوریوادن���وم  کوریوکارس���ینوما،  در  می  ش���ود. 
عضالن���ی  راه  از  هیداتیف���رم  م���ول  ی���ا  تخریب���ی 
ک���ه 5-3 مرتبه  mg/ day  30- 15ب���ه  م���دت 5 روز 
ه���ر 2-1 هفت���ه تک���رار می  ش���ود، در لوس���می حاد 
راه  از   3/3  mg /m2 /day1 ابت���دا  لنفوس���یتیک 
عضالن���ی هم���راه با پردنیزول���ون یا س���ایر دارو های 
مص���رف  مق���دار  م���ی  رود.  ب���ه کار  ضدس���رطان 
نگهدارن���ده از راه عضالن���ی mg/m2 30 در هفته یا 
از راه وریدی mg/kg 2/5 هر 14 روز می  باش���د. در 
میکوزفونگوئی���د از راه عضالن���ی 50 میلی گ���رم یک 
ب���ار در هفته یا 25 میلی گ���رم دو  بار در هفته به  کار 
می  رود. در پس���وریازیس یا آرتری���ت روماتوئید از راه 
گرم یک  ب���ار در هفته  عضالن���ی یا وری���دی 10میلی 
گرم افزایش می  یابد،  که بر حس���ب نیاز تا 25 میلی 

به  کار می  رود.
ک���ودکان با توجه  کودکان: در لوس���می مننژیال در 
به س���ن بیم���ار 12-6 میلی گرم ه���ر 5-2 روز تزریق 
داخل نخاعی می ش���ود تا ش���مارش س���لولی مایع 
گردد. به  عنوان  مغزی-نخاعی به  حد طبیعی باز 
ضدس���رطانmg/m2 40-20 از راه عضالن���ی ی���ک  
کلی توصیه  ب���ار در هفت���ه به  کار م���ی  رود. به  ط���ور  
ش���ده اولین تزریق لوکوورین 42-24 س���اعت پس 
از انفوزی���ون مقادیر زیاد متوترکس���ات )یا طی یک 
س���اعت پ���س از مص���رف مقادی���ر بیش از ح���د آن( 
گی���رد. مق���دار مص���رف لوکووری���ن باید به   ص���ورت 
که غلظ���ت خونی آن مس���اوی یا  انداز ه ای باش���د 

بیش���تر از مقادیر خونی متوترکس���ات باشد. مدت 
زم���ان تجوی���ز لوکووری���ن بس���ته به مق���دار مصرف 
متوترکسات و غلظت های پالسمایی حاصل از آن 

متغیر است.
اشکال دارویی

Injection: 2.5mg, 5mg, 10mg, 25mg, 
50mg, 100mg, 1g
Tablet: 2.5mg, 5mg

          MITOMYCIN                      
درم���ان  در  میتومایس���ین  مص���رف:  م���وارد 
کولورکتال، سینه،  کارسینومای معده، لوزالمعده، 
گردن رحم،  گردن، مجاری صفراوی، ری���ه،  س���ر و 
مثان���ه و لوس���می میلوس���یتیک مزم���ن مص���رف 

می  شود.
ب���ه  گ���ر ط���ی تزری���ق وری���دی، دارو  ا هش���دارها: 
ک���رد بای���د تزریق را  بافت  ه���ای اطراف رگ نش���ت 
بالفاصله متوقف و بقی���ه دارو را از طریق یک ورید 
کرد. ممکن اس���ت برداش���تن ناحیه  دیگر تجوی���ز 

آسیب دیده توسط جراحی الزم باشد.
گویچه  های س���فیدخون  کاهش  عوارض جانبی: 
کت های خ���ون از عوارض  کاه���ش پال ی���ا عفونت و 

جانبی میتومایسین هستند.
نکات قابل توصیه

کاتت���ر  1- میتومایس���ین را معم���واًل از طری���ق ی���ک 
وریدی تزریق می کنند.

2- به  عل���ت ایجاد نکروز موضع���ی بافت  ها، نباید 
میتومایس���ین را ب���ه  صورت عضالنی ی���ا زیرجلدی 

کرد. تزریق 
3- میتومایس���ین را برای درمان بعضی از تومور ها 
کبدی(  به صورت تزریق ش���ریانی )مثاًل در ش���ریان 

تجویز می  کنند.
4- دوره بع���دی درمان با میتومایس���ین باید تنها 
زمانی که س���لول  های خونی به تع���داد قابل قبول 

بازگشتند، انجام شود.
گ���ر بیماران پس از دو دوره درمان پاس���خ الزم  5- ا
که  را ب���ه میتومایس���ین ندادند، به  نظر نمی  رس���د 
درم���ان با میتومایس���ین در آنها نتیجه  ای داش���ته 

باشد.
مق���دار مص���رف: ب���ه  می���زان mg/m2 20-10 ب���ه 
صورت مقادی���ر واحد هر 8-6 هفته یک  بار تزریق 
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وری���دی می  ش���ود. مق���دار مص���رف در نوبت  های د

کت   ها و لکوس���یت   ها  بعدی ب���ر مبنای تع���داد پال
از  بی���ش  مقادی���ر  مص���رف  می  گ���ردد.  تعیی���ن 
mg/ m2  20 اث���ر درمان���ی بیش���تری نداش���ته و تنها 

خطر مسمومیت را  افزایش می  دهد.
اشکال دارویی

Injection: 2mg, 5mg, 10mg, 40mg

            MITOTANE                           
کارس���ینومای  موارد مصرف: میتوتان در درمان 
کوشینگ  بخش قش���ری غده فوق کلیه و س���ندرم 

مصرف می  شود.
من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود عفون���ت نبای���د 

مصرف شود.
هشدارها

کب���دی مقدار  1- در م���وارد ابت���ال ب���ه بیماری  های 
کاهش یابد. مصرف دارو 

گ���ر جراح���ت، عفون���ت ی���ا س���ایر بیماری  ه���ا  2- ا
ب���روز نمایند به  عل���ت احتمال بروز نارس���ایی غده 
ب���ه تجوی���ز دارو ه���ای  فوق کلی���ه، ممک���ن اس���ت 

استروییدی نیاز باشد.
ع���وارض جانب���ی: نارس���ایی بخ���ش قش���ری غده 
فوق کلیه، تیره ش���دن پوس���ت، اسهال،  سرگیجه،  
کاهش اش���تها، افس���ردگی روانی،  خواب  آلودگ���ی، 
ته���وع و اس���تفراغ، بث���ورات جل���دی و خس���تگی از 

عوارض شایع میتوتان هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مص���رف همزمان میتوتان 
ب���ا دارو ه���ای مضع���ف دس���تگاه عصب���ی مرک���زی 
ممک���ن اس���ت باع���ث تش���دید اث���رات دارو ش���ود. 
گلوک���وکورتیکوئ����ید ه���ا، مینرالوکورتی���کوئی����د ه���ا و 
کورتیکوتروپی���ن )ACTH( با اث���رات میتوتان تضاد 

دارند.
نکات قابل توصیه

که مقدار مصرف تثبیت  1- درمان اولیه ت���ا زمانی 
گیرد. شود، باید در بیمارستان صورت 

2- معم���واًل در بیماران تحت درم���ان با میتوتان 
گلوکوکورتیکوئید ها الزم می  ش���ود. پس  درم���ان با 
که عملکرد  از خاتمه درم���ان با میتوتان، تا زمانی 
بخ���ش قش���ری غ���ده فوق کلی���ه به حال���ت عادی 
برنگش���ته اس���ت، درم���ان ب���ا اس���ترویید ها را باید 

ادامه داد.

کثر  که درمان م���داوم با حدا 3- ب���ه  نظر می رس���د 
می���زان قاب���ل تحم���ل میتوت���ان مؤثرت���ر از درم���ان 

متناوب است.
4- مدت درمان نیز به پاس���خ  های بالینی بستگی 
کثر مقدار قابل  که با حدا دارد. تنها 15% بیمارانی 
تحمل به مدت سه ماه درمان شده ولی به درمان 
پاسخ نداده اند با ادامه درمان پاسخ بالینی نشان 

می  دهند.
که در ص���ورت بروز ش���وک یا  5- توصی���ه می  ش���ود 
ضربه شدید فورًا و به  طور موقت درمان با میتوتان 
گ���ردد. زیرا  ممکن  قطع ش���ود و اس���ترویید تجویز 
است کاهش فعالیت غده فوق کلیه، پاسخ طبیعی 

به این استرس   ها را مختل نماید.
مقدار مصرف

کارس���ینومای بخ���ش  بزرگس���االن: ب���رای درم���ان 
اولی���ه  مص���رف  مق���دار  فوق کلی���ه  غ���ده  قش���ری 
ک���ه در س���ه ی���ا چه���ار نوب���ت  g/ day  10-8 اس���ت 
منقس���م مصرف می  ش���ود. این مق���دار را می توان 
کثر مقدار  تا بروز عوارض جانب���ی افزایش داد. حدا
قابل تحم���ل دارو بینg/day 16-2 متغیر اس���ت. 
کوش���ینگ مق���دار ش���روع  ب���رای درم���ان س���ندرم 
g/ day  6-3 در س���ه یا چهار نوبت منقس���م است 
گ���رم دو  ب���ار در هفته تا  و مق���دار نگهدارن���ده نی���م 

g/ day  2 متغیر می  باشد.
کارس���ینومای بخش  کودکان: ب���ه  عن���وان درمان 
قشری غده فوق کلیه مقدار mg/kg 0/5-0/1 و یا 
که  g/day 2-1 در مقادیر منقسم مصرف می  شود 

به  تدریج تا g/day 7-5 افزایش می  یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

       MITOXANTRONE             
درم���ان  در  میتوکس���انترون  مص���رف:  م���وارد 
لوسمی   های حاد میلوسیتیک، پرومیلوسیتیک، 
منوس���یتیک و لوس���می ح���اد اریتروئید، س���رطان 
کب���د و لنفوم   ه���ای غیرهوچکینی مصرف  س���ینه، 

می  شود.
هش���دارها: این دارو در بیماران مبتال به اختالل 

فعالیت قلب باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کوت���اه، خونریزی  عوارض جانبی: س���رفه، تنفس 
گویچه  های س���فید یا  کاه���ش  گ���وارش،  دس���تگاه 
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عفون���ت،  معده درد، التهاب د ه���ان و مخاط آن از 
عوارض جانبی شایع میتوکسانترون می  باشند.

نکات قابل توصیه
1- میتوکس���انترون نباید به داخل س���تون فقرات 

گردد. تزریق 
2- مق���دار مصرف تکمیلی دارو پ���س از رفع اثرات 

سمی هماتولوژیکی آن قابل تجویز است.
مق���دار مص���رف: در درم���ان لوس���می   های ح���اد 
میلوسیتیک و پرومیلوسیتیک و اریتروئید مقدار 
اولی���ه mg/m2 /day1  12 ب���ه م���دت یک تا س���ه روز 
حداقل طی 3 دقیقه انفوزیون وریدی می  ش���ود. 
 100  mg/m2 میتوکس���انترون به ص���ورت ترکیبی ب���ا
س���یتارابین به  ص���ورت انفوزیون وری���دی طی 24 
س���اعت برای 7-1 روز هم تجویز می  ش���ود. مقدار 
مص���رف نگهدارن���ده mg/m2 /day1  12 ب���ه م���دت 
2-1 روز است. مقدار مصرف نگهدارنده به  صورت 
که  ترکیبی با س���یتارابین mg/m2 /day1  100 اس���ت 
ط���ی 24 س���اعت ب���رای 5-1 روز انفوزی���ون وریدی 
می  ش���ود. مق���دار مص���رف نگهدارن���ده ب���ه  فاصله 
6 هفت���ه پ���س از مقدار مص���رف اولی���ه و در صورت 
مصرف ترکیبی، 4 هفته پس از مصرف اولیه تجویز 
می  ش���ود. در درمان س���رطان پیش���رفته س���ینه و 
 14  mg/ m2 لنفوم   ه���ای غیرهوچکین���ی به می���زان
که در فواص���ل 21 روز  انفوزی���ون وریدی می  ش���ود 
تکرار می  گردد. در بیماران مبتال به ضعف فعالیت 
 12 mg/m2 مغز اس���تخوان، مقدار مص���رف اولی���ه

خواهد بود.
اشکال دارویی

Injection: 2mg/ml

            NILOTINIB                       
م���وارد مص���رف: این دارو ب���رای درمان لوس���می 
میلویید مزمن و در صورت مقاومت یا عدم تحمل 

کار می رود. سایر درمان ها به  
کمی پتاس���یم  م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت 
کمی منیزیم خون و س���ندرم QT  طوالنی  خ���ون، 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود س���ابقه الته���اب پانک���راس، 
که فرد را مس���تعد طوالنی شدن فاصله  ش���رایطی 
کلیه ب���ا احتیاط  کب���د یا  QT  می کن���د و نارس���ایی 

مصرف شود.
2- نیلوتینی���ب به  طور وابس���ته به غلظت ممکن 
اس���ت موج���ب طوالن���ی ش���دن فاصل���ه QT و بروز 
کیکاردی بطنی تورس���د دپوینت، ایس���ت قلبی  تا
و تش���نج ش���ود. بنابراین پایش غلظت پتاس���یم و 
منیزیم خون و نیز بررس���ی الکتروکاردیوگرام قبل از 

شروع درمان و طی آن ضروری است.
3- در اف���راد مبت���ال به بیماری های قلبی، س���ابقه 
انفارکتوس اخیر، نارس���ایی احتقان���ی قلب، آنژین 
ناپایدار یا برادی کاردی با عالئم مشخص بالینی با 

گردد. احتیاط مصرف 
4- ب���ا توج���ه ب���ه احتم���ال ب���روز ترمبوس���یتوپنی، 
کم خون���ی در اث���ر مص���رف نیلوتینیب  نوتروپن���ی و 
کامل سلول های خونی هر 2 هفته طی  ش���مارش 
2 م���اه اول درمان و س���پس هر ماه ض���رورت دارد. 
عارضه سرکوب مغز استخوان معمواًل برگشت پذیر 
کاهش مق���دار دارو  اس���ت و با قطع موق���ت دارو یا 

برطرف می شود.
عوارض جانبی: درد ش���کمی، یبوس���ت، اسهال، 
سوء هاضمه، نفخ، بی اش����تهایی، تغیی����رات وزن، 
تپش قل���ب، طوالنی ش���دن فاصل���ه QT، افزایش 
ُگرگرفتگی، تنگی نفس، سرفه،  فش���ار خون، خیز، 
اختالل در  صدا )دیس تونی(، س���ردرد، خستگی، 
گیجی، پاراس���تزی، بی خوابی،  ضعف، احس���اس 
کاهش منیزیم خون، افزایش پتاس���یم  س���رگیجه، 
درد  خ���ون،  قن���د  غلظ���ت  در  تغیی���رات  خ���ون، 
کهیر،  اس���تخوان، درد مفاصل، اسپاس���م عضله، 
قرم���زی پوس���ت، تعری���ق بی���ش از ح���د، خش���کی 
پوست، جوش و خارش از عوارض جانبی این دارو 

می باشند. 
تداخل ه���ای داروی���ی: از مص���رف همزم���ان این 
کون���ازول، وریکونازول و  کتوکون���ازول، ایترا دارو ب���ا 
ریتوناوی���ر بای���د اجتناب ش���ود. مص���رف همزمان 
گرانولوس���یتوز  کلوزاپین خطر بروز آ نیلوتینی���ب ب���ا 
را افزایش می دهد. غلظت پالس���مایی میدازوالم 
در مصرف همزم���ان با ای���ن دارو افزایش می یابد. 
قرص ه���ای  ج���ذب  اس���ت  ممک���ن  نیلوتینی���ب 
کاه���ش ده���د. از مصرف ای���ن دارو  دیگوکس���ین را 

گریپ فروت باید خودداری شود. همراه با 
نکات قابل توصیه

1- ط���ی مص���رف دارو باید از مص���رف فراورده های 
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گریپ فروت خودداری شود.د

2- بهتر است دارو  1 ساعت قبل یا 2 ساعت پس از 
مصرف غذا استفاده شود.

مقدار مصرف: مق���دار 400میلی گرم دو  بار در روز 
مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 150mg, 200mg

         OCTREOTIDE               
موارد مصرف: اوکترئوتاید در درم����ان ت����ومور های 
کننده  گون، ترشح  گلوکا کارس���ینوئید ترشح کننده 

کرومگالی مصرف می  شود. VIP و آ
هشدارها

1- مص���رف ای���ن دارو در بیماران مبت���ال به دیابت، 
کاهش نی���از به انس���ولین یا  ممک���ن اس���ت باع���ث 

گردد. کاهنده قند خون  داروی 
کیس���ه صفرا و جریان ترش���ح  2- این دارو، حرکات 

صفراوی را مهار می  کند.
1- در مصارف طوالنی مدت عملکرد کبد و تیروئید 
بیمار پیگیری شود. قبل ازمصرف و در فواصل هر 
کیسه  کبد،  12-6 ماه درمان با این دارو، وضعیت 

صفرا و تیروئید بیمار باید ارزیابی شود.
ع���وارض جانبی: درد و تحری���ک در ناحیه تزریق و 
اختالل در افزای���ش قند خون بعد از مصرف غذا از 

عوارض شایع این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان اوکترئوتاید 
با انسولین و دارو های کاهنده قندخون در بیماران 
دیابتی موجب کاهش نیاز به این دارو ها می  شود. 
کاهش جذب سیکلوسپورین غلظت  اوکترئوتاید با

کاهش می  دهد. پالسمایی آن را 
نکات قابل توصیه

1- فراورده های دپو بایستی از راه داخل عضالنی و 
بالفاصله پس از تهیه تجویز شوند. 

گهان���ی دارو ممک���ن اس���ت موج���ب  نا 2- قط���ع 
کولی���ک  کیس���ه صف���را و متعاقب���ًا ب���روز  انقب���اض 

گردد. صفراوی و التهاب لوزالمعده 
3- برای جلوگیری از ایجاد تحریک و درد در محل 

تزریق، ناحیه تزریق باید دائمًا عوض شود.
4- در صورتی ک���ه این دارو در فاصله بین دو وعده 
غذایی یا موقع خواب تزریق ش���ود، ممکن اس���ت 

کاهش یابد. گوارشی آن  عوارض 

کارسینوئید، ترشح  مقدار مصرف: در تومور های 
کننده VIP، از راه تزریق  گون و ترش���ح  گلوکا کننده 
زیرجل���دی ابتدا 50 میکروگرم یک ت���ا دو  بار در روز 
که بر اس���اس پاس���خ ایجاد شده  مصرف می  ش���ود 
ب���ه  تدریج تا 200 میکروگرم س���ه  ب���ار در روز افزایش 
کارس���ینوئید، در صورت عدم  می  یاب���د. در توم���ور 
تأثی���ر دارو بعد از یک هفته، باید مصرف دارو قطع 
کوتاه مدت  کرومگال���ی جه���ت درم���ان  ش���ود. در آ
قبل از جراحی هیپوفیز یا جهت درمان بلندمدت 
که به س���ایر روش   های درمانی پاس���خ  در بیمارانی 
کاماًل اثر  نداد ه  ان���د یا ت���ا زمانی ک���ه درمان با اش���عه 
کند، از راه تزریق زیرجلدی 200- 100  خود را اعمال 
میکروگ���رم س���ه  ب���ار در روز مص���رف می  ش���ود. در 
صورتی که با این مقادیر تا 3 ماه هیچگونه بهبودی 

حاصل نشد، مصرف دارو باید قطع شود. 
کروم���گال������ی،  آ دپ������وی دارو در  ش����کل داروی������ی 
کارس���ینوئید و تومورهای ترشح  کننده  تومورهای 
کار می  رود. دو هفته  کتیو روده ای ب���ه  پپتید وازوا
قبل از تجویز ش���کل دارویی دپ���و، وضعیت بیمار 
باید با تجویز زیرجلدی دارو تثبیت ش���ود. سپس 
20 میلی گرم از راه عضالنی هر 4 هفته یک بار برای 
3-2 م���اه تجویز می  ش���ود و بعد مق���دار مصرف بر 

اساس پاسخ بیمار تنظیم می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: 50mcg/ml, 100mcg/ml, 
200mcg/ml
Injection (Extended Release): 20mg, 
30mg

        OXALIPLATIN                
موارد مصرف: این دارو به همراه فلوئورواوراسیل 
و اس���ید فولینیک در درمان سرطان متاستاتیک 

کار می  رود. کولورکتال به  
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
ی���ا  اس���تخوان  تضعی���ف  حس���ی،  نوروپاتی  ه���ای 

کلیوی نباید مصرف شود. اختالالت شدید 
هشدارها

1- آزمایشات نورولوژیک بایستی طی دوره درمان 
ب���ا دارو، در فواصل منظم انجام ش���ود و در صورت 

کاهش یابد. نیاز مقدار مصرف دارو 
2- ش���مارش منظ���م س���لول های خون���ی باید در 
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ط���ول دوره درم���ان انج���ام ش���ده و دارودرمانی تا 
زم���ان بازیاب���ی س���لول  های خونی، نبای���د مجددا 

تکرار شود.
کم خون���ی، درد مفاص���ل، درد  ع���وارض جانب���ی: 
قفس���ه س���ینه، س���رفه مداوم، تنگی نف���س، خیز، 
کنش  های مح���ل تزریق،  س���ندرم دس���ت و پ���ا، وا
لکوپن���ی ی���ا نوتروپن���ی، نوروپات���ی، اس���تئوماتیت، 
کت ه���ای خ���ون و ترومبوآمبول���ی، درد  کاهش پال
کمردرد، اسهال، یبوست،  شکمی، بی  اشتهایی، 
سرگیجه، س���وء هاضمه، خس���تگی، تب، سردرد، 
بی  خواب���ی، ته���وع، رینی���ت، ل���رز، عفون���ت بخش 
فوقانی دستگاه تنفس و استفراغ از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
داروه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای 

کاهنده فعالیت مغز استخوان تداخل اثر دارد. 
نکات قابل توصیه

1- در صورت بروز عالئم تب و لرز، س���رفه، یا خشن 
ک ادرار،  کم���ر درد ی���ا دف���ع دردن���ا ش���دن ص���دا، 
ب���روز تهوع، اس���تفراغ، دهیدراتاس���یون، س���رفه یا 
کوفتگی  اشکال در تنفس، مش���اهده خونریزی یا 
غیرمعمول، مدفوع س���یاه و قیری، خ���ون در ادرار 
یا مدفوع یا لکه  های قرمز  ته سنجاقی در پوست، 
قرمزی،  درد یا خیز  در ناحیه تجویز دارو به پزشک 

مراجعه نماید.
مص���رف  از  حس���ی،  نوروپات���ی  کنت���رل  ب���رای   -2
نوش���یدنی  های خن���ک،  قطعه  های ی���خ همراه با 
گرفتن در هوای س���رد و تماس  نوش���یدنی  ها، قرار 
با اجس���ام سرد باید اجتناب ش���ود. در صورت قرار 
گرفتن در معرض هوای سرد، پوست باید پوشیده 
باش���د و از تنف���س عمیق خ���ودداری ش���ود. برای 
خروج اجس���ام از یخچال و فریزر، باید از دستکش 
اس���تفاده شود. در ضمن نبایس���تی قطعات یخ را 
گرم، از س���رعت باالی  روی بدن قرار داد. در هوای 

کولرها نباید استفاده نشود.
گهان���ی با  3- بیم���ار بای���د مراق���ب بریدگی  ه���ای نا

اجسام تمیز باشد.
که خطر ایجاد آس���یب و  4- از انجام فعالیت  هایی 

کوفتگی دارد، باید خودداری شود.
مق���دار مص���رف: مق���دار  mg/m2 85 ط���ی 2-6 
س���اعت انفوزی���ون وری���دی می  ش���ود. در ص���ورت 
کنت���رل ع���وارض س���می در ح���د معم���ول،  مق���دار 

مص���رف دارو ممکن اس���ت در فواصل دو  هفته ای 
تکرار شود. 

اشکال دارویی
Injection: 50mg, 100mg

          PACLITAXEL            
درم�������ان  در  کس���ل  کلی تا پا مص������رف:  م��������وارد 
کارس���ینومای تخم���دان و س���ینه، س���رطان ری���ه و 
کاپوسی ناشی از ایدز مصرف می شود. سارکومای 

هش���دارها: در صورت وجود ضع���ف فعالیت مغز 
اس���تخوان یا اخت���الالت قلبی، تجوی���ز  دارو باید با 

گیرد. احتیاط فراوان صورت 
کنش   ه���ای  وا کم خون���ی،  جانب���ی:  ع���وارض 
حساسیتی، کاهش گویچه   های سفید یا نوتروپنی 
کت   ه���ای خ���ون از ع���وارض ش���ایع  کاه���ش پال و 

کسل هستند. کلی تا پا
نکات قابل توصیه

کنش   های حساسیتی،  1- به  خاطر احتمال بروز  وا
بیماران تحت درمان باید حداقل طی نیم ساعت 
کنت���رل باش���ند. ب���ا این  اول انفوزی���ون دارو تح���ت 
کنش   های  وجود در ص���ورت بروز  عالئم خفی���ف وا

حساسیتی، نباید مصرف دارو را قطع کرد.
کس���ل قبل از تزری���ق وریدی حتمًا باید  کلی تا 2- پا

رقیق شود.
ی���ا  و  محیط���ی  نوروپات���ی  وج���ود  ص���ورت  در   -3
نوتروپنی ش���دید مق���دار مصرف بع���دی باید %20 

کاهش یابد.
کارس�������ینومای  مق���دار مص�������رف: در درم��������ان 
تخم���دان مق���دار mg/m2 135 ط���ی 24 س���اعت 
ک���ه ای���ن مق���دار ه���ر  انفوزی���ون وری���دی می  ش���ود 
ب���روز   ب���رای جلوگی���ری از  21 روز تک���رار می  ش���ود. 
کنش   های حساس���یتی همه بیم���اران باید قباًل  وا
کورتیکوسترویید، دیفن  هیدرامین و فاموتیدین یا 

رانیتیدین دریافت کنند.
اشکال دارویی

Injection: 100mg, 30mg/5ml, 
100.2mg/16.7ml, 150mg/25ml, 
300mg/50ml

 
      PEGASPARGASE                 

موارد مصرف: پگاس���پارگاز برای درمان لوس���می 
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که به آسپاراژیناز د حاد لنفوبالس���تیک در بیمارانی 

حساسیت دارند مصرف می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
همراه با تجویز قبلی آسپاراژیناز و در بیماران مبتال 
به پانکراتیت فعال یا بیمارانی با سابقه پانکراتیت 

نباید مصرف شود.
هشدارها

که به آس���پاراژیناز حساس���یت نش���ان  1- بیمارانی 
نی���ز   پگاس���پارگاز  ب���ه  اس���ت  ممک���ن  می  دهن���د، 

کنش  های آلرژیک نشان دهند.  وا
2- اثرات لکوپنیک و ترومبوسیتوپنیک پگاسپارگاز 
ممک���ن اس���ت منج���ر ب���ه افزای���ش ش���یوع بعضی 
عفونت  ه���ای میکروبی ده���ان، تأخیر در بهبودی 
و خونریزی از  لثه ش���ود. در ص���ورت وقوع لکوپنی 
و ترومبوس���یتوپنی،  عملیات دندانپزش���کی باید تا 
زم���ان بازگش���ت تعداد س���لول  های خون���ی به حد 

طبیعی به تعویق انداخته شود.
3- در صورت وجود درمان با داروهای ضدانعقاد، 
س���ابقه اختالالت خونریزی دهنده، آبله مرغان یا 
س���ابقه تماس اخی���ر با آن، هرپس زوس���تر، دیابت 
کبدی، انفیلتراسیون سلول  ملیتوس، نارس���ایی 
تومور مغز اس���تخوان و در بیماران دچار مشکالت 
قبل���ی داروی  ب���ه  عل���ت تجوی���ز  اس���تخوان  مغ���ز 
سیتوتوکس���یک ی���ا پرتو درمانی با احتی���اط تجویز 

شود.
کبدی، سمیت عصبی،  عوارض جانبی: س���میت 
کنش  ه���ای آلرژیک، افزایش قند خون، آس���یب  وا
کبدی و پانکراتیت، تب، احساس ناخوشی، تهوع 

و استفراغ از عوارض جانبی این دارو هستند.
داروه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
دی  پیرایدام���ول،   غیراس���تروییدی،  ضدالته���اب 
هپاری���ن و وارفاری���ن تداخ���ل دارد. بیماران تحت 
درمان با پگاس���پارگاز در صورت دریافت داروهایی 
با خ���واص ضدانعقادی، در مع���رض افزایش خطر 

خونریزی هستند. 
نکات قابل توصیه

1- بیمار باید مقادیر زیادی مایعات مصرف نماید.
2- درم���ان ب���ا دارو بای���د علیرغ���م ایج���اد ته���وع و 

استفراغ، ادامه یابد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: IU/m2 2500 ه���ر 14 روز یک  بار از راه 

داخل وریدی یا داخل عضالنی تجویز می  شود.
که س���طح بدن  کودکانی  ک���ودکان: مق���دار دارو در 
آن ها بیشتر یا مس���اوی m2 0/6 می  باشد، مشابه 
کمتر  کودکان با سطح بدن  بزرگس���االن اس���ت. در 
از m2 0/6، مق���دار مص���رف از راه داخ���ل عضالن���ی 
ب���ار  ی���ک  روز   14 ه���ر   82/5  IU/kg ی���ا  وری���دی 

می باشد.
اشکال دارویی

Injection: 3750IU, 750IU

         PEMETREXED              
م���وارد مصرف: این دارو به همراه س���یس پالتین 
در درمان مزوتلیومای بدخیم غیرقابل برداش���ت 
پرده جنب، درمان س���رطان ریه پیشرفته مصرف 

می شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود س���ابقه بیماری های قلبی-
عروقی یا دیابت با احتیاط مصرف شود.

از  کمت���ر  کراتینی���ن  کلیران���س  صورتی ک���ه  در   -2
ml/ min 45 باش���د، قط���ع مص���رف دارو توصی���ه 

می شود.
3- ط���ی مص���رف دارو بای���د از ب���ارداری خودداری 
شود. آقایان نیز  باید طی مصرف دارو و 6 ماه پس 
از قطع مصرف آن اقدام به بچه دار شدن ننمایند.
4- در صورت مصرف این دارو، باید از ش���یر دادن 

کودک خودداری شود. به 
خی���ز،  گوارش���ی،  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
نوروپاتی، دهیدراتاسیون، التهاب مفاصل، اشک 
کولی���ت، آریتم���ی،  ری���زش و اخت���الالت پوس���تی، 
پنومونی بینابینی، ایس���کمی محیطی و نارسایی 

کلیه از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 
جذب فنی توئین را کاهش دهد. اثرات ضدفوالت 
ای���ن دارو با پریمتامین افزای���ش می یابد. به  دلیل 
گرانولوس���یتوز بای���د از مصرف  افزای���ش خط���ر بروز آ
کلوزاپین اجتناب ش���ود. این  همزمان این دارو با 
دارو ممکن اس���ت جذب قرص های دیگوکسین را 

کاهش دهد.
نکات قابل توصیه

کاهش احتم���ال بروز عوارض جانبی  1- به  منظور 
ناش���ی از مص���رف دارو، مص���رف اس���ید فولی���ک و 
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ویتامین B12 توصیه می شود.
کاهش احتمال بروز عوارض پوستی  2- به  منظور 
کورتیکواستروییدها  ناشی از مصرف دارو، مصرف 
به مدت 3 روز در هر دوره درمان توصیه می شود.

س���لول های  ش���مارش  آزمایش ه���ای  انج���ام   -3
کراتینین سرم ضروری است. خونی و 

مق���دار مصرف: در م���وارد مزوتلیوم���ای بدخیم 
پرده جنب mg/m2 500 طی 10 دقیقه در روز اول 
ه���ر دوره درمان 21 روزه تزریق وریدی می ش���ود. 
تنظی���م مقدار مص���رف در ابت���دای دوره بعدی بر 
کثر  اس���اس ش���مارش س���لول های خونی ی���ا حدا
که در دوره قبلی س���میت خونی با  غلظتی از دارو 
آن مش���اهده نشده اس���ت، صورت می گیرد. تنها 
کرد  در صورتی می توان دوره جدی�د درمان را آغاز 
ک���ه )ANC)Absolute Neutrophil Count، تعداد 
کراتینی�����������ن به  ترتیب برابر  کلیران���������س  کت و  پال
 100,000 cell/mm3 ،1500   cell/mm3 یا بیش������تر از

و ml/min 45 باشد.
اشکال دارویی

Injection: 100mg, 500mg

      PREDNIMUSTINE                
ای���ن دارو در درم���ان لوس���می  م���وارد مص���رف: 
لنفوس���یتیک مزم���ن و لنفوم   ه���ای غیرهوچکینی 

به کار می  رود.
کنترل س���لول  های خونی  هش���دارها: شمارش و 

قبل از هر دوره درمان الزم است.
گویچه   ه���ای س���فید و  کاه���ش  ع���وارض جانب���ی: 
کت   ه���ای خ���ون، ته���وع و اس���تفراغ، اس���هال،  پال
کنش   های حساس���یتی و به  ه���م خوردن میزان  وا
قن���د خ���ون از ع���وارض جانبی نس���بتًا ش���ایع دارو 

می  باشند.
مقدار مصرف: مقدار mg/kg 200 به  مدت 3-5 
کار می  رود. مص���رف دارو هر 15 روز  روز متوال���ی به  

یک بار برای 3 دوره تکرار می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 20mg, 50mg, 100mg
Capsule: 10mg, 50mg

      PROCARBAZINE                
درم�������ان  در  پروکاربازی���������������ن  مص���رف:  م���وارد 

هوچکین و لنفوم   های غیرهوچکینی، تومور های 
کارسینوم  های با منش���أ نایژه  ای، مالنوم  مغزی و 
بدخیم، میلوم مولتیپل و پلی  سیتمی ورا مصرف 

می  شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 
فئوکروموس���یتوم،  کلی���وی،  ی���ا  کب���دی  ش���دید 
بیماری  ه���ای قلبی-عروق���ی ی���ا بی کفایت���ی عروق 
کرون���ر و آریتم���ی قلب���ی ی���ا بیماری   های پیش���رفته 

عروقی مغز نباید مصرف شود.
عوارض جانبی: کم خونی، تحریک CNS، تضعیف 
ک���ت های  کاهش پال دس���تگاه ایمن���ی، عفون���ت، 
کم خون���ی همولیتیک، وقف���ه در قاعدگی  خ���ون، 
و پنومون���ی از ع���وارض جانب���ی ش���ایع پروکاربازین 

هستند.
ب���ا  پروکاربازی�������������ن  داروی����������ی:  تداخل  ه���ای 
دارو ه��������ای آنتی کولینرژیک، ضد  هیس���تامین  ها، 
دارو ه���ای  س���ه حلقه ای،  ضدافس���ردگی  های 
کافئی���ن،  انس���ولین،  ی���ا  ک���ی  خورا ضددیاب���ت 
کسیداز،  کاربامازپین، مهارکننده   های مونو آمین ا
دکس���ترومتورفان،   ،CNS مضع���ف  دارو ه���ای 
گوانیتیدی���ن، لوودوپا،  دوکس���اپرام، فلوکس���تین، 
مپریدین، متیل دوپا و متیل فنیدات تداخل دارد.

مقدار مصرف
ابت�������دا  هوچکین���ی  لنفوم�����ای  در  بزرگس�����االن: 
ی���ا  واح���د  نوب���ت  ی���ک  در   2-4  mg/ kg/ day
س���پس  اول،  هفت���ه  ب���رای  منقس���م  نوبت ه���ای 
کثر پاس���خ یا بروز  mg/ kg/day 6-4 ت���ا ایجاد حدا
لکوپنی و ترومبوسیتوپنی مصرف می  شود. مقدار 

مصرف نگهدارنده mg/kg/day 2-1 است.
 50 mg/ day کودکان: در لنفومای هوچکینی ابتدا
ک���ی ب���رای هفت���ه اول، س���پس ب���ه ص���ورت خورا
کثر پاس���خ یا بروز  mg/m2 /day1  100 ت���ا ایج���اد حدا

لکوپنی و ترومبوسیتوپنی مصرف می  شود. مقدار 
مصرف نگهدارنده mg/kg 50 است.

اشکال دارویی
Capsule: 50mg

        RASBURICASE                   
موارد مصرف: راس���بوریکاز  ب���رای درمان افزایش 
اس���ید اوریک خون در  بیماران مبتال به لوس���می، 
لنفوم و تومورهای بدخیم جامد مصرف می شود.
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م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه د

کمبود  کن���ش همولیتیک ی���ا متهموگلوبینمی و  وا
گلوکز 6-فس���فات دهیدروژن���از نباید مصرف  آنزیم 

شود.
هشدارها

کنش های حساس���یتی جدی  1. در صورت بروز  وا
مصرف دارو باید به س���رعت و برای همیش���ه قطع 

شود. 
2. این دارو ممکن اس���ت در آزمای���ش اندازه گیری 

کند. سطح اسید اوریک خون اختالل ایجاد 
ع���وارض جانب���ی: خی���ز محیط���ی، ت���ب، ته���وع، 
اس���تفراغ، اس���هال، یبوس���ت، دردهای ش���کمی، 
 ،ALT افزای���ش ب����یلی روبی���ن خ�������ون، افزای������ش
کنش های حساس���یتی، اختالالت ایس���کمیک  وا
کرونر، آریتمی فوق بطنی، افزایش فس���فات  عروق 
کم خونی همولیت���ک و متهموگلوبینمی از  خون، 

عوارض جانبی این دارو هستند.
مق���دار mcg/kg/day 200ب���ه  مق���دار مص���رف: 
کثر 7 روز بس���ته به غلظت پالس���مایی  م���دت حدا

اسید اوریک تزریق وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1.5mg

           SORAFENIB                  
کارس���ینومای  موارد مصرف: این دارو در درمان 
ک���ه ب���ه درم���ان ب���ا اینترفرون-آلف���ا  کلی���ه  س���لول 
درم���ان  و  نداده ان���د  پاس���خ  اینترلوکی���ن-2  ی���ا 

کارسینومای سلول های کبدی مصرف می شود.
هشدارها

1- احتمال بروز ایس���کمی قلب���ی در اثر مصرف این 
دارو وجود دارد. 

2- در اث���ر مص���رف دارو ممکن اس���ت فش���ار خون 
بیم���ار به  خصوص در 6 هفت���ه اول درمان افزایش 
که  یاب���د. در بیم���اران مبتال به زیادی فش���ار خون 
کنترل نش���ده مصرف  فش���ار خون آن ها به خوبی 

گیرد. دارو باید با احتیاط صورت 
3- ب���ه  دنب���ال مص���رف ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 
خ ده���د. بن���ا ب���ر این در  خونریزی ه���ای ش���دید ر
ص���ورت نیاز ب���ه انجام جراحی های ب���زرگ مصرف 

گیرد.  دارو باید با احتیاط صورت 
4- در بیم���اران تح���ت درم���ان با وارفاری���ن باید با 

احتیاط تجویز شود.
کبد مصرف دارو باید  5- در موارد نارسایی شدید 

گیرد. با احتیاط صورت 
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست، 
بی اش���تهایی،  بل���ع،  در  اخت���الل  س���وءهاضمه، 
دردهای ش���کمی، افزایش فشار خون، خونریزی، 
ترومبوس���ی����توپنی،  لنفوپن������ی،   ،INR افزای���������ش
گرفتگ���ی صدا،  گرگرفتگ���ی،  نوتروپن���ی، لوکوپن���ی، 
خس���تگی، ضعف، افس���ردگی، نوروپاتی محیطی، 
کاهش  کلی���ه،  ت���ب، اختالالت نع���وظ، نارس���ایی 
فس���فات خ���ون، درد مفاص���ل، درد عضالنی، وزوز 
گ���وش، جوش پوس���تی، خارش، قرمزی پوس���ت، 
کنش های  کنه، وا خشکی پوست، پوسته ریزی، آ
پوستی، سوراخ شدن مجرای گوارشی، انفارکتوس 
میوکارد، نارس���ایی احتقانی قلب، افزایش بحرانی 
فش���ار خون، لوکوانسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر، 
اختالالت تیروئید و س���ندرم اس���تیون جانسون از 

عوارض جانبی این دارو می باشند.
تداخل های دارویی: فراهمی زیس���تی سروفنیب 
کاهش می یابد.  در مصرف همزمان با نئومایسین 
کاهش  ریفامپیسین غلظت پالسمایی این دارو را 
در  کومارین ه���ا  ضدانعق���ادی  اث���رات  می ده���د. 
مصرف همزمان با س���روفینیب افزای���ش می یابد. 
کاهش  این دارو ممکن اس���ت جذب فنی توئین را 
گرانولوسیتوز  دهد. به  دلیل افزایش احتمال بروز آ
کلوزاپین  بای���د از مصرف همزمان س���روفینیب ب���ا 
اجتن���اب ش���ود. ای���ن دارو ممک���ن اس���ت ج���ذب 
قرص های دیگوکسین را کاهش دهد. سروفینیب 
کسل را افزایش می دهد  غلظت پالسمایی دوستا
و ممکن است غلظت پالسمایی دوکسوروبیسین 

و ایرینوتکان را نیز افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

کنش ه���ای جلدی  1- بیم���ار بای���د از نظ���ر ب���روز  وا
به  خص���وص در 6 هفته اول درمان تحت نظر قرار 

گیرد.
کب�����ودی و خونریزی  2- پای���ش بیم���ار از نظر بروز  

غیرمعمول ضروری است.
3- در ص���ورت بروز درد در قفس���ه س���ینه یا س���ایر 

مشکالت قلبی باید به پزشک مراجعه شود.
4- ط���ی دوره مص���رف دارو و 2 هفت���ه پس از قطع 

دارو باید از بارداری خودداری شود.
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مقدار مصرف: 400میلی گرم دو بار در روز مصرف 
می شود.

اشکال دارویی 
Tabet: 200mg

        STREPTOZOCIN            
درم���ان  در  استرپتوزوس���ین  مص���رف:  م���وارد 
کارسینوئید  کارس���ینومای لوزالمعده و تومور های 

مصرف می شود.
کاهش  کلیه و  عوارض جانبی: سمیت و نارسایی 

قند خون از عوارض استرپتوزوسین هستند.
نکات قابل توصیه

1- استرپتوزوس���ین را می ت���وان ب���ه  ص���ورت تزریق 
کوتاه م���دت )10-15  س���ریع  وریدی و ی���ا انفوزیون 

کرد. دقیقه( و یا طوالنی )طی 6 ساعت( تجویز 
کلیوی، تزریق  2- ب���ه  خاطر احتمال بروز ع���وارض 

داخل شریانی دارو توصیه نمی شود.
3- به  خاطر احتمال بروز کاهش قند خون هنگام 
تزریق، محلول دکس���تروز تزریقی باید در دسترس 

باشد.
4- بی���ن دوره   ه���ای درم���ان استرپتوزوس���ین باید 
6-4 هفته فاصله باش���د تا در صورت بروز سمیت 

کنترل آن باشد. کلیوی امکان 
مقدار مصرف: در درمان کارسینومای لوزالمعده 
mg/m2 /day1  500 به  مدت پنج روز متوالی تزریق 

که هر 6-4 هفته تکرار می  ش���ود  وریدی می  ش���ود 
و ی���ا g/m2 1 هفت���ه  ای ی���ک  بار به  م���دت دو هفته 
کثر  که در صورت نیاز حدا تزریق وریدی می  ش���ود 

تا g/m2 1/5 افزایش می  یابد.
اشکال دارویی

Injection: 1g

             SUNITINIB                     
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو برای درمان س���رطان 
کلیه پیش���رفته و متاس���تازی، توموره���ای بدخیم 
توموره���ای  و  مع���دی-روده ای  متاس���تازی 

نورواندوکرین پانکراس مصرف می شود.
هش���دارها: در ص���ورت ب���روز فیس���تول از ت���داوم 

گردد.  مصرف دارو خودداری 
اس���هال و  ع���وارض جانب���ی: درده���ای ش���کمی، 
یبوست، اختالل مزاج و درک مزه، دهیدراتاسیون، 

افزایش فشار خون، ادم، مورمور پوستی، خستگی 
نوروپات���ی  گیج���ی،  س���ردرد،  بیخواب���ی،  مف���رط، 
مفاص���ل،  ناراحت���ی  هیپوتیروئی���دی،  محیط���ی، 
دردهای عضالنی، اشک ریزش، خون دماغ، تغییر 
رنگ پوست و مو و ادرار، بثورات جلدی، خشکی و 
التهاب پوستی، ناهنجاری های معدی-روده ای، 
گونه، نارسایی  پانکراتیت، تخریب استخوان های 
کبدی، دفع ادراری پروتئین و حمالت تشنجی از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
مق���دار مص���رف: در درم���ان توموره���ای مع���دی 
دوره ه���ای  کلی���ه  پیش���رفته  س���رطان  و  روده ای 
که برای مدت چهار  درمانی ش���ش هفته ای است 
هفتهmg/day 50 تجویز  می شود و آنگاه دو هفته 
اس���تراحت وجود خواهد داش���ت. در صورت عدم 
 25 -75 mg/day تحم���ل بیمار می ت���وان مقادی���ر
را در نوبت ه���ای منقس���م 12/5میلی گرمی تجویز 
نوروادم���ای  توموره���ای  درم���ان  ب���رای  نم���ود. 
پانک���راس هفته های اس���تراحت وجود نداش���ته و 
mg/day  37/5 در نوبت ه���ای 12/5میلی گرم���ی 
 50 mg/ day کث���ر برحس���ب تحم���ل بیم���ار ت���ا حدا

تجویز می شود. 
اشکال دارویی 

Capsule: 12.5mg, 25mg, 50mg
 

          TAMOXIFEN                     
موارد مصرف: تاموکس���یفن برای درمان سرطان 
س���ینه و درمان نازایی وابس���ته ب���ه اولیگومنوره یا 

آمنوره ثانویه مصرف می  شود.
هشدارها

کیس���ت   های  1- با مصرف این دارو احتمال ایجاد 
تخم���دان در زن���ان قب���ل از دوران یائس���گی وجود 

دارد.
2- احتمال افزایش کلسیم خون در بیماران مبتال 

به متاستاز استخوان وجود دارد.
ب�������روز تغیی���رات آندومت���ر ش���امل  3- احتم�������ال 
هیپرپ���الزی، پولیپ و خونریزی غیرطبیعی واژن و 

عالئمی مانند درد یا فشار لگن وجود دارد.
4- در ص���ورت وج���ود ت���اری دی���د، آب  مرواری���د،  
گویچه   های سفید و نیز زیادی  کت  ها و  کاهش پال
چربی   ه���ای خون، این دارو باید با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
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ُگرگرفتگی، خونریزی واژن، توقف د عوارض جانبی: 

گوارشی، درد در  قاعدگی، خارش واژن، اختالالت 
کت  ها، احتباس  کاهش تع���داد پال ناحیه توم���ور، 
مایعات، طاس���ی، فیبروم رحم، اختالالت بینایی 
کاهش  )تغییرات قرنیه، آب مروارید و رتینوپاتی( و 
گویچه   های س���فید خ���ون از عوارض  کت   ه���ا یا  پال

جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: استروژن  ها ممکن است با 
اثرات درمانی تاموکسیفن تداخل نمایند. ترکیباتی 
مثل سایمتیدین، فاموتیدین، رانیتیدین و سایر 
آنتی  اس���ید ها موج���ب حاللی���ت زودرس دارو و در 
نتیج���ه بازش���دن نابج���ای قرص   ه���ای روکش  دار 

رود ه  ای می  شوند.
نکات قابل توصیه

1- روش  ه���ای ضدب���ارداری غیرهورمون���ی، ط���ی 
درم���ان و به  م���دت 2 ماه پس از درم���ان باید مورد 

گیرد. استفاده قرار 
گوارش���ی مصرف دارو  2- در صورت بروز اختالالت 
ادامه یابد و در صورت بروز استفراغ زودرس پس از 

مصرف دارو، به پزشک مراجعه شود.
 20 mg/day مقدار مص���رف: در س���رطان س���ینه
 20 mg/day مصرف می ش���ود. در درم���ان نازای���ی
در روز ه���ای دوم، س���وم، چه���ارم و پنجم قاعدگی 
مص���رف می  ش���ود. در ص���ورت ل���زوم در دوره   های 
بعدی درمان، مقدار مص���رف روزانه را می توان به 
40 و سپس به 80 میلی گرم افزایش داد. در صورت 
نامنظ���م بودن قاعدگ���ی، دوره اول درمان را در هر 
ک���رد و دوره بعدی 45 روز بعد  روز می توان ش���روع 
و یا در صورت ش���روع قاعدگ���ی، در روز دوم آن آغاز 

می  گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 20mg

      TEMOZOLAMIDE           
م���وارد مصرف: این دارو به  همراه پرتودرمانی در 
بزرگساالن مبتال به تومورهای مغزی گلیوبالستوما 
مولتی فرم و درمان آستروس���یتومای آناپالستیک 

مقاوم مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 

کاربازین نباید مصرف شود. حساسیت به دا

هشدارها
1- طی دوره درمان با تموزوالمید احتمال سرکوب 
کم خونی  ک���ه می توان���د منجر ب���ه  مغز اس���تخوان 

کشنده شود، وجود دارد.  آپالستیک 
ک���ت قبل از  2- ش���مارش س���لول های خونی و پال

شروع درمان و طی درمان ضروری است.
3- مص���رف طوالنی م���دت تموزوالمی���د احتمال 
را   PCP)Pnenumocystis Carini( پنومون���ی  ب���روز 
افزای���ش می دهد. بنا براین پیش���گیری از PCP در 
که به طور همزمان تحت درمان با  تم���ام بیمارانی 
کل 42  تموزوالمید و پرتودرمانی قرار می گیرند در 

روز دوره درمان الزم است.
کلیه  کبد و  4- در بیماران مبتال به نارسایی شدید 

گیرد. تجویز دارو باید با احتیاط صورت 
یبوس���ت،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
اسهال، بی اشت����هایی، دردهای ش���کمی، ضعف، 
خست����گی، بی خوابی، سردرد، ریزش مو، خشکی 
جوش ه���ای  کهی���ر،  پوس���ت،  قرم���زی  پوس���ت، 
پوس���تی، تاری دی���د، دوبینی، ترومبوس���یتوپنی، 
گیجی، تب، درد عضالنی و خیز محیطی  تش���نج، 

از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان والپروئیک 

کاهش می دهد. کلیرانس تموزوالمید را  اسید 
نکات قابل توصیه

ش���دن  بچ���ه دار  از  دارو  مص���رف  م���دت  ط���ی   -1
گردد. خودداری 

2- به منظور کاهش تهوع و استفراغ ناشی از دارو، 
اس���تفاده از داروهای ضدتهوع پیش از تجویز دارو 

و هنگام خواب توصیه می شود.
3- تجوی���ز دارو با معده خالی احتمال بروز تهوع و 

کاهش می دهد. استفراغ را 
گلیوبالس���توما مولتی  مقدار مص���رف: در درمان 
ف���رم در نوب���ت اول mg/m2 75 ب���رای م���دت 42 
روز ب���ه  ط���ور همزم���ان ب���ا پرتودرمان���ی موضع���ی 
اس���تفاده ش���ده و به دنب���ال آن مق���دار نگهدارنده 
دارو ب���رای مدت 6 روز تجویز می ش���ود. در درمان 
آستروسیتومای آناپالس���تیک mg/m2 150 یک بار 
در روز ب���رای 5 روز متوال���ی در ه���ر دوره درمان 28 

روزه مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Capsule: 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 
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250mg
Injection: 100mg

           TENIPOSIDE                  
م���وارد مص���رف: تنی  پوزای���د به تنهایی ی���ا همراه 
با س���ایر داروهای ضدس���رطان در درمان لوسمی 
لنفوبالس���تیک ح���اد مق���اوم ب���ه درمان اس���تفاده 

می  شود.
هشدارها

1- مقدار مصرف دارو در بیماران مبتال به نارسایی 
کاهش یابد. کبد باید  کلیه یا 

کاهش فش���ار خ���ون در  2- بدلی���ل احتم���ال ب���روز 
اث���ر تزری���ق س���ریع داخل وری���دی، دارو بای���د از راه 

انفوزیون آهسته داخل وریدی تجویز شود.
گویچه  های  کاه���ش  کم  خونی،  عوارض جانب���ی: 
کس���ی،  آنافیال خ���ون،  کت  ه���ای  پال ی���ا  س���فید 
کاهش اش���تها، تهوع و اس���تفراغ،  اس���تئوماتیت، 
کب���د  عملک���رد  اخت���الل  برگش���ت  پذیر،  طاس���ی 
)خصوص���ًا ب���ا مقادی���ر زی���اد( و تحری���ک موضعی و 
ترومبوفلبی���ت در مح���ل تزریق از ع���وارض جانبی 

دارو می  باشند.
ب���ا  همزم���ان  مص������رف  داروی�������ی:  تداخل ه���ای 
کلیران���س  متوترکس���ات، باع���ث افزای���ش مختص���ر 
پالسمایی متوترکسات می  شود. فنی  توئین ممکن 
کلیرانس تنی  پوزاید ش���ده و  اس���ت باعث افزای���ش 
کاهش اثرات درمانی آن ش���ود. داروهای  منجر به 
تالبوتامید، س���دیم سالیس���یالت و س���ولفامتیزول 
کاه���ش اتص���ال پروتئین���ی  ممک���ن اس���ت باع���ث 

تنی  پوزاید شوند.
نکات قابل توصیه

1- طی درمان با تنی  پوزاید، استفاده از روش  های 
ضدبارداری توصیه می  شود.

2- در صورت مش���اهده تب و ل���رز،  افزایش ضربان 
قلب و اش���کال در تنفس، باید به پزش���ک مراجعه 

نمود.
مقدار مصرف: تنی  پوزاید از راه انفوزیون آهسته 
داخل وریدی ط���ی حداق���ل 60-30 دقیقه تجویز 
گلوکز %5  کلرورس���دیم 0/9% ی���ا  ش���ده و از محلول 
اس���تفاده  دارو  از   1 mg/ml محل���ول تهی���ه  ب���رای 
 30  mg/ m2 می  شود. این دارو به  تنهایی با مقدار
ه���ر 5 روز ی���ک  بار ی���ا mg/m2 180 هر هفت���ه به  کار 

هفت���ه  در  ب���ار  دو    165 mg/m2 مق���دار  م���ی رود. 
ب���رای9-8 نوب���ت همراه با س���یتارابین ی���ا با مقدار 
کث���ر mg/m2 250 ه���ر هفته ب���رای 8-4 هفته  حدا
هم���راه ب���ا وین کریس���تین و پردنی���زون نی���ز تجویز 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 50mg/5ml

        THIOGUANINE               
موارد مصرف: تیوگوانین در درمان لوسمی   های 
کار  میلوس���یتیک و لنفوس���یتیک حاد یا مزمن به  

می  رود.
کب���دی بیم���ار ب���ه ص���ورت  هش���دارها: عملک���رد 
هفتگ���ی بررس���ی ش���ده و در ص���ورت بروز س���میت 

گردد. کبدی مصرف دارو قطع 
کاهش  ع���وارض جانب���ی: ضعف دس���تگاه ایمنی، 
کاه���ش  و  عفون���ت  خ���ون،  س���فید  گویچه   ه���ای 
کت   ه���ای خ���ون از ع���وارض ش���ایع تیوگوانی���ن  پال

است.
 2 mg/kg/ day مق�����دار مص�����������رف: در ابت�������دا
ی���ا mg/m2 /day1  100- 75 در ی���ک نوب���ت واح���د 
مصرف می ش���ود. در صورت ل���زوم بعد از 4 هفته 
یک افزایش مقدار مصرف تا mg/kg 3 الزم است. 
 2-3 mg/ kg/ day نگهدارن���ده  مص���رف  مق���دار 

است.
اشکال دارویی

Tablet: 40mg

  THYROTROPIN ALFA      
ردی����اب���ی  ب�����رای  دارو  ای���ن  مص�������رف:  م�������وارد 
که تیروئید  باقی مانده ه���ای تیروئی���د در بیمارانی 
ی���د  برداش���ت  افزای���ش  ی���ا  ش���ده  برداش���ته  آنه���ا 

کتیو توسط تیروئید استفاده می شود.  رادیوا
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود آنتی بادی ه���ای خودایمنی 
علیه تیروگلوبین احتمال مش���اهده پاس���خ منفی 

کاذب وجود دارد.
2- در ص���ورت وج���ود انفارکتوس میوکارد یا س���ایر 
بیماری های قلبی-عروقی ی���ا بی کفایتی آدرنال با 

احتیاط فراوان تجویز شود.
ع�������وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، س���������ردرد، 
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خس���تگی، ضعف، پاراس���تزی، درد پشت، سندرم د

کهیر، اسهال،  شبه آنفوالنزا، جوش های پوستی، 
گرگرفتگی، تنگی نفس، درد در نواحی  تپش قلب، 
متاس���تاز داده، لرزش، درد مفاصل، درد عضالنی، 
تعری���ق بیش از ح���د و درد، خ���ارش و جوش های 
پوس���تی در محل تزریق از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
ن���کات قابل توصیه: در صورت مصرف دارو باید از 

بارداری اجتناب شود.
مق���دار مص���رف: 900میکروگرم به  ص���ورت تزریق 
گلوتئال تجویز می ش���ود. این  عضالن���ی در عضل���ه 

مقدار 24 ساعت بعد تکرار می شود.
اشکال دارویی 

Injection: 900mcg, 1.1mg

         TRIPTORELIN                           
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالمتی 
اس���تفاده  پروس��������تات  پیش���رفته  کارس���ینومای 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود انس���داد 
در دس���تگاه ادراری ی���ا ضایع���ات س���تون مهره ای 

متاستاتیک نباید مصرف شود.
س�������طح  موقت���ی  افزای�������ش  جانب���ی:  ع��������وارض 
ک���ه منجر به  ک���م طناب نخاعی  تستوس���ترون، ترا
کتیک از  فل���ج می  ش���ود، آنژی���وادم و ش���وک آنافیال

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های داروی���ی: داروه���ای افزایش دهنده 
کتی���ن خون، نبای���د همزمان ب���ا تریپتورلین  پروال

تجویز شوند.
مقدار مصرف: مقدار 3/75 میلی گرم یک  بار در 

ماه تزریق عضالنی می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 3.75mg, 11.25mg, 95.6mcg

              VINBLASTINE                  
موارد مصرف: وین  بالستین در درمان کارسینوم 
کارس���ینوم  س���ینه، توموره���ای تروفوبالس���تیک، 
بیضه، ریه، مثانه و کلیه، نوروبالستوم، لنفوم  های 
Letterer- هوچکین���ی و غیرهوچکین���ی، بیم���اری
کاپوسی، میکوزفونگوئید و درمان  siwe، س���ارکوم 
لوسمی میلوسیتیک مزمن و تومورهای تخمدان 

به  کار می  رود.
هش���دارها: وین  بالس���تین ممکن اس���ت بر عمل 

اسپرم  سازی در انسان تاثیر بگذارد.
کاهش  ع���وارض جانب���ی: ضعف دس���تگاه ایمنی، 
کاه���ش  و  عفون���ت  خ���ون،  س���فید  گویچه   ه���ای 
کت   های خون از عوارض شایع این دارو است. پال

مقدار مصرف
ی���ا   0/1 mg/kg مق���دار  ابت�������دا  در  بزرگس���االن: 
وری���دی  ب���ه  ص��������ورت  هفت������ه  در   3/7 mg/ m2

تزریق می  ش���ود و مق���دار مصرف به  ط���ور هفتگی 
افزای���ش   1/8-1/9  mg/m2 ی������ا   0/05 mg/ kg
کثر مق���دار مص���رف mg/kg 0/5 یا  می  یاب���د. حدا
mg/m2 18/5 اس���ت. مق���دار مص���رف نگهدارنده 

حدود 10میلی گرم یک یا دو  بار در ماه است.
ک���ودکان: در ش���روع mg/m2  2/5 در هفت���ه تزری���ق 
 1/25 mg/ m2 وریدی می  شود. این مقدار هر هفته
کث���ر مق��������دار مص��������رف  افزای���ش می  یاب�������د. حدا
mg/ m2 7/5 اس���ت. مق���دار مص���رف نگهدارن���ده 

کثر مقدار مصرف  کمتر از حدا  1/25 mg/m2 حدود
اولیه است که هر 14-7 روز یک  بار تزریق می  گردد.

اشکال دارویی
Injection: 10mg

           VINCRISTINE                   
موارد مصرف: وین  کریس���تین در درمان لوسمی 
و  مزم���ن  لنفوس���یتیک  و  ح���اد  لنفوبالس���تیک 
میلوس���یتیک مزمن، نوروبالس���توم، تومور ویلمز، 
کارسینوم سینه، ریه، تخمدان و کولورکتال، لنفوم 
هوچکینی و غیرهوچکینی و لنفوسارکوم و سارکوم 
رتیکولوم، س���ارکوم رش���ته   های عضالت مخطط و 
سارکوم اوینگ و سارکوم اس���تئوژنیک، مالنومای 
بدخی���م، میل���وم مولتیپ���ل و تومور ه���ای س���لول 
ترومبوس���یتوپنی  و  میکوزفونگوئی���د  تخم���دان، 
پورپ���ورای ایدیوپاتی���ک مقاوم ب���ه درمان مصرف 

می  شود.
هشدارها

1- وین  کریس���تین ممک���ن اس���ت موج���ب افزایش 
کارسینوم   های ثانویه شود. خطر ایجاد 

کاه���ش  کب���د، عفون���ت،  2- در م���وارد نارس���ایی 
گویچه  های س���فیدخون ی���ا بیماری  های عصبی- 

عضالنی با احتیاط فراوان تجویز شود.
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کرامپ   های معدی،  عوارض جانب���ی: یبوس���ت و 
افزایش اس���ید اوریک درخون و نفروپاتی ناش���ی از 
آن و س���میت عصبی ش���امل دوبینی و اش���کال در 
راه رفتن از عوارض شایع وین  کریستین می باشند.
تداخل  های داروی���ی: در صورت مصرف همزمان 
کولشی س���ین تنظیم مقدار مصرف  با آلوپورینول و 
دارو های ضدنقرس ضروری است. مصرف همزمان 
با آس���پاراژیناز ممکن اس���ت منجر ب���ه افزایش خطر 

مسمومیت عصبی شود.
مقدار مصرف

ی���ا   0/01-0/03 mg/kg مق����������دار  بزرگس��������االن: 
mg/ m2 1/4-0/4 تزریق وریدی می  شود.

ک���ودکان: مق���دار mg/m2 2-1/5 تزری���ق وری���دی 
می  شود.

اشکال دارویی
Injection: 1mg

             VINDESIN                             
موارد مصرف: ویندزین در درمان لوس���می   های 
کارس���ینوما ها از جمله  ح���اد، لنفوم   ه���ا و بعضی از 

سینه و ریه مصرف می  شود.
هشدارها

1- این دارو در صورت وجود ضعف شدید عضالنی 
نباید مصرف شود.

2- ویندزین نباید داخل جمجمه تزریق شود.
عوارض جانب���ی: نفروپاتی، تضعی���ف فعالیت مغز 
کت های خون  کاهش پال کم  خونی و  اس���تخوان، 
و س���میت عصبی از عوارض جانبی مهم ویندزین 

است.
مقدار مص���رف: مق���دار mg/m2 4/5-3 هر 1-2 
هفت���ه و ی���ا mg /m2 /day1 2-1 ب���رای 10-2 روز ه���ر 

3-2 هفته تزریق وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 5mg

         VINORELBINE                             
م���وارد مص���رف: وینورلبی���ن در درمان س���رطان 
پیش���رفته س���ینه و س���رطان  های پیش���رفته ری���ه 

مصرف می  شود. 
تع���داد  صورتی ک���ه  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کمتر از 1000 سلول در  گرانولوسیت  ها قبل از درمان 

میلی  مترمکعب باشد، نباید استفاده شود.
هشدارها

1- در صورتی ک���ه ط���ی درم���ان، س���میت عصب���ی 
متوس���ط یا ش���دید ایجاد ش���ود، مصرف دارو باید 

گردد. قطع 
کبدی باید  2- تجوی���ز دارو در بیماران با نارس���ایی 
گیرد. در ص���ورت وجود  ب���ا احتیاط فراوان ص���ورت 
نارسایی کبدی مقدار مصرف دارو باید کاهش یابد.
ع����ارض���ه  گرانولوس��������یتوپنی  جانب���ی:  ع���وارض 
جانب������������ی محدود کننده مصرف این دارو اس���ت. 
درد موضع���ی و ترومبوفلبی���ت با تزری���ق مکرر دارو 

مشاهده شده است.
تداخل ه���ای داروی���ی: در اث���ر مص���رف همزم���ان 
وینورلبین با سیس پالتین، شیوع گرانولوسیتوپنی 
افزایش می  یابد. مصرف همزمان مهار کننده  های 
کونازول  آنزیم های کبدی از جمله کتوکونازول، ایترا
کرولیده���ا با وینورلبین، باعث افزایش س���طح  و ما
س���رمی وینورلبین و ایجاد اثرات س���می می  شود. 
کنش  های  در تجویز همزمان با میتومایس���ین، وا
خ داده  اند. در زم���ان تجویز همزمان  ح���اد ریوی ر
کس���ل بای���د مراق���ب عالئ���م  کلی تا وینورلبی���ن و پا
ب���ود. مص���رف دارو و انج���ام همزم���ان  نوروپات���ی 
 Radiation کنش  های رادیوتراپی، باعث ایج���اد وا

recall می  شود.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت بروز تب و لرز، تنگی نفس، س���رفه یا 
دیگر عالئم ریوی، درد ش���کمی یا یبوست باید به 

پزشک مراجعه نمود.
2- در ط���ول درم���ان با ای���ن دارو، بای���د از بارداری 

جلوگیری نمود.
مقدار مصرف

تزریق���ی: ای���ن دارو از راه داخل وری���دی طی 5 تا 10 
گلوک���ز  دقیق���ه در غلظت  ه���ای mg/ml 3-1/5 در 
کلرورس���دیم 0/9% تجوی���ز می  ش���ود. دارو  5% ی���ا 
ب���ه  صورت تزریق مس���تقیم داخل وریدی ی���ا از راه 
انفوزیون داخل وریدی تجویز می  شود. در درمان 
سرطان ریه بزرگس���االن، mg/m2 30 هفته  ای یک  

بار مصرف می شود. 
کی: مقدار mg/m2 60 هفته  ای یک  بار برای   خورا
ک���ه در صورت تحمل  س���ه هفته مصرف می ش���ود 
بیم���ار ت���ا mg/m2 80 ی���ک  ب���ار در هفت���ه افزای���ش 
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کثر مقدار مصرف، 160 میلی گرم یک  د می  یابد. حدا

بار در هفته می  باشد. 
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml
Capsule: 20mg, 30mg

    ZOLEDRONIC ACID      
موارد مصرف: این دارو در درمان زیادی بدخیم 
کلس���یم خ���ون، مالتیپل میلوم���ا و متاس���تازهای 

استخوانی تومورهای جامد به  کار می  رود. 
کاهش فش���ار خون،  ع���وارض جانب���ی: خیز پاه���ا، 
خس���تگی، ت���ب، س���ردرد، س���رگیجه، بی  خواب���ی، 
گیجی،  اضط���راب، افس���ردگی، بی قراری ش���دید، 
هایپواستزیا، طاسی، درماتیت، دهیدراتاسیون، 
کاهش فسفر  خون، کاهش پتاسیم خون، کاهش 
منیزیم خون، تهوع، اس���هال، استفراغ، یبوست، 
کاهش اشتها و وزن از عوارض جانبی  درد شکمی، 

این دارو هستند. 
هشدارها

1- درم���ان ب���ا بیس فس���فونات  ها ب���ا اس���تئونکروز 
)عمدت���ًا چان���ه( همراه می  باش���د. معاین���ه دندان 
و موارد پیش���گیری دندانپزش���کی بایس���تی قبل از 
تجویز مزمن بیس فس���فونات  ها در بیماران دارای 
کتور انجام ش���ود. طی درمان، عملیات  ریسک فا

تهاجمی دندانپزشکی نباید انجام شود. 
2- درد شدید استخوان، مفصل و عضالت به  طور 
گزارش  غیرشایعی طی درمان با بیس فسفونات  ها 
شده است. عالئم معمواًل پس از قطع دارو از بین 

می  روند. 
کلیه  3- دارو بایس���تی در صورت وجود نارس���ایی 
ب���ا احتیاط مصرف ش���ده و تنظیم مق���دار مصرف 

ضروری است.
کبد  4- در بیماران مبتال به آسم، اختالل عملکرد 

و در افراد مسن با احتیاط فراوان تجویز شود. 
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
کاهش  آمینوگلیکوزیدها می تواند اثر بیش���تری در 
کلس���یم خ���ون ایج���اد نمای���د. مص���رف همزم���ان 
داروه���ای ضدالته���اب غیراس���تروییدی می تواند 
گوارش  باعث افزایش اثرات س���می دارو بر دستگاه 
شود. مشتقات بیس فسفونات  ها می توانند باعث 
کلس���یم خ���ون مکمل  های  کاهش  افزایش اثرات 
فس���فات ش���وند. داروهای���ی نظیر آنتی اس���یدها، 
کی آهن و امالح  کی کلسیم، امالح خورا امالح خورا
کاهش جذب  ک���ی منیزی���م می  توانند باع���ث  خورا

کی شوند.  مشتقات بیس فسفونات خورا
نکات قابل توصیه

1- این دارو باید طی مدت 30-15 انفوزیون   شود. 
در هنگام انفوزی���ون نباید داروهای دیگری از این 

خط انفوزیون تجویز شوند. 
2- بیمار بایس���تی به  طور مناس���بی قبل از درمان 

هیدراته شود. 
3- محلول دارو قبل از تجویز باید در 100 میلی لیتر 

نرمال سالین یا دکستروز 5% رقیق شود. 
کلسیم  مقدار مصرف: در درمان زیادی بدخیم 
کث���ر 4میلی گ���رم در ی���ک نوب���ت واحد  خ���ون حدا
تزریق می  ش���ود. تک���رار درمان حداق���ل یک هفته 
انج���ام می ش���ود. در درم���ان مالتیپ���ل میلوم���ا ی���ا 
ضایعات استخوانی متاستاتیک تومورهای جامد 
4 میلی گرم هر 4-3 هفته تجویز می  ش���ود. در این 
کلس���یم )500  مورد بیماران باید یک مکمل روزانه 
 D گ���رم( و مولتی ویتامین ح���اوی ویتامین میل���ی 
کنن���د. در درمان بیماری پاژه  )400 واحد( مصرف 

5 میلی گرم تزریق می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: 4mg, 5mg



ALBENDAZOLE
ARTEMETHER
ARTESUNATE
ATOVAQUONE 
+  CHLOROGUANIDE
ATOVAQONE+PROGUANIL
BEPHENIUM
CHLOROQUINE
CROTAMITON
DEHYDROEMETINE
DIETHYLCARBAMAZINE
DILOXANIDE
IODOQUINOL
LEVAMISOL
LINDANE
MEBENDAZOLE
MEFLOQUINE
MEGLUMINE 

5
ANTIPARASITICS

ANTIMONATE
NICLOSAMIDE
PENTAMIDINE
PIPERAZINE
PRAZIQUANTEL
PRIMAQUINE
PROGUANTL
PYRANTEL
PYRIMETHAMINE
PYRVINIUM
QUINACRINE
QUININE
SPINOSAD
STIBOGLUCONATE
 SULFADOXINE-P
THIABENDAZOLE
TINIDAZOLE
TRICLABENDAZOLE
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         ALBENDAZOLE               
م���وارد مص���رف: آلبن���دازول ی���ک داروی ضدکرم 
ب���ه  آلودگ���ی  درم���ان  در  و  اس���ت  وس���یع  الطیف 
ک���رم ق���الب دار، تریکوری���از،  کرم���ک،  آس���کاریس، 
از  ناش���ی  هیداتی���د  کیس���ت  و  اس���ترونژیلوئید 
کین������وکوک���وس  ا و  گران�����ول���وزوس  کینوکوک���وس  ا

مولتی لوکوالریس مصرف می  شود.
هشدارها

کب���د بای���د ب���ا  1- در بیم���اران مبت���ال ب���ه نارس���ایی 
احتیاط فراوان مصرف شود.

کبد و ش���مارش  2- انج���ام آزمون  ه���ای عملک���رد 
سلول  های خون قبل از ش���روع درمان و دو  بار در 
ط���ول ه���ر دوره درمان ب���ا مقادیر زیاد ی���ا به  مدت 

طوالنی ضروری است.
گوارش���ی، س���ردرد،  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
کب���دی، به  ندرت  س���رگیجه، تغیی���ر در آنزیم   های 
جل���دی  بث���ورات  ت���ب،  برگش���ت ناپذیر،  آلوپس���ی 
گزارش  و اخت���الالت خون���ی ب���ا مص���رف ای���ن دارو 

شد ه  اند.
تداخل های دارویی: س���ایمتیدین اثر آلبندازول 
کاهش می  دهد. مص���رف هم زمان آلبندازول با  را 
دگزامتازون ی���ا پرازی  کوانتل باعث افزایش غلظت 

سرمی آلبندازول می  شود.
نکات قابل توصیه

1- این دارو همراه با غذا های چرب مصرف شود.
2- در آلودگی   ه���ای ش���دید دوره درم���ان ممک���ن 

است 3-2 هفته طول بکشد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار مص���رف ای���ن دارو در درم���ان 
کرم  ه���ا 400 میلی گ���رم در ی���ک  آلودگ���ی ب���ه ان���واع 
ک���ه در ص���ورت نی���از پس از س���ه  نوب���ت می  باش���د 
هفت���ه درمان مج���ددًا تک���رار می  ش���ود. در درمان 
آلودگ���ی ب���ه اس���ترونژیلوئیدmg/day 400 ب���رای 3 
روز مصرف می  ش���ود. در صورت ل���زوم دوره درمان 
کیس���ت هیداتید )بدون جراحی( mg/day 800 در 
نوبت های منقس���م برای 28روز مصرف می  ش���ود 
و پ���س از 14روز ب���دون مص���رف دارو مج���ددًا ای���ن 
دوره درم���ان ب���رای 3 بار دیگر تکرار می  ش���ود. این 
دوره درم���ان ی���ک  ب���ار دیگر نی���ز پی���ش از جراحی 
تکرار می  ش���ود. پس از جراحی برای پیش���گیری از 
عود بیماری دو دوره درمان تکرار می  ش���ود. مقدار 

مصرف روزانه این دارو mg/day 15 می  باشد.
کرم  ها در  ک���ودکان: برای درم���ان آلودگی به ان���واع 
کودکان با س���ن 2 س���ال ی���ا بیش تر مق���دار مصرف 
کمتر از 2  کودکان با س���ن  مانند بزرگس���االن و برای 

سال مقدار مصرف نصف مقدار بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Suspension: 200mg/5ml
Tablet: 200 mg, 400 mg

         ARTEMETHER               
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان ماالری���ای 
ک���س و پالس���مودیوم  ناش���ی از پالس���مودیوم ویوا

فالسیپاروم مصرف می شود. 
هش���دارها: آرتمتر باید برای درمان موارد ش���دید 
ماالری���ای فالس���یپاروم صرفا در موارد عدم پاس���خ 

کینین مصرف شود. درمانی به 
عوارض جانبی: اختالالت خفیف گوارشی از جمله 
گیجی، سردرد،  تهوع،  اس���هال، دردهای شکمی، 
گ���وش، نوتروپنی، افزای���ش میزان  ک���ردن در  ص���دا 
کبدی و تغییرات ECG و برادی  کاردی  آنزیم  ه���ای 

گزارش شده است. با مصرف این دارو 
که باعث طوالنی  تداخل های دارویی: داروهایی 
ش���دن قطعهQT در ECG می  ش���وند، ب���ا این دارو 

تداخل دارند.
مقدار مصرف

ک���ی: برای درم���ان ماالریای فالس���یپاروم غیر  خورا
مخاطره آمیز، 80میلی گ���رم  همراه با 480میلی گرم 
لومفانتری���ن ط���ی ی���ک دوره 60 س���اعته مص���رف 
می شود. سپس در س���اعت  های 8، 24، 36، 48 
و 60 تجویز می  شود )مجموعًا 480میلی گرم آرترمتر 

گرم لومفانترین(. و 2/88 
تزریق���ی: مق���دار اولی���ه mg/kg 3/2 ب���ه  ص���ورت 
ت���ا   1/6 mg/kg/day س���پس  و  داخل عضالن���ی 
کی  هنگامی ک���ه بیمار ق���ادر به تحمل ش���کل خورا

کثر تا 7 روز تجویز می شود. شده و یا حدا
اشکال دارویی

Capsule:40mg
Injection: 80mg

          ARTESUNATE                     
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان ماالری���ای 
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فالسیپاروم غیر حاد مصرف می شود.د

گیج���ی،  گوارش���ی،  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
س���ردرد، وزوزگ���وش، نوتروپن���ی، افزای���ش می���زان 
کبدی و تغییرات ECG و برادی کاردی  آنزیم  ه���ای 

گزارش شده است. با مصرف این دارو 
که باعث طوالنی  تداخل های دارویی: داروهایی 
ش���دن قطعهQT در ECG می  ش���وند، ب���ا این دارو 

تداخل دارند.
مقدار مصرف

کی: مقدار mg/kg 4 برای اولین روز و س���پس  خورا
mg/ kg 2/5 در روزه���ای دوم و س���وم هم���راه ب���ا 
مفلوکی���ن )mg/kg 15( در یک مق���دار واحد در روز 

دوم مصرف می شود.
تزریق���ی: ابت���دا یک مق���دار اولی���ه mg/kg 2 تزریق 
ش���ده و به  دنبال آن پس از 4 س���اعت و پس از 24 

ساعت mg/kg 1 تزریق می گردد.
کودکان بین  مقعدی: به  عنوان ش���روع درمان در 

300-50 میلی گرم استعمال می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg, 200mg
Suppository: 50mg
Injection: 200mg, 60mg/ml

            ATOVAQUONE+                                
    CHLOROGUANIDE                                         

موارد مص���رف: این دارو در پیش���گیری و درمان 
ماالریای فالسیپاروم مصرف می شود.

موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
کم خونی و نوتروپنی، آفت،  هماتولوژیک از قبی���ل 
اختالالت گوارشی که ممکن است جذب این دارو 

کند نباید مصرف شود. را محدود 
هشدارها: این دارو در بیماران مبتال به نارسایی 
کلی���ه باید ب���ا احتی���اط ف���راوان مصرف ش���ود و در 
کاهش  ص���ورت نیاز به مصرف، مقدار مصرف باید 

داده شود.
ع���وارض جانب���ی: بثورات پوس���تی، س���ردرد، تب، 
گوارش���ی مانند تهوع، اس���هال  بی  خوابی، عوارض 
کاهش  کب���دی و  و اس���تفراغ، افزای���ش آنزیم  ه���ای 

سدیم خون از عوارض جانبی این دارو هستند.
متوکلوپ������رامی�������د،  داروی��������ی:  تداخ�������ل ه��������ای 
تتراس���ایکلین، ریفامپی���ن، آس���یکلویر، داروه���ای 

سفالوس���پورین  ها،  بنزودیازپین  ها،  ضداس���هال، 
ملین  ها، اپیوئیدها و اس���تامینوفن ممکن اس���ت 
کاهش غلظت پالس���مایی این دارو ش���وند.  باعث 
کلروگوانید را متوقف می  فلووکسامین متابولیسم 

کند. 
مق���دار مص��������رف: در درم�������������ان ماالری���������������ای 
گرم  فالس�یپاروم غیرمخاطره آمیز، روزانه 4 قرص )1 
کلروگوانید( به  مدت س���ه  کن و 400 میلی گرم  آتووا
روز مصرف می  ش���ود. برای پیش���گیری از ماالریای 
کن و 100  فالس���یپاروم، روزانه250 میلی گ���رم از آتووا
کلروگوانید مصرف می  ش���ود. پیشگیری  میلی گرم 
باید 1 تا 2 روز قبل از س���فر به منطقه آلوده ش���روع 
و ط���ی اقامت و تا 7 روز پس از ت���رک منطقه ادامه 

یابد.
اشکال دارویی

Tablet: Atovaquone 250mg + 
Chloroguanide 100mg, Atovaquone 
62 /5mg + Chloroguanide 25mg

           ATOVAQUONE+                   
         PROGUANIL                                 

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان ماالری���ای 
خوش خیم، ماالریای حاد ناش���ی از فالسیپاروم و 
پیشگیری از ابتال به ماالریای ناشی از فالسیپاروم 

مصرف می گردد.
هش���دارها: در صورت بروز اس���هال و اس���تفراغ در 
بیم���ار و همچنی���ن در درم���ان ماالری���ای مغ���زی و 

ماالریا با شرایط پیچیده با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: درد در ناحی���ه ش���کم، ته���وع، 
س���رگیجه،  س���ردرد،  س���رفه،  اس���هال،  اس���تفراغ، 
کابوس، افسردگی، بی اشتهایی، تب،  بی خوابی، 
ج���وش، خ���ارش، ورم ده���ان و لث���ه، تپ���ش قلب، 
اضطراب، مش���کالت خون���ی، ریزش م���و، التهاب 
کلستاز، توهم، تشنج،  کبد، افزایش ضربان قلب، 
واسکولیت، زخم های دهانی و سندرم استیون-

جانسون از عوارض جانبی این دارو هستند.
پالس���م���ایی  غلظ���ت  داروی���������ی:  تداخل ه���ای 
ک���وان در صورت مصرف همزمان با ریفامپین،  آتوا
کاهش  کلین  ریفامپیسین، متوکلوپرامید و تتراسا
می یابد. غلظت پالس���مایی ایندیناویر توسط این 
کاهش یافته و متابولیس���م زیدوودین توسط  دارو 
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آن مهار می شود.
نکات قابل توصیه: قرص را می توان در شیر یا غذا 

کرد و سپس مصرف نمود. خرد 
مقدار مصرف

بزرگساالن: در درمان ماالریا چهار قرص 100 /250 
یک  بار در روز به  مدت س���ه روز مصرف می ش���ود. 
برای پیشگیری از ماالریا یک تا دو روز قبل از ورود 
ب���ه منطقه آلوده و تا یک هفته پس از ترک منطقه 
ی���ک ق���رص 100 /250 ب���ه  ص���ورت روزان���ه مصرف 

می شود.
کودک  ک���ودکان: در درمان ماالریا ب���ا توجه به وزن 
بین 4-2 قرص 25-5 /62 یک  بار در روز به  مدت 
سه روز مصرف می ش���ود. برای پیشگیری از ماالریا 
یک ت���ا دو روز قب���ل از ورود به منطقه آلوده ش���روع 
ش���ده و تا یک هفته پس از ترک منطقه با توجه به 
ک���ودک بین 3-1 ق���رص mg 25-5 /62 روزانه  وزن 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: Atovaquone250mg+proguanil 
100mg; Atovaquone62.5mg +proguanil 
25mg

           BEPHENIUM                            
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان آلودگ���ی به 
گونه ی آنکیلوس���توم دئودنال،  کرم  های قالب  دار 
گونه  ه���ای  و  آس���کاریس  مانن���د  گ���رد  کرم  ه���ای 

تریکوسترونژیلوس مصرف می شود.
هش���دارها: در بیماران مبتال به پرفش���اری خون 
یا فش���ار خون متغیر باید با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
عوارض جانبی: تهوع، اس���هال، استفراغ، سردرد، 

گزارش شده است. سرگیجه با مصرف این دارو 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو بای���د با معده خالی مصرف ش���ده و تا 
یک ساعت بعد از مصرف آن از خوردن و آشامیدن 

خودداری نمود.
می��������وه  ی���ا آب   را می  ت���وان در ش��������ربت  2- دارو 

کرد. سوسپانسیون نموده و فورًا مصرف 
مقدار مصرف

بزرگساالن: در آلودگی به آنکیلوستوم و آسکاریس 
گرم یک یا دو  بار در روز مصرف می  شود. برای از   5

کامل نکاتور آمریکانوس سه روز متوالی  بین بردن 
گرم مصرف می  شود. روزی دو  بار هر بار 5 

کودکان با سن بیش تر از دو سال2/5  کودکان: در 
کم تر از دو س���ال یا با وزن  کودکان با س���ن  گرم و در 

گرم مصرف می  شود. کیلوگرم1/25  کم تر از 10 
اشکال دارویی

Sachet: 5g

       CHLOROQUINE                     
موارد مصرف: این دارو برای درمان یا پیشگیری 
ک���س،  ویوا پالس���مودیوم  از  ناش���ی  ماالری���ا  از 
پالس���مودیوم اوال و پالس���مودیوم ماالریه مصرف 
کلروکی���ن همچنی���ن در درم���ان آرتریت  می  ش���ود. 
ج  روماتویید،  اسکلرودرما، پمفیگوس، آمیبیاز خار

رود ه  ای و لوپوس اریتماتوز مصرف می  شود.
کب���د،  نارس���ایی  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود 
نارسایی کلیه، پسوریازیس، اختالالت نورولوژیک،  
میاس���تنی گراو، اختالالت حاد مع���دی-رود ه  ای، 
کمبود  G 6PD و اختالالت شدید خونی با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
مع���دی-رود ه  ای،  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
س���رکوب  بینای���ی،  اخت���الالت  تش���نج،   س���ردرد، 
مغ���ز اس���تخوان، بی رن���گ ش���دن مو یا ری���زش آن 
کنش   ه���ای حساس���یتی ب���ا مصرف ای���ن دارو  و وا

گزارش شده است.
تداخل  های دارویی: دارو های آنتی  اسید جذب 
کلروکین اثر دارو های  کاهش می دهند.  کلروکین را 
کلروکی���ن احتمااًل  کاه���ش می دهد.  ع را  ضدص���ر
موجب افزایش غلظت پالسمایی سیکلوسپورین 
کلروکی���ن ممکن اس���ت  و دیگوکس���ین می  ش���ود. 
عالئم میاس���تنی گراو را تش���دید و اث���رات دارو های 
کاهش دهد.  نئوستیگمین و پیریدوستیگمین را 
کلروکین را افزایش  سایمتیدین غلظت پالسمایی 
کس���ن  کلروکین با وا می  ده���د. مص���رف همزم���ان 
کسن   هاری ممکن است بر پاسخ بدن نسبت به وا
موثر باش���د. احتمال بروز آریتمی بطنی در مصرف 
همزم���ان این دارو با آمی���ودارون افزایش می یابد. 
کلروکین احتمال خطر  تجویز همزمان مفلوکین و 

بروز تشنج را افزایش می دهد. 
نکات قابل توصیه

1- تزری���ق س���ریع دارو ممک���ن اس���ت باع���ث ب���روز 
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2- برای پیش���گیری از ابتال به ماالریا بهتراس���ت از 
ی���ک هفته قبل از س���فر ب���ه مناطق آل���وده مصرف 
کرد و حداقل تا چهار هفته پس از  کلروکین را آغ���از 

بازگشت ادامه داد. 
گوارش بهتر اس���ت  کاهش تحریک  3- ب���ه  منظور 

دارو با غذا یا شیر مصرف شود.
بررس���ی  ب���رای  پزش���ک  ب���ه  منظ���م  مراجع���ه   -4
مشکالت خونی، ضعف عضالنی و معاینات چشم 

پزشکی ضروری است.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: در درمان ماالریا یک مقدار اولیه 620 
که 8-6 س���اعت بعد با  میلی گرم مصرف می ش���ود 
310میلی گ���رم در یک نوبت ادام���ه می  یابد و پس از 
آن نی���ز ب���ه مق���دار mg/day 310 ب���رای 2 روز مصرف 
می  ش���ود. برای درمان آرتری���ت روماتویید و لوپوس 
 2/5   mg/kg/ day  کثر اریتماتوز mg/day 150 تا حدا
مصرف می ش���ود. برای پیش���گیری از ماالریا مقدار 
310 میلی گ���رم یک  ب���ار در هفته مصرف می ش���ود. 
درمان پیش���گیرانه بایس���تی یک هفته قبل از ورود 
به منطقه آلوده ش���روع و ت���ا چهار هفته پس از ترک 

منطقه ادامه یابد.
 10 mg/kg ک���ودکان: در درمان ماالری���ا، مقداراولیه
که 8-6 س���اعت بع���د با مصرف  مصرف می  ش���ود 
mg/kg 5 در ی���ک نوب���ت ادام���ه می  یاب���د و پس از 
آن نی���ز ب���ه مق���دار mg/day 5 ب���رای 2 روز مصرف 
می  شود. برای پیشگیری از ماالریا در نوزادان تا 12 
کیلوگرم(، 37/5 میلی گرم هر هفته،  هفت���ه )زیر 6 
12 هفته تا یک سال )10-6 کیلوگرم(،  75 میلی گرم 
کیلوگرم( ،  هفت���ه  ای ی���ک  ب���ار، 4-1 س���ال )10-16 
112/5 میلی گ���رم هفت���ه  ای ی���ک  ب���ار، 8-4س���ال 
کیلوگرم(، 150 میلی گرم هفته  ای یک  بار،    16-25(
کیلوگ���رم(، 225 میلی گ���رم  13-8 س���ال )25-45 
و ی���ا 232/5 میلی گ���رم هفت���ه  ای یک  ب���ار مصرف 

می شود.
تزریقی

مق���دار اولیه mg/kg 10 به صورت انفوزیون بس���یار 
کمتر از  که نبای���د  آرام داخل وری���دی ط���ی مدت���ی 
8 س���اعت باش���د تجویز می ش���ود. انفوزیون های 
بعدی به  میزان mg/kg 5 هر 8 ساعت تا هنگامی 

کل تجویز به mg/kg 25 برس���د، صورت  که مقدار 
که بیم���ار قادر به مصرف  می گی���رد. به  محض این 
کی باش���د، باید انفوزیون قطع  کلروکین از راه خورا
که تجهیزات الزم ب���رای انفوزیون  ش���ود. هنگامی 
کلروکین را  داخ���ل وری���دی در دس���ترس نباش���د، 
می ت���وان از طریق داخل عضالنی و یا زیرجلدی با 
 3/5 mg/kg 2/5 هر 4 س���اعت و یا mg/kg مقدار
کل تجویز به  هر 6 س���اعت تجویز نم���ود تا مق���دار 

mg/kg 25 برسد.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg
Injection: 30mg/ml, 40mg/ml, 50 mg/ml
Syrup: 50mg/5ml, 25mg/5ml

          CROTAMITON                            
کروتامیتون ب���رای درمان جرب  م���وارد مص���رف: 
ناش���ی از س���ارکوپتس اس���کایی و درم���ان عالمتی 

خارش پوست به کار می  رود.
گزوداتیو حاد  م���وارد من���ع مص���رف: در درمات���وز ا

نباید مصرف شود.
هشدارها: از مصرف این دارو در اطراف چشم   ها 

یا بر روی پوست ترک خورده باید اجتناب شود.
کنش آلرژیک )بثورات جلدی(  عوارض جانب���ی: وا
یا تحریک پوس���ت ممکن است با مصرف دارو بروز 

نماید.
نکات قابل توصیه

کنش حساس���یتی،  1- در صورت بروز تحریک یا وا
مصرف دارو باید قطع شود.

2- از تم���اس دارو ب���ا چش���م   ها، د ه���ان ی���ا نواحی 
ملتهب پوست اجتناب شود.

3- قب���ل از اس���تعمال دارو، پوس���ت بای���د به  خوبی 
خشک گردد.

مقدار مصرف: به  عنوان ضدجرب، دارو در تمام 
س���طح ب���دن از چانه به پایی���ن، به  وی���ژه در نقاط 
چین  دار پوس���ت مالیده می  ش���ود. صب���ح روز بعد 
از مص���رف دارو، ملحف���ه و لباس زی���ر باید تعویض 
ش���ود. مص���رف دارو را می توان پس از 24 س���اعت 
کرد و 48 س���اعت پس از آخری���ن بار مصرف  تک���رار 
دارو، باید حمام نمود. به  عنوان ضدخارش، دارو 
کاماًل جذب  باید به  آرامی در محل مالیده ش���ود تا 

گردد. این عمل در صورت نیاز، قابل تکرار است.
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اشکال دارویی
Cream: 10%

    DEHYDROEMETINE                 
موارد مصرف: دهیدروامتی���ن در درمان آمیبیاز 
و ب���ه  عنوان ضدکرم در درمان آلودگی به فاس���یوال 

مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود بیماری   های 
کلیوی و اخت���ال الت عصبی-عضالنی نباید  قلبی، 

مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ع���وارض این دارو ش���بیه امتین 

است.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار ای���ن دارو در درم���ان آمیبی���از 
عضالن���ی  ی���ا  جل���دی  زی���ر  عمی���ق  تزری���ق  راه  از 
 )60 mg/day کث���ر  حدا )ت���ا   0/5-1 mg/ kg/ day

به  مدت 5 روز می  باشد.
کودکان مانند  ک���ودکان: مقدار مصرف این دارو در 
بزرگساالن است، با این تفاوت که دارو در دو نوبت 

منقسم در طول روز باید مصرف شود.
اشکال دارویی

Injection: 60mg/2ml

                DIETHYL                     
     CARBAMAZINE                 

م���وارد مصرف: این دارو در درم���ان فیالریازیس، 
ائوزینوفیل���ی  و  اونکوسرس���یازیس  لوای���از،  لوآل���وآ،  

مناطق حاره مصرف می  شود.
هشدارها

1- آزمون  های چشم پزشکی،  قبل از شروع درمان 
و به  طور متناوب در طول درمان با دارو باید انجام 

شود.
2- هر 12-6 ماه پ���س از درمان با این دارو، تعداد 
میکروفیالریای داخل جلدی با اس���تفاده از آزمون 

گردد. پوست باید ارزیابی 
ع���وارض جانب���ی: خارش، ت���ورم صورت )ب���ه  ویژه 
و  بی حال���ی  س���ردرد،  مفاص���ل،  درد  چش���م  ها(، 
ب���ه  ن���درت ت���ب، آس���یب غ���دد لنف���اوی،  بث���ورات 
جلدی، س���رگیجه،  تهوع یا استفراغ با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 

نکات قابل توصیه
1- این دارو باید بالفاصله بعد از غذا مصرف شود.

کنش  ه���ای آلرژی���ک ناش���ی  2- در ص���ورت ب���روز وا
مص���رف  اس���ت  ممک���ن  میکروفیالری���ا،  م���رگ  از 
کورتیکواستروئید های سیستمیک ضروری باشد.

مقدار مصرف
کاهش عوارض دارو، درمان  بزرگساالن: به  منظور 
با mg/ kg 1 در روز اول ش���روع می  ش���ود و به تدریج 
ط���ی س���ه روز ب���ه mg/kg/day 6 در نوبت ه���ای 
منقس���م افزایش می  یابد. این مقدار ب���رای 21 روز 

ادامه می یابد.
مقادی���ر  در   5-10 mg/kg/day مق���دار  ک���ودکان:  
کودک تا 15 سال مصرف  منقسم بر اس���اس س���ن 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg

         DILOXANIDE                          
م���وارد مص���رف: دیلوکس���انید در درم���ان آمیبیاز 
کیس���ت آمیب  رود ه  ای در ناقلین بدون عالمت با 
در مدف���وع و ب���ه  هم���راه مترونی���دازول در درم���ان 

آمیبیاز حاد مصرف می  شود.
کودکان با س���ن  موارد منع مص���رف: این دارو در 

کمتر از دو سال نباید مصرف شود.
عوارض جانبی: نفخ شکم شایع ترین عارضه این 
دارو اس���ت. همچنین تهوع و اس���تفراغ،  خارش و 

کند. کهیر نیز ممکن است بروز 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: دیلوکس���انید به  مق���دار500 میلی گرم 
سه  بار در روز برای ده روز مصرف می  شود.

کودکان با وزن  کودکان: مقدار مصرف این دارو در 
بیش از 25 کیلوگرم، mg/kg/day 20 در سه مقدار 

منقسم برای 10 روز می  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

          IODOQUINOL                       
م���وارد مص���رف: یدوکینول به تنهای���ی در درمان 
کیس���ت  آمیبی���از رود ه  ای در ناقلین بدون عالمت 
آمی���ب و همراه ب���ا مترونی���دازول در درمان آمیبیاز 
ح���اد مص���رف می  ش���ود. ای���ن دارو همچنی���ن به  
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عنوان انتخ���اب دوم در درمان باالنتیدیاز مصرف د

می  شود.
کودکان، بیم���اران دارای  موارد من���ع مصرف: در 
سابقه حساسیت مفرط به ید، ابتالی به نارسایی 
کبد و اخت���الالت نورولوژیک نباید مصرف  کلیه ی���ا 

شود.
هش���دارها: در صورت ابتالی بیم���ار به اختالالت 

تیروئیدی با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانب���ی: ش���ایع ترین ع���وارض یدوکینول 
گوارش���ی اس���ت. در ص���ورت مص���رف  اخت���الالت 
درازمدت، آتروفی عص���ب بینایی، نوریت اپتیک ، 
نوروپاتی محیطی و نوروپاتی میلوپتیک تحت حاد 

کنند. ممکن است بروز 
نکات قابل توصیه

گوارشی بعد از غذا مصرف  1- برای کاهش تحریک 
گردد.

گونه اختالل  2- در ص���ورت ب���روز ت���اری دید یا ه���ر 
کرد. بینایی باید احتیاط 

3- در ط���ول مص���رف یدوکین���ول و ت���ا 6 م���اه بعد 
از درم���ان ب���ا ای���ن دارو، ممک���ن اس���ت در پاس���خ 

آزمون  های تیروئید اختالل دیده شود.
ای���ن دارو توصی���ه  ب���ا  4- درم���ان طوالنی م���دت 

نمی شود.
مقدار مصرف:  مقدار 630 میلی گرم، س���ه  بار در 

روز برای 20 روز مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 210mg

         LEVAMISOLE                          
م���وارد مص���رف: لوامی���زول در درم���ان آلودگی به 
کرم  های  گرد، به  ویژه آسکاریس، آلودگی  کرم  های 
قالب دار، به  عنوان محرک سیستم ایمنی بدن در 
کتریایی یا ویروسی، آرتریت  بیماری  های عفونی با
کمکی در درمان بیماری  های  روماتویید و داروی 

بدخیم مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به نارسایی 

کبد یا اختال الت خونی نباید مصرف شود. شدید 
هشدارها

1- در صورت ابتالی بیمار به ضعف مغز استخوان 
یا عفونت با احتیاط فراوان مصرف شود.

کام���ل  ش���مارش  درم���ان،  ش���روع  از  قب���ل   -2

کت  ها توصیه می  شود. گویچه  های خون و پال
عوارض جانبی: عوارض جانبی دارو شامل تهوع، 

 استفراغ، دردشکم، سرگیجه و سردرد می شود.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا فراورده   های حاوی الکل ممکن اس���ت موجب 
کنش   های شبه دی  سولفیرام شود. مصرف  بروز وا
همزمان لوامیزول با فنی  توئین و وارفارین ممکن 
اس���ت موجب افزایش اث���ر ضدانعق���ادی وارفارین 

شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درم���ان آس���کاریاز 150 میلی گرم به  
صورت مقدار واحد می  باشد. در درمان آلودگی به 
کرم  های قالب دار یا آلودگی   های توام 300 میلی گرم 
طی ی���ک ی���ا دو روز مص���رف می  ش���ود. ب���ه  عنوان 
محرک سیس���تم ایمنی50 میلی گرم هر 8 س���اعت 
ک���ه ای���ن دوره 7-30  ب���رای 3روز مصرف می  ش���ود 
روز پ���س از اعم���ال جراح���ی آغ���از و ه���ر 14 روز تکرار 
 2/5 mg/kg می  شود. در درمان آرتریت روماتویید

مصرف می شود.
در  و   3 mg/kg آس���کاریاز  درم���ان  در  ک���ودکان: 
 2/5 mg/kg کرم  ه���ای قالب دار درمان آلودگی به 
به  صورت مقدار واحد مصرف می  شود. در صورت 
ش���دید بودن آلودگی این مقدار مصرف 7 روز بعد 

دوباره تکرار می  شود.
اشکال دارویی 

Tablet: 50mg
Syrup: 40mg/5ml

            LINDANE                           
م���وارد مص���رف: ش���امپوی لیندان ب���رای درمان 
کاپیتیس  گونه  بیماری ناش���ی از ش���پش انس���انی 
)ش���پش س���ر( و فتی���روس پوبیس )ش���پش ز هار( و 
تخ���م آن ه���ا مص���رف می  ش���ود. لوس���یون لیندان 
برای درمان آلودگی ناش���ی از سارکوپتس اسکابیه 

)جرب( مصرف می  شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود اختالالت تش���نجی، بثورات 
پوس���تی یا پوس���ت مج���روح یا ملتهب ب���ا احتیاط 

فراوان مصرف شود.
2- ج���ذب لین���دان در اف���راد س���الخورده به  دلیل 
افزای���ش نفوذپذیری پوس���ت آن ها ممکن اس���ت 
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افزایش یاب���د. به عالوه افراد س���الخورده به  ویژه با 
س���ابقه حمالت تشنجی ممکن اس���ت نسبت به 

عوارض عصبی دارو حساس تر باشند.
عوارض جانبی: التهاب پوست، بثورات پوستی و 
گزارش  عالئم مسمومیت CNS با مصرف این دارو 
ش���ده اس���ت. ت���داوم خارش پوس���ت بع���د از قطع 

مصرف دارو نیز ممکن است مشاهده شود.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان س���ایر 
کرم   ها، لوس���یون   ها،  فراورده   های پوس���تی مانند 
پماد ها ی���ا روغن   ها ممکن اس���ت جذب پوس���تی 

لیندان را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- از تماس دارو با د هان و چشم   ها باید خودداری 
گردد.

مانن������د  ب���از  زخم  ه���ای  روی  آن  مص��������رف  از   -2
خراش���یدگی   ها، بریدگی   ه���ا ی���ا زخم  های پوس���ت یا 

پوست سر باید اجتناب گردد.
3- ب���رای جلوگی���ری از آلودگ���ی مج���دد،  رعای���ت 
بهداش���ت ف���ردی و اس���تفاده از لباس ه���ای تمی���ز 

الزامی است.
کردن اجس���اد ش���پش  ها و تخم  ج  4- ب���رای خ���ار
آل���وده آن ه���ا، مو ها پس از خش���ک ش���دن با یک 

شانه دندانه ریز  شانه شوند.
5- در ص���ورت تماس نزدیک با افراد دیگر از جمله 
اعض���ای خانواده، درمان همزمان آنها نیز ضروری 

است.
کافی  مقدار مصرف: به  عنوان ضدجرب، مقدار 
گردن به پایین )در نوزادان احتمال  از لوس���یون از 
آلودگی س���ر نیز  وج���ود دارد( یک  بار روی پوس���ت 
خش���ک مالیده می  ش���ود و پس از 12-8 ساعت با 
آب شس���ته می  شود. به  عنوان شپش  کش، مقدار 
کافی از شامپو به مو و پوست یا مناطق آلوده سر و 
اطراف مناطق مودار مالیده می  شود و پس از 4-5 
کافی شست وشو می  گردد. در صورت  دقیقه با آب 

نیاز یک هفته بعد مصرف شامپو تکرار می  شود.
اشکال دارویی

Lotion: 1% 
Shampoo: 1%

        MEBENDAZOLE                
م���وارد مصرف: مبن���دازول در درم���ان آلودگی به 

گ���رد، ش���القی، ق���الب دار مصرف  کرم  ه���ای نخی، 
می  شود.

هشدارها
کبد با  1- در ص���ورت ابت���الی بیم���ار ب���ه نارس���ایی 

احتیاط فراوان مصرف شود.
کرمک، قبل از ش���روع درمان و یک  2- در درم���ان 
هفت���ه پ���س از آن، بای���د ناحی���ه اطراف مقع���د به  
که  ک���رم، به وی���ژه در بیمارانی  منظ���ور یافتن تخم 

عالئم عفونت در  آن ها پایدار است، بررسی شود.
کرم  های  3- آزم���ون مدفوع در درمان آلودگ���ی به 
کاپیالری���از، قب���ل و 3-1 هفته پس  گرد، ش���القی و 
کارای���ی درمان ممکن  از درم���ان به  منظور تعیین 

است ضروری باشد.
گویچه  ه���ای خون در م���اه اول  4- ش���مارش ت���ام 

درمان با این دارو ممکن است ضروری باشد.
ع���وارض جانب���ی: به  ندرت درد ش���کم، اس���هال و 
کنش   های حساسیت مفرط با مصرف این دارو  وا

گزارش شده است.
نکات قابل توصیه

کرمک  1- در ص���ورت مصرف این دارو برای درمان 
بهتر اس���ت تم���ام افراد خان���واده به ط���ور همزمان 
درم���ان ش���وند. همچنی���ن، شس���تن لباس  ه���ای 
خواب و رختخواب، بع���د از درمان با دارو ضروری 

است تا آلودگی دوباره عود نکند.
2- در درم���ان آلودگی   ه���ای داخ���ل باف���ت )مانند 
کیس���ت  ها(، این دارو در مقادیر زیاد همراه با غذا، 
به وی���ژه غذا های چرب باید مصرف ش���ود تا مقدار 

بیش تری از دارو جذب شود.
کرم  ه���ای قالب دار  3- بیم���اران مبتال ب���ه آلودگی 
و ش���القی، باید ب���ه  صورت مکم���ل مقادیری آهن 

دریافت دارند.
کام���اًل جوید و با  4- قرص  ه���ای مبن���دازول را باید 

مقداری آب مصرف نمود.
کرم  های  مقدار مص���رف:  در درم���ان آلودگی ب���ه 
کرم���ک( مق���دار 100 میلی گرم در یک  نخ���ی )مانند 
نوب���ت مصرف می  ش���ود. در ص���ورت ب���روز  مجدد 
عفون���ت، ممکن اس���ت یک مقدار مص���رف ثانویه 
3-2 هفته بعد ضروری باشد. در درمان آلودگی به 
کرم  های شالقی، کرم  های گرد )مانند آسکاریس( و 
کرم  های قالب دار میلی گرم دو  بار در روز برای س���ه 

روز مصرف می شود.
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اشکال دارویید

Chewable Tablet: 100mg

         MEFLOQUINE                   
موارد مصرف: این دارو در درمان ماالریای ناشی 
از فالس���یپاروم و ماالریای خوش خیم و پیشگیری 
که احتمال  از ابت���ال به ماالریا به  وی���ژه در مناطقی 

کلروکین وجود دارد مصرف می گردد. مقاومت به 
موارد منع مصرف: در صورت وجود حساس���یت 
کب���دی، تش���نج و  کینی���ن، نارس���ایی ش���دید  ب���ه 

اختالالت روانی نباید مصرف شود.
ع و اختالالت  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود ص���ر

قلبی با احتیاط مصرف شود.
اس���هال،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
س���ردرد،  ش���کم،  ناحی���ه  در  درد  س���وءهاضمه، 
س�������رگیجه، اخت�������الالت خ�������واب )بی خواب�������ی(، 
ت���ب،  کاب����������وس،  خس����������تگی،  ب�������رادی کاردی، 
کنش ه���ای عصبی-روانی ش���امل:  وزوز   گ���وش، وا
لرزش، افس���ردگی، حم���الت مرضی ت���رس، توهم، 
تحریک پذی���ری، تش���نج، جن���ون، نوروپاتی ه���ای 
کس���ی و اضطراب، اختالل در  حس���ی و حرکتی، آتا
کی کاردی، تپش  فش���ارخون، درد قفسه س���ینه، تا
قلب، اختالالت قلبی، ادم، تنگی نفس، لوکوپنی، 
کت های  انسفالوپاتی، لکوسیتوز، کاهش تعداد پال
خون، ضعف عضالنی، درد عضالنی، درد مفاصل، 
اختالالت بینای���ی، اختالالت دهلیزی، س���ندروم 
استیون-جانس���ون، ج���وش و خ���ارش از ع���وارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا آمی���ودارون، هالوپری���دول و پیموزای���د احتمال 
خط���ر آریتمی بطن���ی را  افزای���ش می دهد. غلظت 
و  ریفامپیس���ین  توس���ط  مفلوکی���ن  پالس���مایی 
کاهش می یابد. مصرف همزمان این  کتوکون���ازول 
کلسیم  کانال  کرها، داروهای مس���دد  دارو با بتابال
و دیگوگس���ین خطر ب���روز ب���رادی کاردی را افزایش 
ک���ی  کس���ن خورا می ده���د. مفلوکی���ن می توان���د وا

تیفوئید را غیرفعال کند.
نکات قابل توصیه: قرص را می توان در شیر  یا غذا 

کرد و سپس مصرف نمود. خرد 
مق���دار مص���رف: در درم���ان ماالری���ا ب���ا توجه به 
وزن بیم���ار بی���ن 250-125 میلی گ���رم ی���ک  بار در 

هفت���ه مصرف می ش���ود. ب���ه عنوان پیش���گیری از 
ماالری���ا همی���ن مق���دار دارو 11 روز قب���ل از ورود به 
منطق���ه آلوده و 4 هفته بعد از ترک منطقه مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg

               MEGLUMINE                           
         ANTIMONATE                            

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درمان لیش���مانیوز  
احش���ایی )کاالآزار(، لیش���مانیوز جلدی )سالک( و 

لیشمانیوز جلدی-مخاطی مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود س���ل ریوی، 
کلیه و بیماری   های شدید  کبد یا  نارس���ایی شدید 

قلبی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مق���دار مصرف دارو را باید به  تدریج افزایش داد. 
در ص���ورت بروز عالئم عدم تحمل دارو مصرف آن را 

باید قطع کرد.
2- پیگی���ری وضعیت بیمار از طری���ق اندازه گیری 
کراتینین و وجود پروتئی���ن در ادرار و نیز  کلیران���س 
بررسی الکتروکاردیوگرام در طول درمان با این دارو 

توصیه می  شود.
ع���وارض جانب���ی: ت���ب، س���رفه   های س���خت، درد 
کنش  های موضعی  گاه���ی وا عضالنی، اس���تفراغ و 
)در درمان سالک(، آسیب کبد و کلیه، میوکاردیت 

و پلی  نوریت از عوارض جانبی این دارو هستند.
لیش���مانی����وز  درم���ان  در  مص���رف:  مق����������دار 
کث���������ر  حدا ت������ا   70 mg/kg/day احش������������������ایی 
گ���رم به م���دت حداق���ل 20 روز تزری���ق عضالنی   3
کام���ل انگل در  می ش���ود. درم���ان باید تا ح���ذف 
نمونه های مایعات طح���ال ادامه یابد در درمان 
لیش���مانیوز جلدی مق���دار 3-1 میلی لیت���ر در پایه 
که ط���ی 1 تا 2  زخ���م تزری���ق می ش���ود. در صورتی 
روز پاس���خی مش���اهده نش���ود، این درمان یک تا 
دو  بار تکرار می ش���ود. به صورت سیس���تمیک نیز 
mg/ kg/ day 70-35 تزری���ق می ش���ود. درمان تا 
پ���س از چن���د روز از حص���ول درمان بالین���ی ادامه 

می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 300mg/ml
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        NICLOSAMIDE                  
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان آلودگ���ی به 

کرم  های پهن مصرف می  شود.
هش���دارها: انجام آزمون مدفوع تقریبًا یک و سه 
ماه بعد از درمان با این دارو برای تعیین اثربخشی 

دارو ممکن است ضروری باشد.
ع���وارض جانب���ی: ب���ا مص���رف ای���ن دارو، ته���وع، 
گزارش  اس���تفراغ، دردش���کم، س���رگیجه و خ���ارش 

شده است.
نکات قابل توصیه

کاماًل جوید  1- قرص  های جویدنی این دارو را باید 
و همراه با آب مصرف نمود.

2- بهت���ر اس���ت این دارو را با مع���ده خالی یا بعد از 
کرد. غذای سبک )مانند صبحانه( مصرف 

که دو س���اعت بعد از مصرف  3- توصیه می  ش���ود 
دارو یک مس���هل نمک���ی مانند س���ولفات منیزیم 

مصرف شود.
4- تکرار دوره درمان ممکن است ضروری باشد.

مقدار مصرف
گ���رم در ی���ک نوب���ت بع���د از  بزرگس���االن: مق���دار 2 
صبحانه سبک مصرف می  ش���ود. 2 ساعت بعد از 
آن یک مسهل مصرف می  ش���ود. در درمان آلودگی 
گرم در یک نوبت در روز اول و  به همینولپیس  نانا 2 

سپس g/day 1 برای 6 روز مصرف می شود.
درم�������ان  در  س�����ال،  ک���ودکان 2-6  در  ک���ودکان: 
آلودگ���ی ب���ه تنیاس���ولیوم، دیفیلوبوتری���وم الت���وم 
ب���ه  آلودگ���ی  گ���رم و در درم���ان  تنیاس���اژیناتا، 1  و 
همینولیپس ناتا،g/ day  1 در یک نوبت در روز اول 

و mg/day 500 برای 6 روز بعد، مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Chewable Tablet: 500mg

        PENTAMIDINE            
موارد مصرف: این دارو در درمان پنومونی ناشی 
کارینی، لیشمانیای احشایی  از پنوموسیس���تیس 
تریپانوزومی���از  و  پوس���تی  لیش���مانیوز  )کاالآزار(، 

مصرف می شود.
هشدارها

 1- احتمال افت ش���دید فش���ار خون پس از تجویز 
دارو وجود دارد.

افزای���ش فش���ار  کاه���ش و  2- در ص���ورت وج���ود 

کاه���ش ی���ا افزایش قن���د خ���ون، لکوپنی،  خ���ون، 
کم خون���ی با احتی���اط فراوان  ترومبوس���یتوپنی ی���ا 

مصرف شود.
3- از تزری���ق مس���تقیم داخل وری���دی ب���ه  صورت 
یک ج���ا باید حتی  االم���کان اجتناب نم���ود و هرگز 
گی���رد. تزری���ق  تزری���ق نبای���د ب���ا س���رعت ص���ورت 
داخل عضالن���ی باید ب���ه  صورت عمی���ق و ترجیحًا 

داخل ناحیه سرین انجام شود.
گاه���ی  کنش  ه���ای ش���دید و  ع���وارض جانب���ی: وا
کاه���ش قن���د خون،  کش���نده اف���ت فش���ار خ���ون، 
اس���ت.  ش���ده  مش���اهده  آریتم���ی  و  پانکراتی���ت 
همچنین لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، نارسایی حاد 
گزارش ش���ده است.  کلس���یم خون  کاهش  کلیه و 
کبد،  ازوتمی، نتایج غیرعادی در آزمایش عملکرد 
کم خونی، افزایش پتاسیم خون، تهوع، استفراغ، 
گرگرفتگ���ی، افزایش قند خون،  گیجی، س���نکوپ، 
بثورات جلدی، اختالل در احس���اس مزه، سندرم 
کوتاهی  استیون-جانسون، تنگی برونش، سرفه، 
تنفس، خس  خس، ناراحتی، درد، سفتی، آبسه و 
نکروز عضله در محل تزریق، از سایر عوارض جانبی 

این دارو هستند.
از  ناش�������ی  پنومون�������ی  در  مص������رف:  مق��������دار 
کارینی از طریق انفوزیون داخل  پنوموسیستیس 
وری���دی mg/kg/day 4 حداق���ل به  م���دت 14 روز 
تزریق می ش���ود. در درمان لیش���مانیای احشایی 
کثر  )کاالآزار( mg/kg 4-3 ی���ک روز در میان تا حدا
10 تزریق )مجموعًا( تزریق عمیق عضالنی می شود. 
در ص���ورت نی���از، مص���رف دارو ممکن اس���ت تکرار 
 3-4 mg/kg شود. در درمان لیشمانیای پوستی
یک یا دو  بار در هفته تا هنگامی که ضایعه برطرف 
ش���ود، تزریق عمیق عضالنی می ش���ود. در درمان 
تریپانوزومی���از mg/kg 4 روزانه یا یک روز در میان 
مجموعًا به تعداد 10-7 بار تزریق عمیق عضالنی یا 

انفوزیون داخل وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 300mg

           PIPERAZINE                     
م���وارد مص���رف: پیپرازی���ن در درم���ان آلودگی به 

گرد مصرف می  شود. کرم  های نخی و 
موارد منع مص���رف: در صورت ابتال به نارس���ایی 
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کلی���ه،  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
کبدی،  بیم���اری نورولوژیک ب���ا احتیاط  بیم���اری 

فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کم، 
کنش   های آلرژیک از عوارض این دارو  اس���هال و وا

هستند.
نکات قابل توصیه

کرمک،  1- در صورت مصرف این دارو برای درمان 
بهتر اس���ت تم���ام اف���راد خانواده به  ط���ور همزمان 
درم���ان ش���وند. همچنی���ن، شس���تن لباس  ه���ای 
خ���واب و رختخواب بعد از درمان ب���ا دارو ضروری 

است تا آلودگی دوباره عود نکند.
2- در عفونت   های شدید یا در صورت عود مجدد 
عفونت، درمان 2-1 هفته بعد ممکن اس���ت تکرار 

شود.
مقدار مصرف

گرد  کرم  ه���ای  بزرگس���االن:  در درم���ان آلودگ���ی به 
)آس���کاریس( ت���ا g/day 3/5 ب���رای دو روز متوال���ی 
که در صورت نیاز، به  وی���ژه در آلودگی   های  اس���ت 
شدید، یک هفته بعد نیز تکرار می شود. در درمان 
کرم���ک به  مق���دار mg/kg/day 65 برای هفت روز 
که در صورت نیاز با فاصله  متوالی مصرف می  شود 

یک هفته بعد نیز تکرار می  شود.
ک���������������ودکان:  در درم������ان آلودگ����������ی آس������کاریس 
مق�����������دار mg/kg/day 75 ب���رای دو روز متوال���ی 
کرمک مقدار مصرف  مصرف می ش���ود. در درمان 

مانند بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg
Syrup: 750mg/5ml

       PRAZIQUANTEL                  
موارد مصرف: پرازی  کوانتل در درمان آلودگی به 

کرم  های پهن و شیستوزوما مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در درمان سیستی  س���رکوز 
چش���می، تخری���ب ان���گل ممک���ن اس���ت موج���ب 

ضایعات غیرقابل ترمیم چشم شود.
هشدارها

کبدی ب���ا احتیاط  1- در ص���ورت وجود نارس���ایی 
فراوان مصرف شود.

2- انج���ام آزم���ون مدفوع، هنگام مص���رف دارو در 
گونه   های  کرم  های پهن، فلوک   ها و س���ایر  درمان 
شیس���توزوما، یک، سه و دوازده ماه پس از درمان 

ممکن است ضروری باشد.
3- در درم���ان شیس���توزوما هماتوبی���وم، انج���ام 
آزمون ادرار، پس از یک، س���ه و شش ماه از درمان 

ممکن است ضروری باشد.
عوارض جانبی: عوارض CNS )ش���امل س���رگیجه، 
خواب  آلودگی، س���ردرد و بی حال���ی(، تب، عوارض 
گزارش  گوارشی و افزایش تعریق با مصرف این دارو 

شده است.
کاربامازپی���ن و فنی  توئین  تداخل  ه���ای دارویی: 
کنند.  ممکن اس���ت متابولیسم این دارو را تسریع 
دگزامت���ازون نی���ز در ص���ورت مص���رف همزم���ان با 
پرازی  کوانتل ممکن اس���ت غلظت پالسمایی این 

کاهش دهد. دارو را 
نکات قابل توصیه

کمی مایعات  1- ق���رص پرازی  کوانتل باید با مقدار 
همراه با غذا به  طور کامل بلعیده شود تا طعم تلخ 

آن موجب تهوع یا استفراغ نگردد.
2- در صورت بروز س���رگیجه یا خواب  آلودگی، باید 

احتیاط کرد.
مق���دار مص�������رف: در درم��������ان شیس���توزومی���از 
به  مق��دار mg/kg 20 دو یا سه  بار در روز در فواصل 
6-4 س���اعت ب���رای ی��������ک روز مصرف می  ش������ود. 
همچنی�������ن می ت����������وان mg/ kg 60- 40 از دارو را 
ک���رد. در  ب���ه  ص���ورت مقدار مص���رف واح���د تجویز 
 10 -25 mg/ kg کرم  های په���ن درمان آلودگی ب���ه 
ک���ه در صورت نیاز،  در یک نوبت مصرف می ش���ود 

درمان 10 روز بعد تکرار می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 600mg

         PRIMAQUINE                     
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان داروی 
کس  در درمان ماالریا ناش���ی از پالس���مودیوم ویوا
کلروکی���ن،  و پالس���مودیوم اوال بع���د از درم���ان ب���ا 
به  منظور ریشه  کنی مراحل کبدی بیماری مصرف 

می  شود.
کمبود  G 6PD، بیماری  های  هش���دارها:  در موارد 
گرانولوس���یت   های  سیس���تمیک هم���راه با کاه���ش 
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خون )مانند آرتریت روماتویید و لوپوس اریتماتوز( با 
احتیاط فراوان مصرف شود.

ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کم، 
ک�����م خون�������ی  ب���ه  ن���������درت مت هموگلوبین����م���ی، 
کمبود   همولیتی���ک به  وی���ژه در بیماران مبت���ال به 

گزارش شده است. G 6PD با مصرف این دارو 
نکات قابل توصیه

گوارشی می توان دارو را  1- در صورت بروز  تحریک 
همراه با غذا یا دارو های آنتی  اسید مصرف نمود.

کین بهتر اس���ت وضعیت  2- قب���ل از تجوی���ز پریما
کمبود  G 6PD بررسی و مقدار مصرف  بیمار از نظر 

دارو تنظیم شود.
کرین س���طح س���رمی  و  کینا تداخل  های دارویی: 

کین را افزایش می  دهد. سمیت پریما
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ب���رای ریش���ه  کنی ماالری���ای ناش���ی از 
کس و پالس���مودیوم اوال،  پس  پالس���مودیوم ویوا
کلروکی���ن به  مق���دار mg/day 15 برای  از درم���ان با 
21-14 روز مص���رف می  ش���ود و ممک���ن اس���ت یک 
گونه  ه���ای مقاوم از  دوره 21 روزه دیگ���ر نی���ز ب���رای 
این دو نوع پالسمودیوم به آن اضافه شود. مقدار 
 G 6PD  کمب���ود مص���رف دارو در بیم���اران مبتال به 
30 میلی گرم یک  بار در هفته برای 8 هفته اس���ت. 
برای پیش���گیری از ابت���ال به ماالریای فالس���یپاروم 
مق���دار 45-30میلی گ���رم ب���ه  صورت مق���دار واحد 

مصرف می شود.
از  ناش���ی  ماالری���ای  ریش���ه  کنی  ب���رای  ک���ودکان: 
پالس���مودیوم اوال دوره درمان مانند بزرگس���االن 
 0/25 mg/ kg/day اس���ت، ول���ی مق���دار مص���رف
 G 6PD  کمب���ود ک���ودکان مبت���ال ب���ه  می  باش���د. در 
مق���دار مص���رف 0/75-0/5 میلی گ���رم ی���ک  بار در 

هفته برای 8 هفته است.
اشکال دارویی

Tablet: 75/mg, 15mg

         PROGUANIL                           
م���وارد مصرف: این دارو در پیش���گیری از ابتال به 

کار می رود. ماالریا به  
عوارض جانبی: تحریک معده، اسهال، یبوست، 
زخم های دهانی، التهاب معده، ایجاد حساسیت 
کلس���تاز و واس���کولیت از  در پوس���ت، ری���زش م���و، 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای داروی���ی: ج���ذب این دارو توس���ط 
کاه���ش می یاب���د.  ک���ی  نمک ه���ای منیزی���م خورا
پروگوانی���ل اثرات ض���د انعق���ادی داروی وارفارین 
ک���ی  کس���ن خورا را افزای���ش می ده���د. ای���ن دارو وا

تیفویید را غیرفعال می کند.
نکات قابل توصیه: قرص را می توان در شیر یا غذا 

کرد و سپس مصرف نمود. خرد 
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 200 میلی گرم یک  بار در روز یک 
هفته قبل از ورود به منطقه آلوده ش���روع ش���ده و 

چهار هفته بعد از ترک منطقه ادامه می یابد.
کیلوگرم( 75 میلی گرم  کودکان: 4-1 س���ال )10-16 
کیلوگرم( 100  ی���ک  ب���ار در روز، 8-4 س���ال )16-25 
میلی گ���رم ی���ک  ب���ار در روز، 13-8 س���ال)25-45 
کیلوگرم( 150میلی گرم یک  بار در روز، بیش تر از 13 
کیلوگرم همان مقدار بزرگسال مصرف  س���ال و 45 
می ش���ود. مص���رف دارو یک هفته قب���ل از ورود به 
منطقه آلوده شروع شده و چهار هفته بعد از ترک 

منطقه ادامه می یابد.
کیلوگرم(  نوزادان: برای نوزادان ت���ا 12هفته )زیر 6 
ن���وزادان  ب���رای  و  روز  در  ب���ار  ی���ک   25میلی گ���رم 
12هفته ای تا یک ساله )10-6 کیلوگرم( 50میلی گرم 
یک  بار در روز مصرف می ش���ود. مص���رف دارو یک 
هفت���ه قبل از ورود به منطقه آلوده ش���روع ش���ده و 

چهار هفته بعد از ترک منطقه ادامه می یابد. 
اشکال دارویی

Tablet: 100mg, 120mg

            PYRANTEL                               
کرم  ه���ای  برعلی���ه  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
نخ���ی،  کرم  ه���ای  آس���کاریس(،  جمل���ه  )از  گ���رد 
تریکواسترونژیلوئیدس، تریشینوز بافتی و کرم  های 

قالب  دار مصرف می شود.
کبد ب���ا احتیاط  هش���دارها: در صورت نارس���ایی 

فراوان مصرف شود.
گوارش���ی، س���ردرد،  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
س���رگیجه و بثورات جلدی از ع���وارض جانبی این 

دارو هستند.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
پیرانت���ل و پیپرازی���ن، دو دارو ممک���ن اس���ت اث���ر 
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مق���دار مص���رف: مق���دار mg/kg 10 در یک نوبت 
مصرف می  ش���ود. در مورد آلودگی به آسکاریس به  
کافی اس���ت. در درمان  تنهای���ی نصف ای���ن مقدار 
کرم ق���الب دار mg/kg 10 در روز برای 3  آلودگی ب���ه 
روز ی���ا mg/kg 20 در روز برای 2 روز و در تریش���ینوز 
ب���رای  ب���رای 5 روز مص���رف می  ش���ود.   10 mg/kg
تکمیل درمان کرمک می توان 4-2 هفته بعد یک 

کرد. نوبت دیگر را مصرف 
اشکال دارویی

Tablet: 125mg
Suspension: 250mg/5ml

     PYRIMETHAMINE                      
موارد مصرف: این دارو همراه با سولفادوکس���ین 
کلروکین  کینی���ن در درم���ان ماالریای مقاوم ب���ه  و 
مصرف می  شود. این دارو همراه با سولفونامید ها 

در درمان توکسوپالسموز نیز مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در کم خونی مگالوپالس���تیک 

کمبود فوالت نباید مصرف شود. یا سایر موارد 
هشدارها

1- مصرف پیریمتامین در صورت وجود نارس���ایی 
کم خونی و  کب���د، ضعف مغ���ز اس���تخوان،  کلی���ه یا 
س���ابقه اختالالت صرعی بای���د با احتی���اط فراوان 

گیرد. صورت 
2- انجام آزمون شمارش تام سلول های خون در 
طول درمان درازمدت با این دارو توصیه می شود.
ع���وارض جانب���ی: تضعیف رون���د خون  س���ازی در 
گوارشی،   صورت مصرف مقادیر زیاد دارو، عوارض 
بث���ورات جل���دی و بی خواب���ی با مصرف ای���ن دارو 

گزارش شده است.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
کوتریموکس���ازول، تری متوپریم،  پیریمتامی���ن ب���ا 
فنی  توئی���ن یا متوترکس���ات، اث���ر آنتی  ف���والت این 
دارو تش���دید می  ش���ود. مصرف همزمان این دارو 
با دارو های مضعف مغز اس���تخوان، ممکن اس���ت 
گویچه های سفید و  کاهنده  س���بب افزایش اثرات 

کت  ها شود. پال
نکات قابل توصیه

گوارش���ی، دارو را می توان  کاهش تحریک  1- برای 
کرد. با غذا مصرف 

2- مصرف همزمان اس���ید فولیک در طول درمان 
با این دارو ممکن است ضروری باشد.

3- در درم���ان توکسوپالس���موز، به  وی���ژه با مقادیر 
زیاد انجام آزمون ش���مارش تام س���لول های خون 

ضروری است.
مقدار مصرف

از  ناش���ی  ماالری���ای  درم���ان  در  بزرگس���االن: 
کلروکی���ن،  پالس���مودیوم فالس���یپاروم مق���اوم ب���ه 
گ���رم  ب���ا 1/5  پیریمتامی���ن هم���راه  75میلی گ���رم 
سولفادوکس���ین در ی���ک نوب���ت، در روز س���وم پس 
کینی���ن، مصرف می  ش���ود. در درمان  از درم���ان با 
توکسوپالس���موز، ابت���دا mg/day 200-50 همراه با 
گرم س���ولفونامید هر 6 س���اعت به  مدت   0/25-1
ب���ا  هم���راه   50-250 mg/day س���پس  و  روز   1-2
س���اعت   6 ه���ر  س���ولفونامید  500-125میلی گ���رم 
ب���رای 6-2 هفته مص���رف می  ش���ود. پیریمتامین 
به مقدار 12/5میلی گرم همراه با داپسون به مقدار 
100 میلی گ���رم یک  ب���ار در هفته از ی���ک هفته قبل 
از عزیم���ت ب���ه منطق���ه آلوده ب���ه ماالریای ناش���ی 
از پالس���مودیوم فالس���ی پاروم ت���ا 4 هفت���ه پ���س از 
بازگش���ت از آن منطقه به منظور پیشگیری از ابتال 
به بیم���اری مصرف می  ش���ود. پیریمتامین همراه 
کلیندامایس���ین در درم���ان  ی���ا  ب���ا س���ولفادیازین 
توکسوپالس���موز به  مقدار mg/kg 100-50 به  مدت 
3 روز و سپس به  مقدار mg/day 20 به  مدت 4-6 

هفته مصرف می  شود.
کودکان: در درمان ماالریای ناشی از پالسمودیوم 
 1/25 mg/kg ،کلروکی���ن فالس���یپاروم مق���اوم ب���ه 
پیریمتامین همراه با mg/kg 25 سولفادوکسین، 
به  صورت مقدار واحد، در روز س���وم پس از درمان 
کینین، مص���رف می  ش���ود. برای پیش���گیری از  ب���ا 
ماالریا مقدار مصرف دارو )پیریمتامین و داپسون( 
کیلوگرم( معادل  ک���ودکان 5-1 س���ال )10-19  برای 
ک���ودکان 11-6 س���ال )39- ب���رای  ی���ک چه���ارم، 
کودکان  کیلوگ���رم( معادل نص���ف و برای س���ایر   20
مق���دار مصرف بزرگس���االن اس���ت. مق���دار مصرف 
کودکان  پیریمتامین در درمان توکسوپالس���موز در 
mg/day 1 یک  بار در روز به  مدت 3-1 روز و سپس 
mg/kg 0/5 دو  بار در روز برای 6-4 هفته همراه با 

یک سولفانامید می  باشد.
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اشکال دارویی
Tablet: 25mg

           PYRVINIUM                               
کرم  م���وارد مصرف: این دارو در درمان آلودگی به 

کرمک( مصرف می  شود. سنجاقی )انتروبیاز یا 
هش���دارها: در صورت ابت���الی بیمار ب���ه بیماری 

التهابی روده با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: عوارض این دارو شامل اختالالت 
گوارش���ی، حساس���یت پوس���ت به نور و تغییر رنگ 

مدفوع می باشند.
نکات قابل توصیه

1- بهتر اس���ت تمام اعضای خانواده بیمار به طور 
همزم���ان درمان ش���وند. تکرار درم���ان 3-2 هفته 

بعد نیز توصیه می  شود.
گرفتن در معرض نور ش���دید  2- بیم���ار باید از قرار 

کند. آفتاب خودداری 
3- شستن لباس  های خواب و رختخواب  ها برای 

جلوگیری از عود مجدد بیماری توصیه می شود.
4- ای���ن دارو باعث تغییر رن���گ مدفوع و نیز تغییر 
رنگ لباس بیمار در صورت تماس به دارو خواهد 

شد.
کثر 350  مق���دار مص���رف: مق���دار mg/kg 5 )حدا
میلی گ���رم( در ی���ک نوب���ت مصرف می  ش���ود و این 
مقدار 3-2 هفته بعد نیز مجددًا مصرف می  گردد.

اشکال دارویی
Tablet: 50mg
Suspension: 50mg/5ml

          QUINACRINE                            
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���ه  عن���وان جایگزین 

مترونیدازول در درمان ژیاردیاز مصرف می شود.
هشدارها

1- در بیماران سالخورده، ابتال به پورفیری، سابقه 
کبد با احتیاط فراوان  ابتال به سایکوز یا نارس���ایی 

مصرف شود.
تش���دید  موج���ب  اس���ت  ممک���ن  کری���ن  کینا  -2

پسوریازیس شود.
ع���وارض جانب���ی: س���رگیجه، س���ردرد، اخت���الالت 
گوارش���ی، تغییر رنگ پوست و ادرار به زرد، سایکوز 

از عوارض جانبی این دارو هستند.

کرین و  تداخل  های دارویی: مصرف همزمان کینا
کین  کین موجب افزایش غلظت خونی پریما پریما

و بروز عوارض سمی این دارو می  شود.
گوارشی  کاهش عوارض  نکات قابل توصیه: برای 
دارو می ت���وان آن را بعد از غذا همراه با آب مصرف 

نمود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 100میلی گرم سه  بار در روز، برای 
7-5 روز مصرف می  شود.

کثر کودکان: مقدار mg/kg 2 سه  بار در روز )تا حدا
mg/ day 300( مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Tablet: 100mg

             QUININE                             
کینین در درمان ماالریای ناش���ی  موارد مصرف: 
کلروکین یا در  از پالسمودیوم فالسیپاروم مقاوم به 
گونه   های مختلف پالسمودیوم در بروز  صورتی که 
بیماری دخالت داش���ته باشند، مصرف می  شود. 
گرفتگی  این دارو همچنین در پیشگیری یا درمان 
شبانه عضالت پا )ناشی از آرتریت، دیابت، واریس،  

ترومبوفلبیت، و آترواسکلروز( مصرف می  شود.
وج���ود  ص���ورت  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
میاس���تنی گراو، ابت���الی بیمار ب���ه هموگلوبینوری، 
وزوزگوش و نوریت چشمی و نیز برای پیشگیری از 

ماالریا نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در فیبریالس���یون دهلی���زی، اختالالت هدایتی 
س���ابقه   ،G 6PD کمب���ود   قلب���ی،  بل���وک  قل���ب، 
کت   ه���ای خون یا  کاهش پال پورپ���ورای همراه ب���ا 

کاهش قندخون با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- در ط���ول درمان تزریقی با ای���ن دارو قند خون 

باید به  طور منظم اندازه  گیری شود.
ش���امل  سینکونیس���م  عالئ���م  جانب���ی:  ع���وارض 
وزوز       گ���وش، س���ردرد، پوس���ت داغ و برافروخت���ه،  
ته���وع، دردش���کم، بث���ورات جل���دی، اخت���الالت 
اغتش���اش  و  موق���ت(  ک���وری  جمل���ه  )از  بینای���ی 
گزارش ش���ده اس���ت.  ش���عور با مص���رف ای���ن دارو 
اختالالت قلبی-عروقی، تنگی نفس، پوس���ت داغ 
و برافروخت���ه، ضعف عضالنی، حساس���یت به نور، 
کنش  های حساسیتی شدید از جمله آنژیوادم،  وا
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کاهش قند د کلیه و  اختالالت خونی،  نارسایی حاد 

خون از دیگر عوارض جانبی این دارو هستند.
کر ها با  تداخل  های دارویی: مصرف همزمان بتابال
کینین می  تواند باعث افزایش برادی  کاردی شود. 
کینین ممکن است باعث افزایش اثر ضدانعقادی 
آریتم���ی  بطن���ی در  ب���روز  وارفاری���ن ش���ود. خط���ر 
صورت مصرف همزمان ترفنادی���ن، هالوپریدول، 
موکسی فلوکساس���ین،  دروپری���دول،  پیموزای���د، 
کوایناویر و آمی���ودارون  آرتمتر/لومه فانتری���ن، س���ا
ب���ا ای���ن دارو افزای���ش می  یابد. غلظت پالس���مایی 
کینی���ن افزایش  دیگوکس���ین و آمانتادین توس���ط 
کینین را  می  یابد. سایمتیدین غلظت پالسمایی 
کینین توسط  افزایش می دهد. غلظت پالسمایی 
کینین  کاهش می یابد. تجویز همزمان  ریفامپین 
و مفلوکین احتمال بروز تشنج را افزایش می دهد. 
ک���ی تیفوئید در مص���رف همزمان با  کس���ن خورا وا

کینین غیرفعال می شود.
نکات قابل توصیه

گوارشی ناشی از دارو بهتر  کاهش تحریک  1- برای 
کرد. است آن را با غذا یا بعد از آن مصرف 

2- در ص���ورت ب���روز تاری دی���د یا هرگون���ه اختالل 
بینایی باید احتیاط شود.

مقدار مصرف
کی خورا

از  ناش������ی  ماالری������ای  درم���ان  در  بزرگس���������االن: 
کلروکی���ن  ب���ه  پالس���مودیوم فالس���یپاروم مق���اوم 
روز   7 ب���رای  س���اعت   8 ه���ر  میلی گ���رم   600-650
کسی س���ایکلین  ک���ه با مصرف دا مصرف می ش���ود 
به مقدار 200 میلی گرم یک بار در روز برای 7 روز و یا 
کلیندامایسین به مقدار 450 میلی گرم هر 8 ساعت 
به مدت 7 روز ادام���ه می  یابد. این دارو را می توان 
کس���ین و 75 میلی گرم  گرم سولفادا هم���راه با 1/5 
پیریمتامین به ص���ورت مقدار واحد مصرف نمود. 
گرفتگی ش���بانه  کینی���ن در درمان  مق���دار مصرف 
خ���واب  موق���ع  در  میلی گ���رم  عض���الت200-300 
می  باش���د. در ص���ورت ع���دم مش���اهده بهب���ودی 
پ���س از 4 هفت���ه مص���رف دارو باید قطع ش���ود. در 
صورت بهبودی عالئ���م بیماری، درمان به صورت 
درازمدت ادامه خواهد داش���ت، ام���ا در فواصل 3 
ماه مص���رف دارو قطع می  ش���ود تا ض���رورت ادامه 

درمان ارزیابی شود.

کودکان: مقدار mg/kg 10 هر 8 ساعت برای 7 روز 
کثر450 میلی گرم(  کلیندامایس���ین، )حدا همراه با 
mg/kg 13-7 ه���ر 8 س���اعت ب���رای 7 روز و ی���ا در 
کسی سایکلین  کودکان با س���ن بیش از 12 سال دا
200 میلی گرم یک ب���ار در روز به مدت 6 روز مصرف 
کیلوگرم(  کودکان تا 4 س���ال )بیش از 5  می ش���ود. 
12/5 میلی گرم پریمتامین به همراه 250 میلی گرم 
کس���ین به ص���ورت مق���دار واح���د مصرف  سولفادا
ک���ودکان 6-5 س���ال 25 میلی گ���رم  می ش���ود. در 
کسین  پریمتامین به همراه 500 میلی گرم سولفادا
 7-9 ک���ودکان  در  واح���د،  مق���دار  به ص���ورت 
س���ال37/5 میلی گرم پریمتامین ب���ه همراه 750 
کس���ین به ص���ورت مقدار واحد،  میلی گرم سولفادا
کودکان 14-10 سال50 میلی گرم پریمتامین به  در 
کسین به صورت مقدار واحد  گرم سولفادا همراه 1 
کودکان 18-14 سال 75 میلی گرم پریمتامین  و در 
کسین به صورت مقدار  گرم سولفادا به همراه 1/5 

واحد مصرف می شود.
تزریقی

بزرگس���االن:  در صورتی ک���ه بیم���ار خیل���ی بدحال 
کینی���ن را می  ت���وان به ص���ورت انفوزی���ون  باش���د، 
ک���ه در این حالت ی���ک مقدار  کرد  وری���دی تجوی���ز 
کثر1/4 گرم( طی 4 ساعت  اولیه mg/kg 20 )تا حدا
انفوزیون می  ش���ود و پ���س از 12-8 س���اعت مقدار 
کث���ر700 میلی گرم(  نگهدارن���ده mg/kg 10 )ت���ا حدا
که ای���ن مقدار  طی 4 س���اعت انفوزیون می  ش���ود 
که بیمار قادر  12-8 ساعت تکرار می  شود تا زمانی 
به بلع دارو باش���د. ای���ن دوره درمان تا 7 روز ادامه 
کسی س���ایکلین و  می  یابد و پس از آن با مصرف دا

کلیندامایسین ادامه داده می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 250mg/ml
Tablet: 100mg, 200mg, 250mg

           SPINOSAD                    
م���وارد مصرف: اس���پنوزاد برای درم���ان موضعی 

شپش سر مصرف می شود. 
هشدارها

که ح���اوی بنزیل الکل  1- ای���ن دارو به عل���ت این 
می باشد، برای اطفال زیر 6 ماه توصیه نمی شود. 

2-از تماس دارو با چشم اجتناب نمائید. 
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عوارض جانبی: شایع ترین عارضه استفاده از این 
دارو قرمزی و تحریک در موضع اس���تفاده ش���ده و 

قرمز شدن چشم می باشد. 
کافی از سوسپانسیون را بر  مقدار مصرف: مقدار 
کف س���ر و سپس روی موها مالیده می شود.  روی 
ک���ف س���ر و موها  دارو بایس���تی ده دقیق���ه ب���ر روی 
کاماًل شسته  گرم  باقی بماند و س���پس توس���ط آب 
گذش���ت هف���ت روز از  که پس از  ش���ود. در صورتی 
کارگیری دارو، ش���پش زنده ای مش���اهده ش���ود  به 

درمان تکرار می شود. 
اشکال دارویی

Suspension: 0.9 w/w

     STIBOGLUCONATE       
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درمان لیش���مانیوز 
احش���ایی )کاالآزار( و لیش���مانیوز جلدی )س���الک( 

مصرف می  شود.
کلیه نباید  موارد منع مصرف: در نارسایی شدید 

مصرف شود.
هشدارها

ک���ه اخی�������رًا س������ایر ترکیب�������ات  1- در بیماران�������ی 
که  آنتیم���وان را دریافت داش���ته و نی���ز در بیمارانی 
الکتروکاردیوگرام آن ها غیرطبیعی است با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
2- تزریق وریدی این دارو باید به آهستگی صورت 
گی���رد و در صورت بروز عالئم عدم تحمل آنتیموان 

کرد. یا مسمومیت با آن، مصرف دارو را باید قطع 
3- هن���گام تزری���ق اس���تیبوگلوکونات احتمال بروز 

کتیک وجود دارد. شوک آنافیال
ع���وارض جانبی: ترکیبات آنتیموان ممکن اس���ت 
موجب بروز عوارض قلبی یا کبدی شوند. عوارضی 
ک���ه به وی���ژه ب���ا تزری���ق وری���دی س���ریع دارو همراه 
هس���تند عبارتند از سرفه، درد قفس���ه سینه، درد 
در ب���ازوان، اس���تفراغ، درد ش���کم، از ح���ال رفتن و 
کالپ���س. نش���ت دارو به بافت  های اط���راف هنگام 
کنش   های  ک خواهد ب���ود. وا تزریق بس���یار دردنا
حساسیتی پس از چند بار تزریق دارو ممکن است 

کند. بروز 
نکات قابل توصیه

ک است و  1- تزریق عضالنی این دارو بس���یار دردنا
تزریق وریدی آن نیز با ترومبوفلبیت همراه است. 

کمک یک سوزن نازک  به همین دلیل دارو باید با 
در ورید تزریق شود.

2- در صورت بروز سرفه، استفراغ یا درد در ناحیه 
جناغ س���ینه هنگام تزریق وریدی مص���رف دارو را 

کرد. باید بالفاصله قطع 
کام���ل نش���ود،  ک���ه دوره درم���ان  3- در صورت���ی 

احتمال بازگشت بیماری وجود خواهد داشت.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان لیش���مانیوز احشایی ابتدا 
کث���ر mg/day 850( برای  mg/ kg/ day  20 )تا حدا
حداق���ل 20 روز مص���رف می  ش���ود و ت���ا هفت���ه بعد 
از بهب���ودی بیم���اری از نظ���ر انگل  شناس���ی ادام���ه 
خواهد یافت. در مراحل اولیه لیش���مانیوز جلدی 
کن���ش التهاب���ی( مق���دار3-1 میلی لیت���ر  )ب���دون وا
)مع���ادل300-100 میلی گ���رم آنتیم���وان( به صورت 
تزری���ق داخل ضایع���ه ی���ا انفیلتراس���یون مص���رف 
ک���ه در ص���ورت نیاز، ای���ن مق���دار یک یا  می  ش���ود 
دو  ب���ار دیگر ب���ا فواصل 2-1 روز تکرار می  ش���ود. در 
ص���ورت نیاز ب���ه درم���ان سیس���تمیک )زخم  های 
تزریق���ی  به ص���ورت   10-20  mg/ kg/day)ش���دید
ک���ه ت���ا چن���د روز بع���د از بهبود  مص���رف می  ش���ود 
بیماری از نظر بالینی و انگل  شناسی ادامه خواهد 
یاف���ت. در درم���ان لیش���مانیوز جلدی-مخاط���ی 
mg/kg/ day 20 در ی���ک نوب���ت ب���رای حداق���ل 4 
ک���ه در صورت بروز عالئم  هفته تزریق خواهد ش���د 
کاف���ی بیماری  مس���مومیت یا ع���دم پاس���خگویی 
می ت���وان ای���ن مق���دار را ب���ه mg/kg 15-10 ه���ر 12 

ساعت تغییر داد.
ک���ودکان: مقدار مصرف مانند بزرگس���االن اس���ت. 
 600 mg/kg کودکان ت���ا کثر مقدار مصرف  ام���ا حدا

می  باشد.
اشکال دارویی

Injection: (Equivalent to 100mg 
Pentavalent Antimony) /ml

       SULFADOXINE-P              
ب���ا  م���وارد مص��������رف: سولفادوکس���ین هم�������راه 
پیریمتامین در درمان ماالریای فالسیپاروم مقاوم 
به سایر دارو ها و معمواًل بعد از یک دوره درمان با 

کینین مصرف می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 
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کم خونی د کلیه، پورفیری،  کبد یا  نارسایی ش���دید 

کمبود ف���والت نبای���د مصرف  مگالوبالس���تیک ی���ا 
شود.

هش���دارها: در ص���ورت ابتالی بیمار به نارس���ایی 
کب���د، اخت���الالت خون���ی، ضع���ف مغ���ز  ی���ا  کلی���ه 
ع و در سالخوردگان  استخوان، کمبود  G 6PD، صر

با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، بثورات جلدی 
)از جمله س���ندرم استیون-جانسون( و اختالالت 

خونی از عوارض مهم این دارو هستند.
مص������رف  ص������ورت  در  داروی������ی:  ت�داخل  ه���ای 
کاهنده  همزمان این دارو ب���ا وارفارین و دارو های 
قندخ���ون، اثر ای���ن دارو ها افزای���ش می  یابد. پابا و 
متابولیت  های پاب���ا حاصل از بی  حس  کننده   های 

کاهش اثر این دارو می  شوند. موضعی باعث 
نکات قابل توصیه

1- در ط���ول مصرف ای���ن دارو بیم���ار باید مایعات 
کند. کافی دریافت 

2- مصرف همزمان اس���یدفولیک در طول درمان 
با این دارو ممکن است ضروری باشد. 

3- در ص���ورت ب���روز اخت���الالت خون���ی ی���ا بثورات 
کرد. جلدی باید فورًا مصرف دارو را قطع 

کوتاه ش���دن تنفس  4- در ص���ورت بروز س���رفه ی���ا 
گردد. مصرف دارو باید قطع 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: در درم���ان ماالریا 3 ق���رص به صورت 
مقدار واحد مصرف می  ش���ود. در صورت لزوم باید 

بعد از یک هفته این مقدار مصرف تکرار شود.
کیلوگرم نصف  کودکان با وزن 5-10  کودکان:  برای 
کیلوگرم یک  ک���ودکان ب���ا وزن11-20  ق���رص، ب���رای 
کیلوگرم یک و  کودکان با وزن 21-30  قرص، ب���رای 
کیلوگرم  ک���ودکان با وزن 31-45  نیم قرص و برای 

دو قرص به صورت یک جا مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: Sulfadoxine 500mg + 
Primethamine 25mg

     THIABENDAZOLE             
موارد مصرف: تیابندازول در درمان آلودگی با الرو 
کرم  های انکیلوستوما برازیلینس  مهاجر پوس���تی 
احش���ایی  مهاج���ر  الرو  کانینوم،  انکیلوس���توما و 

کاتی،  توکس���وکارا و  کانیس  توکس���وکارا ک�����رم  ه���ای 
اس���ترونژیلوئی��دس اس���ترکورالی����س، تریش���ین��������ال 
کونکولوس  کاپیالریافیلیپینی���ز، درا اس���پیرالی��س، 
مص���رف  تریکواس���ترونژیلوئیدس  و  مدیننس���یس 

می شود.
هشدارها

ب���روز  کلی���ه و در ص���ورت  کب���د و  1- در نارس���ایی 
س���رگیجه، خواب  آلودگ���ی، تاری دید یا زردش���دن 
چشم با احتیاط فراوان مصرف شود. در نارسایی 

کاهش یابد. کبد مقدار مصرف دارو باید 
2- در آلودگی شدید به کرم، دارو باید طوالنی مدت 

مصرف شود.
3- انجام آزمون خلط در درمان استرونژیلوئیدیاز 
در ص���ورت وج���ود عالئ���م ی���ا نش���انه   های ری���وی، 
کاهش  احتم���ال وج���ود س���ندرم آلودگ���ی مک���رر و 
ایمنی بیمار ممکن است ضروری باشد. همچنین 
انجام آزمون مدفوع پیش از درمان با دارو یا تقریبًا 
3-2 هفت���ه پ���س از آن برای تعیین اثربخش���ی آن 

ممکن است موردنیاز باشد.
ع���وارض جانبی: بی  اش���تهایی، تهوع، اس���تفراغ، 
سرگیجه، اسهال، سردرد، خارش، خواب  آلودگی، 
کنش   های حساس���یت مفرط از جمله تب و لرز،  وا
آنژیوادم، بثورات جلدی اریتم مولتی  فرم و سندرم 
استیون-جانس���ون و به ندرت وزوز       گوش و آسیب 
کبد و اختالالت بینایی ب���ا مصرف این  پارانش���یم 

گزارش شده است. دارو 
کاهش  تداخل  ه���ای دارویی: تیابن���دازول باعث 

دفع تئوفیلین می  شود.
نکات قابل توصیه

1- در بعض���ی از بیم���اران دارو ممکن اس���ت باعث 
ک���ه از نظر بالین���ی اهمیت  تغیی���ر بوی ادرار ش���ود 

ندارد.
2- قبل از بلعیدن، دارو باید خوب جویده ش���ود. 
کند. تکرار درمان  کامل  بیمار باید دوره درم���ان را 

در بعضی آلودگی   ها ضروری است.
3- برای کاهش عوارض جانبی بهتراست دارو بعد 

از غذا )صبح و شب( میل شود.
کنش   های التهابی الرو تریشین،  4- برای کاهش وا
کورتیکوسترویید سیستمیک توصیه  مصرف توأم 

می  شود.
کودکان بیش تر  مق���دار مصرف: در بزرگس���االن و 
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پوس���تی  مهاج���ر  الرو  درم���ان  در  14کیلوگ���رم،  از 
mg/ kg 25 دو  ب���ار در روز به  م���دت دو روز مصرف 
می  ش���ود. در صورت وجود ضایع���ه فعال، مصرف 
دارو دو روز بع���د از پایان درمان تکرار می  ش���ود. در 
درم���ان الرو مهاجر احش���ایی mg/kg 25 دو  بار در 
روز ب���ه  م���دت 7-5 روز مص���رف و در ص���ورت لزوم 
4 هفت���ه بعد تکرار می ش���ود. در آلودگ���ی معمولی 
ب���ا اس���ترونژیلوئیدس mg/kg 25 دو  ب���ار در روز به  
کار می  رود و در سندرم آلودگی مکرر  مدت 2 روز به  
mg/kg 25 دو  بار در روز به  مدت 7-5 روز مصرف 
می ش���ود. در درمان تریشین mg/kg 25 دو  بار در 
روز به  مدت 4-2 روز براس���اس پاس���خ بیمار به  کار 
کاپیالری���از mg/kg 25 یک  بار  م���ی  رود. در درمان 
کار م���ی  رود. در درمان  در روز ب���ه  م���دت 30 روز به  
کونکولی��از mg/kg 25 دو  بار در روز به  مدت دو  درا
روز به  کار می  رود. در درمان تریکواس���ترونژیلیاز در 
کیلوگ���رم، mg/kg  25 دو  بار در روز  بیم���اران تا 68 
کار م���ی  رود. در بیماران باالتر از  ب���ه  مدت 2 روز به  
گرم دو  بار در روز مصرف  کیلوگرم به میزان 1/5   68
 3 g/day کثر مق���دار مصرف مج���از می  ش���ود. حدا

می  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

          TINIDAZOLE               
موارد مصرف: این دارو برای درمان عفونت های 
بی ه���وازی، عفونت ه���ای پروتوزوایی و ریش���ه کن 

کترپیلوری استفاده می شود. نمودن هلیکوبا
عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، طعم بد د هان، 
گوارش���ی، ضایعات پوستی،  زبری زبان، اختالالت 

کسی، تیره  کهیر و  آنژیوادم، س���ردرد، سرگیجه، آتا
ش���دن ادرار و خ���ارش از ع���وارض جانب���ی این دارو 

هستند.
کب���د،  نارس���ایی  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود 
کبدی با احتیاط فراوان  پورفیری یا آنس���فالوپاتی 

مصرف شود. 
گوارش���ی، ضایع���ات  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
کهی���ر و آنژی���وادم، س���ردرد، س���رگیجه،  پوس���تی، 
کس���ی، تی���ره ش���دن ادرار و خ���ارش از ع���وارض  آتا

جانبی این دارو هستند.
مقدار مصرف: در درمان عفونت های بی هوازی، 
گرم  گرم یک جا و به دنب���ال آن روزانه یک  ابت���دا 2 
و ی���ا 500 میلی گ���رم دو بار در روز معم���واًل به مدت 
5 ت���ا 6 روز مص���رف می ش���ود. ب���رای عفونت های 
کتریای���ی واژینال و ژنژیویت اولس���راتیو حاد یک  با
گرمی مورد اس���تفاده قرار می گیرد. به  دوز  واحد 2 
منظور پیش���گیری قبل از اعمال جراحی شکمی، 
گرمی تقریبًا 12 س���اعت  یک مقدار مصرف واحد 2 

قبل از عمل جراحی استفاده می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 500 mg

   TRICLABENDAZOLE      
درم���ان  در  تری کالبن���دازول  مص���رف:  م���وارد 

فاسیولیازیس به  کار می  رود.
مقدار مصرف: مقدار مصرف mg/kg 1 به  صورت 

یک نوبتی و پس از غذا مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 250m
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     CHLORHEXIDINE       
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو به ص���ورت موضع���ی 
جهت تمیز و ضدعفونی کردن دس���ت قبل از عمل 
جراحی، به عنوان تمیزکننده زخم  های پوس���تی و 

برای شست وشوی دست  ها به  کار می  رود.
پ������وس�������تی،  تح�����ری���ک  ج�����انب������ی:  ع��������وارض 
کنش  های آلرژیک  درماتیت،حساسیت به نور و وا

از عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- از خوردن دارو پرهیز شود.
گ���وش، ده���ان و ناحی���ه  2- از تم���اس ب���ا چش���م، 
تناس���لی خودداری شود و در صورت تماس با این 

اعضا با آب فراوان شسته شود.
3- برای زخم های بسیار عمیق یا وسیع استفاده 

نشود.
4- در جراحی های سر و صورت استفاده نشود.

5- در تماس با بافت مننژ  قرار نگیرد.
6- در صورت ایجاد تحریک پوس���تی، درماتیت یا 

حساسیت به نور، مصرف دارو باید قطع شود.
مقدار مصرف: حدود 5 میلی لیتراز داروبه مدت 
3 دقیقه روی س���طح پوس���ت مالش داده، سپس 
به طور کامل آبکشی شود. این مراحل یک بار دیگر 
نیز  تکرار شود. به عنوان شوینده دست، دست ها 
را ب���ا آب مرط���وب نم���وده و به م���دت 15 ثانی���ه ب���ا 
حدود 5 میلی لیتر از دارو شس���ته و سپس آبکشی 
کننده پوس���ت  می  ش���وند. به عن���وان ضد عفونی 
قب���ل از جراح���ی، مقادی���ری از دارو روی پوس���ت 
مح���ل جراحی ریخته و حداق���ل به مدت 2 دقیقه 
مالیده شود. سپس با دس���تمال استریل خشک 

شود. این مراحل یک بار دیگر تکرار شود.
ب���رای مص���رف به عن���وان تمیزکنن���ده زخم ه���ای 
پوس���تی، مح���ل زخ���م را ب���ا آب شست وش���و داده 
که  کمی از محلول دارو )در حدی  س���پس با مقدار 
روی زخم را بپوش���اند(، زخم به آرامی شست وشو 
کامل آبکشی  داده می ش���ود. س���پس زخم به طور 

می شود.
اشکال دارویی

Topical Solution: 4%

      GENTIAN VIOLET              
موارد مصرف: این دارو برای درمان عفونت  های 

کاندی���دا  از  ناش���ی  جلدی-مخاط���ی  و  پوس���تی 
آلبیکانز )مانند برفک( و سایر عفونت  های سطحی 

پوست به کار می  رود.
نکات قابل توصیه

1- این دارو باعث رنگی شدن بلندمدت ضایعات 
پوستی می شود.

2- برای جلوگیری از رنگی ش���دن از تماس دارو با 
لباس جلوگیری شود.

3- در صورت ایجاد تحریک پوس���تی مصرف دارو 
باید قطع شود.

کاف���ی از محل���ول بر روی  مق���دار مص���رف: مقدار 
ضایعه به میزان 3-2 بار در روز برای 3 روز استفاده 

می  شود.
اشکال دارویی

Topical Solution: 1%

             GLYCINE                  
م���وارد مص���رف: این محل���ول برای شستش���وی 
مج���اری ادراری-تناس���لی به ویژه مثان���ه در طول 
بعضی از  اعمال جراحی و شستش���وی سوندهای 

ادراری مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به بی ادراری 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- این محلول تزریقی نیست.
کبد با احتیاط  2- در بیم���اران مبتال به نارس���ایی 

فراوان مصرف شود.
ای���ن محل���ول در عم���ل  3- در ص���ورت مص���رف 
برداش���ت پروس���تات از طری���ق مج���اری ادراری به 
مق���دار زیاد وارد جری���ان خون می ش���ود. بنابراین 
کلیوی ی���ا قلبی- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی 
ری���وی به دلیل تأثیر احتمال���ی دارو بر تعادل مایع 
و الکترولی���ت، بای���د همراه پای���ش وضعیت قلب-

عروقی مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ج���ذب سیس���تمیک محل���ول 
گلیسین، ممکن اس���ت منجر به بروز  شستش���وی 
اخت���الل در تع���ادل مای���ع، الکترولی���ت و اخت���الل 
قلبی-عروقی و ریوی، افزایش ترش���ح بزاق، تهوع 

گیجی شود. و 
مق���دار مصرف: مقدار مصرف با توجه به س���طح 
که باید شستش���و داده ش���ود و نیز نحوه  موضع���ی 
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جراح���ی، تعیین می  گردد. می توان محلول را قبل د

کرد. گرم  از مصرف تا دمای نزدیک به دمای بدن 
اشکال دارویی

IrrigationSolution:1.5%

           HEMODIALYSIS                    
     CONCENTRATED                        

کردن  ج  موارد مص���رف: این محلول   ها برای خار
مبت���ال  بیم���اران  در  متابولیت  ه���ا  و  مواداضاف���ی 
کلی���ه مصنوعی دیالیز می ش���وند  ک���ه با  ب���ه اورمی 
و همچنی���ن در مس���مومیت  های ح���اد مص���رف 

می  شود.
نکات قابل توصیه: قبل از مصرف محلول دیالیز، 

باید آن را با آب یا بافر مخصوص رقیق نمود.
مقدار مصرف: بر حس���ب مقدار پتاس���یم خون، 
یک���ی از ان���واع محلول  ه���ای هم���و دیالی���ز مصرف 

می  شود.
اش���کال دارویی: محلول ه���ای همودیالیز دارای 
ترکی���ب متفاوت���ی از ام���الح ب���ا pH و می���زان قن���د 
که در مورد ترکیب دقیق آنها باید  متفاوت هستند 

به بروشور شرکت سازنده توجه نمود.
 

    HEMOFILTRATION        
موارد مصرف: این فراورده حاوی الکترولیت های 
مشابه با پالسما بوده و برای تصفیه خون در موارد 
کلیه به  کار  دیالیز خونی منظم در نارس���ایی ح���اد 

می رود.
هشدارها

1- قب���ل از مصرف ای���ن محلول، بای���د آن را با بافر 
مخصوص رقیق نمود.

2- احتم���ال اخت���الل در الکترولیت های پالس���ما 
وجود دارد.

مقدار مصرف: حجم و سرعت انفوزیون با توجه 
به شرایط بیمار و نظر پزشک تعیین می گردد.

اشکال دارویی
Solution: (Na 125 - 150 mEq + Mg 0.5 - 3 
mEq + K 0 - 4.5 mEq + Ca 2 -5 mEq 
+Cl 90 - 120 mEq + Acetate/lactate/
Hydrogen Carbonate 30 - 60 mEq 
+Glucose 0 - 25 mmol)/ L

 PERITONEAL DIALYSIS          
کنترل  م���وارد مص���رف: محلول  ه���ای دیالی���ز در 

کلیه و مسمومیت مصرف می شوند.  نارسایی 
ع���وارض جانب���ی: عوارض���ی مانن���د افزایش فش���ار 
خون، عفونت ه���ای فوقانی تنفس���ی، پریتونیت، 
گیجی، خ���ارش، راش،  ادم، درد س���ینه، س���ردرد، 
گ����وارش���ی،  اخت������الالت اندوکرین�������ی، اخت���الالت 
کم خونی، ضعف و درد عضالنی، سختی در تنفس 

گزارش شده است. و سندرم شبه آنفوالنزا 
هشدارها

1- این محلول ها نباید تزریق وریدی شوند.
گ���ر چ���ه محلول  ه���ای همودیالیز به اس���تریل  2- ا
کردن نیاز ندارند، احتیاطات الزم بهداشتی را باید 

برای جلوگیری از آلودگی میکروبی به کار برد.
3- قبل از مصرف محلول همودیالیز، باید آن را با 

آب رقیق نمود.
ن���کات قابل توصی���ه: با توج���ه به از دس���ت رفتن 
مقادی���ر قاب���ل مالحظ���ه ای از آب، پروتئین ه���ا و 
ویتامین ه���ای محل���ول در آب متعاق���ب دیالی���ز، 
مص���رف م���واد جایگزی���ن به مق���دار مناس���ب الزم 

است. 
مقدار مصرف: بر حس���ب ش���رایط بیم���ار، یکی از 

محلول  های متفاوت دیالیز مصرف می  شود.
اشکال دارویی: محلول های دیالیز دارای ترکیب 
که در مورد  متفاوتی از امالح و بی کربنات هس���تند 
ترکیب دقیق آنها باید به بروش���ور ش���رکت سازنده 

توجه نمود.

    POVIDONE IODINE        
موارد مصرف: محلول موضعی پوویدون آیودین 
کردن پوست قبل و  برای شست وشو و ضدعفونی 
کردن دست جراحان  پس از اعمال جراحی و تمیز 
قبل از عمل، مصرف می  شود. محلول د هان  شویه 
آن برای درمان بیماری  های التهابی عفونی د هان 
کتری   ها و کاندیدا و نیز در جراحی  و حلق ناشی از با
دندان، مصرف می  ش���ود. پماد موضعی دارو برای 
درمان یاپیشگیری از عفونت و درمان عفونت  های 
کتریایی یا قارچی، زخم بستر، زخم ناشی  پوستی با
از توق���ف جری���ان خ���ون و هرگونه بیم���اری عفونی 
واژین���ال  ژل  و  پوس���ت مص���رف می  ش���ود. دوش 
آن ب���رای درم���ان التهاب ی���ا عفونت واژن ناش���ی از 
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کاندی���دا، تریکوموناس، الته���اب غیراختصاصی یا 
عفونت  های مخلوط واژن و نیز برای شست وشوی 

واژن قبل از جراحی مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: دارو در مناطق وسیع پوست 
آس���یب  دیده به دلی���ل خط���ر ج���ذب مقادی���ر زیاد 
گر ه  ای  کلوییدی  گوات���ر  ی���د و در بیم���اران مبتال به 

غیرسمی نباید مصرف شود.
هش���دارها: ای���ن دارو در بیم���اران دارای س���ابقه 
حساس���یت به ید بای���د با احتیاط ف���راوان مصرف 

شود.
عوارض جانبی: تحریک موضع���ی، قرمزی، تورم، 
اسیدوزمتابولیک، افزایش سدیم خون و نارسایی 
کلیه در نتیجه جذب ید از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
نکات قابل توصیه

1- ط���ول اثر مفید پووی���دون آیودین برای مقاصد 
کتری   های  جراحی یک س���اعت اس���ت و تع���داد با
پوس���ت پس از 8-6 ساعت مجددًا به میزان اولیه 

باز می  گردد.
2- در ص���ورت ب���روز تحریک موضع���ی مصرف دارو 

باید قطع شود.
اث���ر اسپرم  کش���ی  3- ژل و دوش واژین���ال، دارای 
هس���تند. از این رو در ص���ورت تمایل به بارداری از 

آن ها استفاده نشود.
4- پوویدین آیودی���ن ممک���ن اس���ت پارچه   ه���ای 
که در  بافته ش���ده از الیاف مصنوع���ی را لک نماید 

ک رقیق شسته شوند. این صورت باید با آمونیا
مقدار مصرف: به عنوان محلول ضدعفونی  کننده 
و  تمی���ز  ب���رای  الزم  به مق���دار  و  جراح���ی  در 
ضدعفونی ک���ردن ناحی���ه عم���ل و ی���ا دس���ت جراح 
کافی از پماد این دارو، پس  مصرف می  شود. مقدار 
کردن موضع، هر 8 ساعت یک بار در درمان  از تمیز 
سوختگی   ها و یک بار در روز در سایر موارد به آرامی 
بر روی پوست مالیده شده و در صورت لزوم موضع 
پانسمان می  شود. در مورد ژل و دوش واژینال، یک 
اپلیکاتور پر از ژل یا محلول دوش هر شب برای2-4 
هفته و حتی طی دوران قاعدگی مصرف می ش���ود. 
ل���زوم مص���رف همزم���ان ژل و دوش،  در ص���ورت 
گ���ردد. محل���ول غلیظ  صبح  ه���ا از دوش اس���تفاده 
دوش ب���ه داخ���ل اپلیکاتور ریخته می  ش���ود و طبق 
دستور شرکت تولید کننده رقیق می گردد و متعاقبًا 

واژن شسته می  شود. در مورد شست وشو به منظور 
جراح���ی، محل���ول ب���ر روی پوس���ت یا دس���ت  های 
خیس ریخته شده، برای 5 دقیقه مالش داده شده 

و سپس شسته می شود.
اشکال دارویی

Topical Ointment: 10%
Topical Solution: 10%
Vaginal Gel: 10%
Vaginal Douche: 10%
Topical Shampoo: 7.5%
Surgical Scrub: 7.5%
Scrub (Solution): 0.7%

 
    SODIUM CHLORIDE     

م���وارد مص���رف: این محل���ول برای شستش���وی 
کاتت���ر قرار داده  حفرات ب���دن، بافت  ها یا زخم  ها، 
ش���ده در مس���یر راه و لوله   ه���ای درن���اژ در جراح���ی 

مص�رف می شود
م�����وارد من���ع مص������رف: محلول  ه���ای ح�������اوی 
که مس���تلزم  الکترولی���ت در ط���ول اعم���ال جراحی 
به کاربردن جریان الکتریکی هستند، نباید مصرف 

شوند.
هشدارها

1- جذب سیس���تمیک این محلول ممکن اس���ت 
موج���ب افزای���ش ب���ار مای���ع ی���ا الکترولی���ت بدن و 
الکترولیت   ه���ای س���رم،  رقی���ق ش���دن  درنتیج���ه 
زیادشدن  آب بدن، حاالت احتقانی یا خیز ریوی 

شود. 
2- مصرف این محلول برای شستش���وی مجاری 
ادراری در بیماران مبتال به نارسایی کلیه یا اختالل 

گیرد.  قلبی-ریوی باید با احتیاط فراوان صورت 
3- در ص���ورت ب���روز  زیادی آب بدن ی���ا افزایش بار 

الکترولیت بدن، مصرف دارو باید قطع شود.
کاتتر ها یا لوله   های  که  عوارض جانبی: در صورتی 
درناژ خوب کار گذاشته نشوند، ممکن است منجر 
که موردنظر  به انفیلتراس���یون اندام  ها ی���ا حفراتی 
نبود ه ان���د، ش���ود. به کاربردن حجم یا فش���ار بیش 
از حد هنگام شس���تن حفرات بسته، ممکن است 

موجب اتساع یا پارگی بافت  هاشود.
نکات قابل توصیه: از تزریق این محلول شستشو 

دهنده باید خودداری شود.
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مقدار مصرف: مقدار مصرف به حجم یا س���طح د

کار،  ک���ه بای���د شس���ته ش���ود و نی���ز روش  عض���وی 
بستگی دارد.

اشکال دارویی
For Irrigation: 0.9 



AMANTADINE 
AMBENONIUM
BENZTROPINE
BETHANECHOL 
BIPERIDEN 
CABERGOLINE 
DOBUTAMINE
DOPAMINE
EDROPHONIUM 
EPHEDRINE 

7
AUTONOMIC MEDICINES

EPINEPHRINE
GLYCOPYRRONIUM 
MIDODRINE  
NEOSTIGMINE 
NOREPINEPHRINE 
PHENOXYBENZAMINE 
PHENTOLAMINE 
PYRIDOSTIGMINE 
TRIHEXYPHENIDYL
YOHIMBINE 
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         AMANTADINE                
م���وارد مصرف: آمانتادین به تنهای���ی یا همراه با 
سایر دارو های ضد کولینرژیک برای درمان بیماری 
پارکینس���ون ب���ه کار م���ی  رود. ای���ن دارو به منظ���ور 
پیش���گیری و درمان عفونت  های دستگاه تنفسی 
ناش���ی از ویروس آنفوالنزا نوع A نیز استفاده شده 

است.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 
احتقان���ی قل���ب، خیز محیط���ی، افت فش���ار خون 
گلوکوم با زاویه بس���ته، نارس���ایی  گزما،  وضعیتی، ا
ع  کلیه و بیم���اری صر کبدی، س���ایکوز، نارس���ایی 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- آمانتادی���ن ممکن اس���ت س���بب خواب آلودگی 
گ���ردد. بنابراین طی  کاهش س���طح هوش���یاری  و 
مصرف این دارو باید از انجام فعالیت هایی که نیاز 

کامل دارد اجتناب شود. به هوشیاری 
2- احتم���ال ب���روز مالنوم���ا و افزای���ش تمای���ل ب���ه 
خودکش���ی در بیماران پارکینسونی تحت درمان با 

آمانتادین وجود دارد.
تداخل  ه���ای داروی���ی: اس���تفاده همزم���ان ای���ن 
کسیداز،  دارو با الکل، مهار کننده های مونوآمین ا
 ،CNS محرک  ه���ای  ضد کولینرژی���ک،  دارو ه���ای 
کوتریموکس���ازول ممکن است  کینیدین و  کینین، 

به تشدید عوارض جانبی منجر شود.
اف���ت فش���ار خ���ون وضعیت���ی،  ع���وارض جانب���ی: 
خیز محیط���ی، بی قراری ش���دید، اضط���راب، عدم 
گیج���ی، دلیری���وم، افس���ردگی، اختالل در  تع���ادل، 
خواب، خس���تگی، توهم، سردرد، تحریک پذیری، 
بی اش���تهایی،  جل���دی،  بث���ورات  خواب آلودگ���ی، 
بین���ی،  خش���کی  اس���تفراغ،  و  اس���هال  یبوس���ت، 
گرانولوسیتوز، افزایش آنزیم های کبدی و اختالالت  آ

بینایی از عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

ممک���ن  آمانتادی���ن  مص���رف  گهان���ی  نا قط���ع   -1
اس���ت س���بب تهییج، اضط���راب، هذی���ان، توهم، 
افسردگی، هالوسیناسیون، افکار پارانوئید، بحران 
کاه���ش س���طح  پارکینس���ون، اخت���الل در تکل���م و 

هوشیاری گردد.
2- اثربخشی آمانتادین در بیماری پارکینسون به 

چند ماه محدود می شود.

ضدوی����������روس،  به عن�����وان  مص���رف:  مق�������دار 
mg/ day 200 یا 100میلی گرم هر 12 س���اعت یک بار 
ک���ی مص���رف می ش���ود. به عنوان  به ص���ورت خورا
که بعد از یک   100 mg/day ضدپارکینسون، مقدار
هفته ممکن اس���ت به 100میلی گرم دو بار در روز تا 

کثر mg/day 400 افزایش یابد. حدا
اشکال دارویی

Capsule: 100mg

        AMBENONIUM                
موارد مصرف: این دارو برای درمان میاستنی گراو 

مصرف می شود.
هشدارها

1- در بیم���اران مبت���ال به آس���م، پ���رکاری تیروئید، 
گوارش���ی، تشنج احتباس  پارکینسون، زخم  های 
ادرار و برادی-کاردی باید بااحتیاط مصرف شود.

2-به دنب���ال مص���رف بلندمدت ای���ن دارو ممکن 
اس���ت به اث���رات درمانی آن مقاومت ایجاد ش���ود. 
کاهش یابد یا  در این ص���ورت مقدار مصرف بای���د 
مصرف قطع ش���ود ت���ا بیمار مجددًا ب���ه اثرات دارو 

پاسخ دهد.
انس���داد  اث���ر  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
آمینوگلیکوزید ه���ای  از  ناش���ی  عصبی-عضالن���ی 
سیس��������تمیک، س������ایر دارو ه������ای ضد کولی�����������ن 
اس���تراز و  سوکس���ینیل کولین را تش���دید می  کن���د. 
گلوکوکورتیکوئید ها اثر ضد کولین استرازها را کاهش 
می دهن���د. منیزیم به علت اثر مس���تقیم مهاری بر 
کاهش  عض���الت اثر ترکیب���ات ضد کولین اس���تراز  را 

می دهد.
ع�������وارض جانب���ی: ع���وارض ن��اش���ی از تح���ری���ک 
کولینرژی���ک ش���امل افزای���ش بزاق،  بی���ش از ح���د 
کرامپ های ش���کمی و اس���هال،  تهوع و اس���تفراغ، 
کاهش بازده قلبی،  کاهش فش���ار خون،  آریتمی، 
گ���ره دهلیزی-بطن���ی، تش���نج، اختالل در  بل���وک 
کاه���ش هوش���یاری،  تکل���م،  س���رگیجه، س���ردرد و 
تنفس���ی،  فل���ج عض���الت  آلرژی���ک،  کنش  ه���ای  وا
الرنگواسپاس���م و اخت���الل در تنف���س از ع���وارض 

جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه: در بیماران مبتال به میاستنی 
گراو، عمده ترین عالمت مس���مومیت ب���ا این دارو 
که بای���د از ضعف  تش���دید ضع���ف عضالنی اس���ت 
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عضالنی ناشی از بیماری افتراق داده شود.د

مقدار مصرف: مقدار 25-5میلی گرم سه تا چهار 
ب���ار در روز مصرف می ش���ود. درمان ب���ا 5میلی گرم 
ش���روع و تا تعیین مقدار مطلوب به تدریج افزایش 

می یابد. 
اشکال دارویی

Tablet: 10mg 

        BENZTROPINE                            
م���وارد مص���رف: بنزتروپی���ن در درم���ان بیم���اری 
پارکینسون و همچنین عالئم خارج هرمی ناشی از 

دارو ها تجویز می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود احتباس 
گلوکوم با زاویه بس���ته و انس���داد دستگاه  ادراری، 

گوارش نباید مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری قلب���ی-
عروقی،  نارسایی کبد یا کلیه باید با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
اخت���الالت  خش���کی د هان،  جانب���ی:  ع���وارض 
گیجی، تاری دید، احتباس ادرار،  تپش  گوارش���ی، 
کنش های حساس���یتی، عصبی ش���دن،  قل���ب، وا
توهم، تس���کین، اختالالت روان���ی و خواب  آلودگی 

ازعوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: استفاده همزمان این دارو 
با س���ایر دارو های دارای اثرات موس���کارینی باعث 
بروز عوارض جانبی شامل خشکی د هان، احتباس 
ادرار، یبوس���ت و منگ���ی می گ���ردد. بنزوتروپی���ن با 
ایجاد خش���کی د هان، اثرات نیترات   های زیرزبانی 
کاهش می  دهد. دارو های مقلد پاراس���مپاتیک  را 
کاهش می دهن���د. بنزوتروپین  اث���ر بنزوتروپی���ن را 
کاهش داده و اثرات  کتوکونازول را  گوارشی  جذب 

کاهش می دهد. گوارشی سیزاپراید را نیز 
نکات قابل توصیه

گهانی مص���رف این دارو باید اجتناب  1- از قطع نا
شود.

کاه���ش هوش���یاری مصرف ای���ن دارو  2- بدلی���ل 
که نیاز به مهارت و هوش���یاری  کار هایی  بر انج���ام 

دارند مثل رانندگی، ممکن است تاثیر بگذارد.
مقدار مصرف

ک���ی: مق���دار 1-0/5میلی گرم )معم���واًل موقع  خورا
خواب( مصرف می ش���ود. این مقدار ممکن است 

کث���ر mg/ day  6 افزایش یابد. مقدار مصرف  تا حدا
به ص���ورت  ک���ه  اس���ت   1-4 mg/ day نگهدارن���ده 

یک جا یا در نوبت های منقسم مصرف می شود.
تزریق���ی: مق���دار 2-1میلی گ���رم از راه عضالن���ی ی���ا 
ک���ه در صورت نی���از، این  وری���دی تزریق می ش���ود 

مقدار مجددًا مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 2mg/2ml
Tablet: 2mg

      BETHANECHOL                 
م���وارد مص���رف: این دارو ب���رای درم���ان احتباس 
ادرار غیرانس���دادی حاد بعد از عمل جراحی یا بعد 
از زایم���ان و آتون���ی مثانه با منش���أ عصب���ی همراه با 

احتباس ادرار مصرف می شود. 
ری���وی،  آس���م  وج���ود  ص���ورت  در  هش���دارها: 
آناس���توموز،  کم���ی فش���ار خ���ون،  ب���رادی کاردی، 
گوارشی و ادراری،  جراحی مثانه، انس���داد مجاری 
کرون���ر، پ���رکاری تیروئی���د، زخ���م  بیم���اری ع���روق 
گوارشی، پریتونیت، تشنج و پارکینسون با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
کی���کاردی،  عوارض جانب���ی: افت فش���ار خون، تا
س���ردرد، احس���اس ناخوش���ی، دردهای ش���کمی، 
اسهال، تهوع و اس���تفراغ، تکرر ادرار، تنگی نفس، 
خس خس س���ینه، احساس فشار در قفسه سینه 

گزارش شده است. با مصرف این دارو 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو بای���د ب���ا مع���ده خال���ی )حداق���ل یک 
س���اعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا( مصرف شود 

کاهش یابد.  تا احتمال بروز  تهوع و استفراغ 
2- بیم���اران مبت���ال ب���ه نوروپات���ی اعص���اب اتونوم 
ممکن اس���ت بیش���تر در مع���رض ع���وارض جانبی 
بتانکول باشند و درمان این بیماران باید با مقدار 
کمت���ر دارو ش���روع ش���ود و بیم���ار مرتب از  مص���رف 

گردد. کنترل  لحاظ بروز عالئم مسمومیت 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار 50-10میلی گرم سه تا چهار بار 
در روز مصرف می شود.

کودکان: مق���دار mg/kg/day 0/6-0/3 طی 3-4 
نوبت منقسم مصرف می شود.
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اشکال دارویی
Tablet: 10 mg, 25 mg

          BIPERIDEN                   
م���وارد مص���رف: بیپریدی���ن در درم���ان بیم���اری 
ج هرمی ناش���ی از دارو ها  پارکینس���ون و عالئم خار

مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود احتباس 
گلوکوم با زاویه بس���ته یا انس���داد دستگاه  ادراری،  

گوارش نباید مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری قلب���ی-
عروقی،  نارسایی کبدی یا کلیوی،  گلوکوم، انسداد 
روده و احتب���اس ادراری بای���د ب���ا احتی���اط فراوان 

مصرف شود.
اخت�������الالت  خش���کی د هان،  جانب����ی:  ع������وارض 
گیجی، تاری دید، احتباس ادرار،  تپش  گوارش���ی، 
کنش های حساس���یتی، عصبی ش���دن،  قل���ب، وا
توه���م، خواب  آلودگی، افت فش���ار خون )باش���کل 

تزریقی( ازعوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: اس���تفاده همزم���ان ای���ن 
دارو ب���ا س���ایر دارو ه���ای دارای اثرات موس���کارینی 
باع���ث تش���دید ع���وارض جانبی ش���امل خش���کی 
د هان، احتباس ادرار، یبوس���ت و منگی می گردد. 
کسیداز سبب افزایش  مهارکننده های مونوآمین ا
ایج���اد  ب���ا  بیپریدی���ن  بیپریدی���ن می گردن���د.  اث���ر 
را  اث���رات نیترات   ه���ای زیرزبان���ی  خش���کی د هان، 
کاهش می دهد. دارو های پاراسمپاتومیمتیک اثر 
کاهش می دهن���د. بیپریدین جذب  بیپریدی���ن را 
گوارشی کتوکونازول را کاهش داده و اثرات گوارشی 

کاهش می دهد. سیزاپراید و دومپریدون را نیز 
نکات قابل توصیه 

گهانی مصرف این دارو اجتناب شود. 1- از قطع نا
کاهش هوش���یاری ناشی از مصرف این  2- بدلیل 
که  کار هایی مانند رانندگی  دارو می  توان���د برانجام 

نیاز به مهارت دارند، تأثیر بگذارد.
3- درس���المندان ترجیحًا باید حداقل مقدار دارو 

تجویز شود.
مقدار مصرف

کی خورا
ابتدا مقدار 1میلی گرم دو بار در روز تجویز و س���پس 
به تدری���ج مقدار مصرف ت���ا 2میلی گرم س���ه بار در 

روز افزای���ش می  یاب���د. مق���دار مص���رف نگهدارنده 
mg/ day 12-3 در مقادیر منقسم است. 

تزریقی
 از راه تزری���ق عضالن���ی ی���ا تزری���ق آهس���ته وریدی، 
کثر  مقدار 5-2/5میلی گرم هر نیم س���اعت تا حدا

4 بار در روز تزریق می شود.
اشکال دارویی

Injection: 5mg/ml
Tablet: 2mg
Tablet (Sustained Release): 4mg

       CABERGOLINE                                 
م���وارد مص���رف: کابرگولی���ن ب���ه  هم���راه لوودوپ���ا 
کمک���ی پارکینس���ون و در درمان  به عن���وان درمان 
کتین و  اختالالت آندوکرینی ش���امل افزایش پروال
همچنین پیشگیری از ترش���ح زیادی شیر مصرف 

می شود.
کالمپس���ی  م���وارد منع مصرف: در صورت وجود ا
کالمپس���ی یا س���ابقه آن، زیادی فش���ار خون  و پره ا
کنترل نش���ده و بیماری ه���ای قلبی- عروقی نباید 

مصرف شود.
کنش  ه���ای  ب���روز  وا هش���دارها: به دلی���ل خط���ر 
فیبروتیک، اندازه گیری س���رعت سدیمانتاس���یون 
س���������رمی  و  کراتینی����������ن   ،)ESR( اریتروس��������یتی 
کوکاردیوگرام قلبی طی مصرف طوالنی مدت دارو  ا

باید انجام شود.
عوارض جانبی: گیجی و س���رگیجه، بی  اشتهایی، 
کاهش قدرت تمرکز، افت  خیز، تغییرات بینای���ی، 
فش���ار خون وضعیتی، سنکوپ، ضعف، یبوست، 
سوءهاضمه، س���ردرد، تهوع و اس���تفراغ، خشکی 
د هان، نفخ، س���ندرم ش���به آنفوالنزا، بی  خوابی یا 
کنش  های  خواب  آلودگی، افزایش میل جنسی، وا
فیبروتی���ک در ریه   ها، صفاق و پری���کارد از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
همزم��������ان  مص��������رف  داروی���������ی:  تداخل  ه���ای 
و  دومپری���دون  ی���ا   ضدجنون  ه���ا  ب���ا  کابرگولی���ن 
ای���ن  اث���رات  کاه���ش  ب���ه  منج���ر  متوکلوپرامی���د 
کون���ازول،  ایترا دارو می گ���ردد. مص���رف همزم���ان 
کرولید ها باعث افزایش  اریترومایس���ین و س���ایر ما
کابرگولی���ن می گ���ردد. مصرف  غلظ���ت پالس���مایی 
کاه���ش اث���ر  همزم���ان ب���ا نیتروگلیس���رین س���بب 
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کاهش د نیتروگلیس���رین می گردد. متیل دوپا باعث 

اثر ضدپارکینسونی کابرگولین می شود.
نکات قابل توصیه

1- به دلیل بروز خواب  آلودگی و سرگیجه در هنگام 
که نیاز به هوش���یاری  کار هایی  رانندگ���ی یا انج���ام 

گرفته شود. دارند، احتیاط الزم باید در نظر 
2- در صورت احتمال بارداری، س���ریعًا به پزشک 

مراجعه شود.
3- تغییر وضعیت از حالت درازکش یا نشس���ته به 

گیرد. حالت ایستاده باید به آرامی صورت 
4- مصرف بلندمدت دارو به ویژه برای بیش از 24 

ماه توصیه نشده است. 
5- این دارو همراه با غذا مصرف  شود.

مقدار مصرف
مق���دار  خ���ون  کتی���ن  پروال زی���ادی  درم���ان  در 
گرم دو بار در هفته مصرف می ش���ود.  0/25میل���ی 
بع���د از ادام���ه درمان به مدت 4 هفته و بر اس���اس 
کتین س���رمی  می  توان مقدار مصرف  سطوح پروال
کثر 1میلی گرم  را ب���ا مقادی���ر 0/25میلی گرم ت���ا حدا
دو بار در هفته افزایش داد. در درمان پارکینس���ون 
مص���رف دارو ب���ا مق���دار واح���د mg/day 1 ش���روع 
می ش���ود. این مق���دار را می  توان ه���ر 14-7 روز به 
می���زان 5-1میلی گ���رم افزایش داد. مق���دار مصرف 
درمان���ی توصی���ه ش���ده mg/day 6-2 می  باش���د. 
می  توان مقدار مصرف لودوپا را همزمان با افزایش 

کاهش داد. کابرگولین  تدریجی مقدار مصرف 
اشکال دارویی

Tablet: 0.5mg, 1mg, 2mg

        DOBUTAMINE                      
موارد مصرف: دوبوتامی���ن به عنوان یک داروی 
در  ب���رادی  کاردی  کنت���رل  ب���رای  و  اینوتروپی���ک 
س���کته قلب���ی،  جراحی قل���ب،  آس���یب  های عضله 
کاردیوژنیک و هم چنین  قلب، ش���وک س���پتیک و 
پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف 

می شود.
م���وارد منع مصرف: این دارو در بیماران مبتال به 
تنگی ایدیوپاتی���ک هیپرتروفی���ک زیرآئورتی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1-ممک���ن اس���ت متعاق���ب مص���رف دارو، افزایش 

کی کاردی  کاهش فشار خون )شایع تر( و تا فشار یا 
ایجاد ش���ود. همچنین دارو سبب تشدید فعالیت 
کی آریتمی ها  کانون های نابه جای بطنی و سایر تا

می گردد.
2-ای���ن دارو در ص���ورت وج���ود انس���داد مکانیکی 

عروق نظیر تنگی شدید آئورت بی اثر است.
3- در ص���ورت نیاز، ابت���دا باید کمی حجم خون را 

جبران و سپس دوبوتامین را تجویز نمود.
کی کاردی و افزایش فش���ار خون  عوارض جانبی: تا
کانون های نابه جای  سیستولی، افزایش فعالیت 
کاهش فش���ار خون، درد قفس���ه س���ینه،  بطن���ی، 
کاهش پتاس���یم س���رم،  تب، س���ردرد، پاراس���تزی، 
گرفتگی عضالت پا و دیس پنه از  ترومبوسیتوپنی، 

عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه 

1- انفوزی������ون دوبوتامین همزم�����ان با هپ����������ارین 
و  س���فالوتین  س���فازولین،  هیدروکورتی���زون،  و 
پنی  سیلین از یک لوله انفوزیون توصیه نمی شود.
2- دوبوتامی���������ن با محلول  های قلی����ایی مانن������د 

بی کربنات سدیم، ناسازگاری دارد.
3- تغیی���ر رنگ محل���ول به رنگ صورت���ی به علت 
کسیداس���یون جزئی است و در صورت مصرف آن  ا

در مدت توصیه شده بالمانع است.
 2/5-15 mcg/kg/min مقدار مص���رف: مق���دار
انفوزیون وریدی می شود که بر حسب پاسخ بیمار 
کودکان  تنظیم می گردد. انفوزیون وریدی دارو در 

با سرعت mcg/ kg/ min  20-5 صورت می گیرد.
اشکال دارویی

Infusion: 12.5mg/ml, 250mg

           DOPAMINE                   
م���وارد مص���رف: دوپامی���ن ب���رای درمان ش���وک 
کاردیوژنی���ک ناش���ی از س���کته ی���ا جراح���ی قل���ب 
اس���تفاده می ش���ود. در ش���وک س���پتیک، مقادیر 
اندک دوپامین ممکن است همراه با نوراپی  نفرین 
گ���ردد.  کلی���ه تجوی���ز  ب���رای حف���ظ جری���ان خ���ون 
کلیه  دوپامین همچنین ممکن است در نارسایی 

گیرد. مورد استفاده قرار 
وج�������ود  ص�������ورت  در  مص�������رف:  من�����ع  م���وارد 
نبای���د  بطن���ی  فیبریالس���یون  و  فئوکروموس���یتوم 

مصرف شود.
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هشدارها
که دچار  1- قب���ل از تجوی���ز دوپامین به بیماران���ی 
ش���وک ش���د ه  اند و یا در انفارکتوس می���وکارد، باید 

گردد. کمی حجم خون تصحیح 
2- در ش���وک ناش���ی از س���کته قلبی باید از مقادیر 
کم )کمتر از mcg/min 5( دوپامین استفاده نمود. 
مقادی���ر بیش���تر دارو ب���ا انقباض ع���روق باعث بدتر 

شدن نارسایی قلب می شود.
3- درموق���ع انفوزیون داخل وریدی دوپامین، در 
صورت نش���ت مقادیر زیاد دوپامین به بافت   های 

اطراف، نکروز ایجاد می گردد.
ع���وارض جانب���ی: آریتمی، تهوع، اس���تفراغ، تنگی 
کاهش فشار خون، افزایش فشار  عروق محیطی، 
خون،  افزایش ضربان قلب، درد آنژینی و دیس پنه 

از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: تجویز همزم���ان این دارو 
کس���یداز  ب���ا دارو ه���ای مهارکننده آنزیم مونو آمین ا
ممکن اس���ت موجب افزایش ش���دید فش���ار خون 
گ���ردد. بی هوش کننده ه���ای استنش���اقی ممک���ن 
اس���ت س���بب افزای���ش اث���ر آریتمی زای���ی دوپامین 

شوند.
نکات قابل توصیه

1- نش���ت دوپامین ب���ه بافت  های اط���راف رگ، با 
کثر 12 س���اعت  تزری���ق موضع���ی فنتوالمین تا حدا

پس از نشت قابل درمان است.
2- در ص���ورت ب���روز ع���وارض جانب���ی دوپامی���ن با 
کم کردن س���رعت انفوزیون یا  قطع آن این عوارض 

سریعًا برطرف می شوند.
3- دارو قبل از تزریق باید رقیق گردد. جهت رقیق 
ک���ردن، نبای���د از محلول  های س���دیم بی کربنات و 

قلیایی استفاده شود.
مقدار مصرف

از   0/5-3 mcg/kg/min مص����������رف  مق������ادی��������ر 
طری���ق انفوزی���ون داخل وری���دی، باع���ث افزایش 
کلی���ه می گ���ردد. مقادی���ر مص���رف جری���ان خ���ون 
mcg/ kg/ min 10-2 باعث اثر اینوترپیک مثبت و 
افزای���ش برون  ده قلبی می گ���ردد. مصرف این دارو 
با مقادی���ر بیش���تر از mcg/kg/min 10 باعث تنگی 
کلیه ش���ده و منجر ب���ه افزایش  ع���روق محیط���ی و 
قابل توجه فشار خون سیستولیک و دیاستولیک 

می گردد.

اشکال دارویی
Injection: 200mg/5ml

      EDROPHONIUM                 
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���رآورده ب���رای تش���خیص 
گ���راو و ب���ه عن���وان  افتراق���ی و درم���ان میاس���تنی 
ک���ورار برای برگش���ت مه���ار عصب- گونیس���ت  آنتا
گاالمین  کورار، توبوکورارین یا  عضله ناش���ی از یک 

مصرف می شود.
هشدارها

ع، برادی کاردی،  1- در بیماران مبتال به آسم، صر
گوتون���ی، پ���رکاری تیروئی���د،  کرون���ری، وا انس���داد 
آریتمی قلبی یا زخم گوارشی باید با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
گونیس���ت  2- در ص���ورت اس���تفاده به عن���وان آنتا
ش���ل کننده عضالن���ی غیردپالری���زان، ت���ا بهبودی 
کامل و برقراری تنفس طبیعی، اس���تفاده از تهویه 

مکانیکی ضروری است.
3- به دلی���ل خط���ر ب���روز ب���رادی کاردی، و بل���وک 
دهلیزی-بطنی آتروپین و اپی  نفرین در دسترس 

باشد.
انس���داد  اث���ر  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
آمینوگلیکوزید ه���ای  از  ناش���ی  عصبی-عضالن���ی 
سیس���تمیک، س���ایر دارو های آنتی  کولین اس���تراز 
دارو ه���ای  اث���ر  و  تش���دید  را  سوکس���ینیل کولین  و 
می ده����������د.  ک������اه��������ش  را  ضد ک�������ولین������رژی���ک 
کاهش  گلوکوکورتیکوئید ها اثر ضد کولین اس���تراز را 
می دهن���د. منیزیم به علت اثر مس���تقیم مهاری بر 
کاهش  عض���الت اثر ترکیب���ات ضد کولین اس���تراز را 

می دهد.
فش���ار خ���ون،  اف���ت  آریتم���ی،  ع���وارض جانب���ی: 
گ���ره دهلیزی-بطنی،  کاه���ش بازده قلب���ی،  بلوک 
تش���نج، اخت���الل در تکل���م، س���رگیجه، س���ردرد و 
کنش  های آلرژیک، اس���هال  کاهش هوش���یاری، وا
کرامپ   ه���ای ش���کمی، فل���ج عض���الت تنفس���ی،  و 
اسپاس���م حنج���ره، اخت���الل در تنف���س از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
ب���ه  پاس���خ  دهی  ع���دم  توصی���ه:  قاب���ل  ن���کات 
ضد کولین استراز ها ممکن است در بعضی بیماران 
مش���اهده ش���ود. در چنین مواردی مقدار مصرف 
کاه���ش یابد ی���ا مصرف قطع ش���ود ت���ا بیمار  بای���د 
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مجددًا به اثرات درمانی دارو حساس شود.د

مقدار مصرف
بزرگس���االن: ب���رای تش���خیص افتراقی میاس���تنی 
گ���راو از راه داخل وری���دی ابتدا  2میلی گ���رم از دارو 
گ���ر بعد از 45  ط���ی 30-15 ثانیه تزریق می ش���ود. ا
ثانیه پاسخی ایجاد نش���د، 8میلی گرم دیگر تزریق 
کولینرژی���ک بع���د از  کنش  ه���ای  گ���ر  وا می ش���ود. ا
تزریق 2میلی گرم بروز نماید، آزمون متوقف ش���ده 
و 0/5-0/4میلیگرمآتروپی���ن داخل وریدی تزریق 
می ش���ود. بع���د از 30 دقیق���ه آزمون مج���ددًا تکرار 
می ش���ود. در درمان میاس���تنی گراو 2-1 میلی گرم 
ک���ی داروی مورد  یک س���اعت بعد از مص���رف خورا
مص���رف، داخ���ل ورید تزریق می ش���ود. ب���ه عنوان 
گونیست کورار مقدار 10میلی گرم به طور آهسته  آنتا
داخل وریدی و طی 45-30 ثانیه تزریق می ش���ود 
کولینرژیک ظاهر ش���ود. در صورت  کنش  های  تا وا
کثر مقدار مصرف  نیاز، تزریق تکرار می ش���ود. حدا

40میلی گرم است.
ت��������ام  مق���دار  داخل وری��������دی،  راه  از  ک���ودکان: 
که یک پنج���م آن در  mg/ kg 0/1تزری���ق می ش���ود 
ابت���دا تزری���ق ش���ده و مابق���ی در صورت ع���دم بروز 
کن���ش جانب���ی 30 ثانی���ه بع���د تزری���ق می گردد.  وا
مقدار تام ب���رای نوزادان 0/5میلی گرم می  باش���د. 
کمتر از 34  ک���ودکان ب���ا وزن  از راه عضالن���ی، ب���رای 
ک���ودکان با وزن بیش  کیلوگ���رم، 2میلی گرم و برای 
کیلوگ���رم، 5میلی گرم تزریق می ش���ود. برای  از 34 
ن���وزادان 1-0/5میلی گ���رم از دارو از راه عضالن���ی یا 
که2  زیرجلدی توصیه می شود. باید توجه داشت 
کنش تأخیر  ت���ا 10 دقیقه بین تزریق و زم���ان بروز وا

وجود دارد.
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml

          EPHEDRINE                  
موارد مصرف: افدرین برای درمان عالمتی آسم 
نایژه  ای و انس���داد برگش���ت پذیر راه  های تنفسی، 
رفع احتقان بینی، محرک سیستم عصبی مرکزی 

و افزایش افت فشار خون مصرف می شود. 
هشدارها

1- ام���کان ب���روز افزایش فش���ار خ���ون، اضطراب و 
ایج���اد اف���کار پارانوئی���د متعاقب مص���رف افدرین 

وجود دارد.
2- ای���ن دارو در صورت وجود بیماری های قلبی-
عروق���ی، پ���رکاری تیروئی���د، دیاب���ت، هیپ���ر تروفی 
کلیه و تشنج باید با احتیاط  کار  پروس���تات، عیب 

فراوان مصرف شود.
3- مص���رف این دارو در س���المندان به دلیل عبور 
دارو از س���د خونی-مغ���زی و ایجاد ع���وارض باید با 

گیرد. احتیاط فراوان صورت 
ع���وارض جانب���ی: آریتم���ی، درد آنژین���ی، افزای���ش 
ک���ی کاردی، اضطراب  کاه���ش فش���ار خ���ون، تا ی���ا 
بی خواب����������ی،  تحریک پذی�������ری،  بی ق��������راری،  و 
بی اش���تهایی، تهوع و اس���تفراغ، ل���رزش، تعریق و 

دیس پنه از عوارض شایع افدرین می  باشند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف ای���ن دارو به همراه 
کسیداز می تواند منجر  مهارکننده های مونو آمین ا
گردد. مصرف  به افزایش طوالنی مدت فشار خون 
کلروفرم،  ی���ا  هالوتان ب���ا افدرین ممکن  همزم���ان 
اس���ت خطر آریتمی ش���دید بطنی را افزایش دهد. 
کره���ا ممکن  مص���رف همزمان ای���ن دارو ب���ا بتابال
گشادکنندگی برونش افدرین مقابله و  اس���ت با اثر 
باعث افزایش فشار خون و برادی کاردی شدید، با 
احتمال ایست قلب همراه باشد. مصرف همزمان 
گلیکوزید های دیژیتال ممکن اس���ت  این دارو ب���ا 

خطر آریتمی قلبی را افزایش دهد.
نکات قاب���ل توصیه: ب���رای به حداقل رس���انیدن 
احتم���ال بی خواب���ی، دارو چن���د س���اعت قب���ل از 

خواب مصرف شود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: برای رفع انسداد برگشت پذیر راه های 
تنفس���ی مقدار 50-25میلی گرم سه تا چهار بار در 

روز مصرف می گردد.
یکس���ال،  تاس���ن  ک���ودکان  ب���رای  ک���ودکان: 
ک���ودکان 1-5  7/5میلی گرم س���ه ب���ار در روز، برای 
کودکان  س���ال15میلی گرم س���ه ب���ار در روز و ب���رای 
12-6 س���ال 30میلی گ���رم س���ه ب���ار در روز مص���رف 

می گردد.
تزریقی

ی���ا  زیرجل���دی  راه  از  50-25میلی گ���رم  مق���دار 
داخل عضالنی یا 25-5 میلی گرم به صورت تزریق 
آهس���ته وریدی مصرف می ش���ود. مقدار دریافتی 
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داروی تزریقی نباید از mg/ day  150 بیشتر شود.
اشکال دارویی

Injection: 50mg/ml
Tablet: 20mg

        EPINEPHRINE                   
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان فوریتی 
کس���ی، آنژیوادم،  کنش  های حاد آلرژیک، آنافیال وا
نعوظ مداوم، خونریزی لثه و احیای قبلی-عروقی 
و هم���راه ب���ا بی حس کننده   ه���ای موضعی مصرف 

می شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود پ���رکاری تیروئی���د، دیاب���ت، 
ش�������وک  و  خونری������زی  قلبی-عروق���ی،  بیم���اری 
کاردیوژنیک یا تروماتیک با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
2- تزریق داخل س���رینی اپی  نفرین ممکن اس���ت 

گانگرن شود. موجب بروز 
3- تزری���ق اپی  نفری���ن ب���ه داخل ش���ریان به علت 
انقباض شدید عروق و احتمال بروز گانگرن توصیه 

نمی شود.
4- الزم است همزمان با تزریق اپی  نفرین، حجم 

مایعات از دست رفته نیز جبران شود.
5- اف���زودن اپی  نفری���ن ب���ه بی حس کننده   ه���ای 
موضع���ی برای تزریق در اندام های انتهائی بدن و 
انگشتان، زبان، بینی، گوش و آلت تناسلی مردانه 

توصیه نمی شود.
اسپاس���م  درم���ان  ب���رای  دارو  ای���ن  مص���رف   -6
برونش���یال حاد به دلیل احتم���ال تحریک بیش از 

حد قلب به ویژه در مقادیر زیاد توصیه نمی شود.
کی کاردی،   ع���وارض جانبی: اضط���راب، ل���رزش، تا
آریتم���ی، احس���اس س���رما در اندام ه���ای انتهائی 
ب���دن، زیادی فش���ار خ���ون و خی���ز ری���وی،  تهوع، 
اس���تفراغ، تعریق، ضعف و سرگیجه با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان  هالوتان با 
اپی  نفرین ممکن اس���ت خطر بروز آریتمی ش���دید 
بطن���ی را افزای���ش ده���د. انفل���وران ی���ا ایزوفلوران 
نی���ز ممکن اس���ت عضل���ه قلب را ب���ه اث���رات مقلد 
س���مپاتیک اپی  نفری���ن حس���اس نمای���د. مصرف 
همزم���ان اپی  نفری���ن ب���ا دارو های ضدافس���ردگی 

س���ه حلقه ای، ممکن اس���ت اث���رات قلبی-عروقی 
همزم���ان  مص���رف  کن���د.  تش���دید  را  اپی  نفری���ن 
ک���ر با اپی  نفرین، ممکن اس���ت به  دارو ه���ای بتابال
مهار اثرات درمانی هر دو دارو منجر ش���ود. مصرف 
همزم���ان دیگوکس���ین با اپی  نفرین ممکن اس���ت 
خطر ب���روز آریتمی قلب���ی را افزای���ش دهد. مصرف 
همزم���ان ارگوتامی���ن ب���ا اپی  نفرین ممکن اس���ت 
منج���ر ب���ه افزایش اث���ر تنگ  کنن���ده ع���روق، ایجاد 
گانگرن ش���ود. مصرف  ایس���کمی عروق محیطی و 
همزم���ان آن ب���ا انس���ولین ممکن اس���ت منجر به 

کاهش اثر انسولین شود. 
نکات قابل توصیه 

1- ای���ن دارو در م���وارد اضط���راری ب���رای درم���ان 
کنش   های آلرژیک باید بالفاصله حتی در صورت  وا
امکان توس���ط خود بیم���ار ی���ا اطرافیانش مصرف 

شود.
 ،1 mg/ml 2- محلول تزریقی اپی نفرین با غلظت
قب���ل از تزری���ق داخل قلبی ی���ا وری���دی باید رقیق 
ش���ود. برای این منظ���ور 0/5میلی لیت���راز محلول 
کلرور س���دیم، به  اپی  نفرین باید با محلول تزریقی 

حجم 10میلی لیتر رسانده شود.
مقدار مصرف

گش���اد کننده نای���ژه، ابتدا  بزرگس���االن: به عن���وان 
0/5- 0/2 میلی گ���رم تزری���ق زیرجل���دی می ش���ود 
که این مقدار هر 20 دقیقه تا 4 س���اعت بر حس���ب 
کسی، ابتدا  نیاز بیمار تکرار می ش���ود. در آن��������افیال
0/5-0/3میلی گ������رم تزریق عضالنی یا زیرجلدی 
ک���ه این مقدار ه���ر 20-10 دقیقه )تا س���ه  می ش���ود 
بار( برحس���ب نی���از بیمار تکرار می ش���ود. به عنوان 
کتی���ک، ابتدا  تنگ کنن���ده عروق در ش���وک آنافیال
0/5میلی گرم تزریق عضالنی یا زیرجلدی می شود 
 5-15 ه���ر  0/05- 0/025میلی گ���رم  آن  از  پ���س  و 
دقیقه بر حسب نیاز بیمار تزریق وریدی می شود. 
به عن���وان محرک قلبی نی���ز 1-0/1میلی گرم داخل 
ک���ه این مق���دار در  قلب ی���ا وری���د تزری���ق می گردد 

صورت نیاز، هر 5 دقیقه تکرار می شود.
گش���ادکننده نای���ژه در درمان  ک���ودکان: به عن���وان 
کثر 0/3میلی گرم  کسی، mg/kg 0/01 تا حدا آنافیال
که این  برای ه���ر نوبت تزریق زیرجل���دی می گردد 
مقدار برحس���ب نی���از هر 15 دقیقه ب���رای دو نوبت 
و س���پس هر 4 س���اعت تک���رار می ش���ود. به عنوان 
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کتیک، ابتدا د کننده ع���روق در ش���وک آنافیال تنگ 

0/3میلی گ���رم عضالنی یا وری���دی تزریق می گردد 
ک���ه این مقدار در صورت نی���از هر 15 دقیقه برای 3 
یا 4 نوبت تکرار می ش���ود. به عن���وان محرک قلبی 
نی���ز mg/kg  0/01-0/005 داخ���ل عضل���ه قل���ب ی���ا 

به صورت وریدی تزریق می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 1mg/ml, 1mg/10 ml 

  GLYCOPYRRONIUM           
موارد مصرف: این دارو برای مهار ترشحات بزاق 
و دستگاه تنفسی، معکوس نمودن بلوک عصبی-
عضالنی ایجاد ش���ده با داروها و به عن���وان داروی 

گوارشی مصرف می شود. کمکی در درمان زخم 
کولیت  م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود 
کولیت  کولون سمی همراه با  اولسراتیو شدید، مگا
اولس���راتیو، ایلئ���وس فلج���ی، بیم���اری انس���دادی 
گلوکوم با زاویه  گوارش، آتون���ی روده ای،  دس���تگاه 
بس���ته، خونریزی حاد همراه ب���ا ناپایداری قلبی-
کی کاردی، اختالالت  عروقی، خونریزی ش���دید، تا

گراو نباید مصرف شود. انسدادی و میاستنی 
هشدارها

1- در س���المندان و بیم���اران ب���ا نوروپات���ی اتونوم، 
اولس�������راتیو،  کولی�����ت  کلی���ه،  ی���ا  کب���د  بیم���اری 
کرون�������ر،  هیپرتیروئی���دی، بیماری ه���ای ع�������روق 
ک���ی کاردی،  نارس���ائی احتقان���ی قل���ب، آریتمی، تا
هیپرتروف���ی خوش خیم پروس���تات و فتق هیاتال 

کس با احتیاط فراوان مصرف شود.  همراه با رفال
2- به دلی���ل بروز ع���وارض خواب آلودگی و منگی و 
نیز حساسیت به نور و تاری دید، در هنگام انجام 
کامل ) مانند رانندگی(  کارهای نیازمند هوشیاری 

باید احتیاط نمود. 
گرمازدگی به هنگام فعالی���ت بدنی یا در  3- خط���ر 

گرم با مصرف این دارو بیشتر می شود.  هوای 
کودکان  4- ن���وزادان، بیماران با س���ندرم داون، و 
با فلج اسپاس���تیک یا آس���یب مغزی ممکن است 
نس���بت ب���ه اث���رات موس���کارینی دارو پاس���خ دهی 

بیشتری داشته باشند.
5- محلول ه���ای تزریق���ی دارو به دلی���ل دارا بودن 
بنزیل الکل می توانند باعث بروز سندرم نفس زدن 

سریع )grasping syndrome( در نوزادان شوند. 

کمت���ر از 12 س���ال ب���رای  ک���ودکان  6- ای���ن دارو در 
کمتر از 16 سال برای قبل از  گوارشی و  درمان زخم 

بی هوشی نباید به کار رود.
ع���وارض جانبی: ع���وارض قلبی-عروق���ی، عوارض 
CNS، عوارض پوس���تی، مهار ترشح شیر، عوارض 
کاهش میل جنس���ی، احتباس ادراری،  گوارش���ی، 
تحریک در مح���ل تزریق، ضعف عضالنی، عوارض 
کنش ه���ای  وا و  تنفس���ی،  دپرس���یون  چش���می، 
کتیک، با مصرف این دارو مش���اهده ش���ده  آنافیال

است.
نکات قابل توصیه

که نیاز به هوش���یاری دارد،  کارهایی  1- در انج���ام 
باید احتیاط شود.

2- از انج���ام فعالیت ه���ای بدنی ش���دید یا حضور 
گرم اجتناب شود. طوالنی مدت در هوای 

مقدار مصرف
عصب������ی- بل���وک  ح���ذف  ب�����رای  بزرگس������االن: 
ب���ه ازای  وری���دی  راه  از  میلی گ���رم  عضالن���ی، 0/2 
ه���ر 1 میلی گ���رم نئوس���تیگمین ی���ا ه���ر 5میلی گرم 
 5-15 mcg/kg ی���������ا  پی������ری�����دوس�������تیگمی������ن 
گلیکوپیروالت با mcg/ kg  70- 25 نئوس���تیگمین 
تزری���ق  mg/ kg 0/3- 0/1  پیریدوس���تیگمین  ی���ا 
می ش���ود )در صورت برادی کارد بودن بیمار، ابتدا 
کاه���ش  گلیکوپی���روالت تزری���ق می ش���ود(. ب���رای 
ترشحات )در حین عمل جراحی(، 0/1میلی گرم از 
راه وریدی تزریق می شود و در صورت نیاز هر 2-3 
کاهش ترشحات )قبل  دقیقه تکرار می گردد. برای 
از عم���ل جراحی(، mcg/kg 4 از راه عضالنی تقریبا 
گوارش���ی،  60-30 دقیق���ه قب���ل از عم���ل و در زخم 
0/2-0/1میلی گ���رم س���ه ی���ا چه���ار ب���ار در روز از راه 

عضالنی یا وریدی تزریق می شود.
از  )قب���ل  ترش���حات  کاه���ش  ب���رای  ک���ودکان: 
 4-10 mcg/ kg بی هوشی(، از را عضالنی یا وریدی
ی���ا  0/2میلی گ���رم  کث���ر  )حدا س�������اعت   3-4 ه���ر 
کاه���ش  ب���رای  س���اعت(،   24 در  0/8میلی گ���رم 
ترش���حات )درحین عم���ل جراح���ی(، از راه وریدی 
ک���ه در صورت  کثر0/1میلی گ���رم(  mcg/ kg 4)حدا
ل���زوم ه���ر 2 ت���ا 3 دقیق���ه تک���رار می ش���ود، ب���رای 
کاه���ش ترش���حات )قبل از عم���ل جراح���ی(، از راه 
کمتر از 2 س���ال  کودکان با س���ن  داخل عضالنی در 
mcg/kg 9-4، 60-30 دقیق���ه قب���ل از عم���ل و در 
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 30-60 ،4 mcg/kg کودکان با س���ن بیش از 2 سال
دقیقه قبل از عمل تزریق می شود.

اشکال دارویی
Injection: 200mcg/ml

         MIDODRINE                   
موارد مصرف: میدودرین جهت درمان عالمتی 
اف���ت فش���ارخون وضعیت���ی م���ورد اس���تفاده ق���رار 

می گیرد.
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 
کلی���ه، احتباس  زمین���ه ای قلبی، نارس���ایی ح���اد 
ادراری، فئوکروموس���یتوم، تیروئید س���می، زیادی 
مداوم و شدید فشار خون در حالت خوابیده نباید 

مصرف شود.
هشدارها

کاه���ش تعداد  1- ای���ن دارو ممکن اس���ت س���بب 
گردد. مصرف  گ  ضربان قلب به دلیل رفلک���س وا
ک���ه اثرات  همزم���ان ای���ن دارو ب���ا س���ایر داروهایی 
کرونوتروپی���ک منف���ی دارن���د )نظیر دیگوکس���ین و 

گیرد. کرها( باید با احتیاط فراوان صورت  بتابال
2- احتم���ال ب���روز  زی���ادی فش���ار خ���ون متعاق���ب 

مصرف این دارو وجود دارد.
3- در صورت ابتال به دیابت، نارسایی کبد و کلیه، 
احتب���اس ادراری و مش���کالت بینایی ب���ا احتیاط 

گردد. فراوان مصرف 
جانب���ی  ع���وارض  مهمتری���ن  جانب���ی:  ع���وارض 
میدودری���ن ش���امل زیادی فش���ار خ���ون در حالت 
درازکشیده، سیخ ش���دن موها، تظاهرات التهابی 
پوس���ت، احتب���اس و تک���رر ادرار، افزای���ش تع���داد 
کردن، درد و س���وزش موقع دفع ادرار  دفعات ادرار 

گزگز  و بی حسی در پوست می باشند. و احساس 
نکات قابل توصیه

کب���دی مقادی���ر  1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
کمتری از دارو تجویز شود. 

2- بهتر اس���ت جهت جلوگیری از بروز زیادی فشار 
خ���ون در حالت خوابی���ده، آخری���ن نوبت مصرف 
دارو حداق���ل چهار س���اعت قب���ل از خواب مصرف 

شود.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان میدودرین 
کسیداز ممکن است  و مهارکننده های مونوآمین ا
گردد. مصرف  سبب تشدید اثر افزایش فشار خون 

کره���ا، دیگوکس���ین، وراپامیل یا  همزم���ان با بتابال
دیلتیازم سبب تشدید برادی کاردی می شود. 

مق���دار مص���رف: ش���روع مص���رف دارو ب���ا مق���دار 
2/5میلی گرم دو تا س���ه بار در روز بوده و به تدریج 
مق���دار دارو را ب���ر اس���اس پاس���خ بیمار تغیی���ر داده 
کثر مقدار مص���رف دارو 10میلی گرم  می ش���ود. حدا

سه بار در روز می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 2.5mg, 5mg

      NEOSTIGMINE                  
موارد مص���رف: نئوس���تیگمین در درمان ضعف 
عضالنی ناش���ی از بیماری میاستنی گراو، احتباس 
غیرانسدادی ادرار بعد از عمل جراحی و به عنوان 
مس���دد  دارو ه���ای  س���ایر  و  توبوکوراری���ن  پادزه���ر 

عصبی-عضالنی غیردپوالریزان مصرف می شود.
هشدارها

1- این دارو در صورت وجود انس���داد مکانیکی در 
روده یا مج���اری ادرار باید با احتیاط فراوان تجویز 

شود.
2- مص���رف این دارو پس از جراحی ممکن اس���ت 
مشکالت تنفس���ی پس از عمل جراحی، احتباس 

کند. کتازی را تشدید  ترشحات یا آتال
ب���رادی کاردی،  آس���م،  وج�������ود  ص�������ورت  در   -3
انفارکتوس اخیر میوکارد، پارکینسون، قطع عصب 
کلیه با احتیاط فراوان  گ، زخم معده یا آس���یب  وا

مصرف شود.
کرامپ  عوارض جانبی: اسهال، تهوع یا استفراغ، 
ی���ا درد معده، افزای���ش غیرعادی تعریق یا ترش���ح 

بزاق از عوارض جانبی شایع این دارو هستند.
انس���داد  اث���ر  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
عصبی-عضالن������ی ناش������ی از آمینوگلیکوزید های 
سیس���������تمیک، دارو ه���������ای بی هوش کنن����������ده 
استنش�������اقی هیدروکربن���ه،   بی حس کننده   های 
تش���دید  را  کلیندامایس���ین  و  تزریق���ی  موضع�����ی 
می کن���د. در ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا س���ایر 
کولین اس���تراز ممکن است منجر  مهارکننده   های 
گردد. ممکن است در صورت  به س���میت اضافی 
مص���رف همزم���ان ب���ا دارو ه���ای مس���دد عصبی- 
عضالنی دپوالریزان مانند سوکس���ینیل کولین اثر 
کاهش یاب���د. در صورت مص���رف همزمان  آن ه���ا 
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کینیدی���ن فعالی���ت انس���داد د ب���ا پروکائین آمیدی���ا 

عصبی-عضالن���ی و ی���ا اثر ثانویه ضدموس���کارینی 
گراو  ای���ن دو دارو ممکن اس���ت اثر ضدمیاس���تنی 

کند. نئوستیگمین را خنثی 
نکات قابل توصیه

1- مص���رف ای���ن دارو ب���ا غذا یا ش���یر احتم���ال بروز 
کاهش می دهد. گوارشی را  عوارض جانبی 

2- در ص���ورت تجوی���ز داخل وری���دی دارو توصیه 
می ش���ود مقدار 1/2-0/6میلی گ���رم آتروپین قبل 
یا همزمان با نئوس���تیگمین ب���رای مقابله با اثرات 

گردد. جانبی موسکارینی دارو تجویز 
که طی یک س���اعت پ���س از مقدار  3- در صورت���ی 
مص���رف اول دارو در درمان احتب���اس ادراری پس 
از عم���ل جراحی، دفع ادراری صورت نگرفت، باید 

برای بیمار سوندگذاری شود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: برای شروع درمان مقدار 15میلی گرم 
که این مقدار بر  هر 4-3 س���اعت مصرف می ش���ود 
حس���ب نیاز بیمار تنظی���م می گردد. ب���رای درمان 
نگهدارن���ده مقدار 150میلی گرم طی 24 س���اعت با 
که بر اساس پاسخ بیمار تنظیم می گردد،  فواصلی 

تجویز می شود. 
کودکان: mg/kg/day 2 ی���ا mg /m2 /day1 60 طی 

8-6 نوبت منقسم تجویز می شود.
تزریقی 

گ���راو از راه  بزرگس���االن: ب���رای درم���ان میاس���تنی 
عضالنی ی���ا وریدی، 0/5میلی گ���رم در ابتدا تجویز 
می شود و مقادیر مصرف بعدی برپایه پاسخ بیمار 
تنظیم می گردد. به عنوان پادزهر 2-0/5میلی گرم 
به آهستگی تجویز می شود و مقادیر مصرف بعدی 
بر حس���ب نیاز تا سقف مجموع 5 میلی گرم تجویز 

می گردد.
کودکان: mg/kg 0/04-0/01 هر 3-2 ساعت داخل 
عضالن���ی یا زیرجل���دی تجویز می گ���ردد. به عنوان 
 0/02 mg/ kg 0/04 از دارو همراه با mg/kg پادزهر
آتروپی���ن داخ���ل وری���دی تزری���ق می ش���ود. ب���رای 
 1 mg/m2 0/04 یا mg/ kg تشخیص میاستنی گراو
 0/25 mg/m 0/02 ی���ا mg/kg داخ���ل عضل���ه و ی���ا
داخ���ل ورید تجوی���ز می گ���ردد. ب���رای جلوگیری از 
کاهش انقباض معدی-رود ه ای  احتب���اس ادرار یا 

پ���س از جراح���ی، 0/25میلی گ���رم بالفاصله پس از 
پایان عمل به ص���ورت عضالنی یا زیرجلدی تزریق 
می گ���ردد و مص���رف ای���ن مق���دار هر 6-4 س���اعت 
به م���دت 2 ی���ا 3 روز تکرار می ش���ود. ب���رای درمان 
احتباس ادرار، مقدار 0/5میلی گرم تزریق عضالنی 
ی���ا زیرجلدی می ش���ود و مصرف این مق���دار هر 3 
س���اعت برای حداقل 5 نوبت پس از خالی ش���دن 

گردد. مثانه تکرار 
اشکال دارویی

Injection: 0.5mg/ml, 2.5mg/ml
Tablet: 15mg

   NOREPINEPHRINE            
کمی  موارد مص���رف: نوراپی نفرین ب���رای جبران 
کمی فشار خون متعاقب  حاد فشار خون، درمان 
بای پ���س قلبی-ری���وی و جراح���ی قل���ب مص���رف 

می شود.
هشدارها

1- در بیم���اران مبت���ال به ترومبوز ع���روق مزانتریک 
یا محیط���ی، دیاب���ت، هیپوکس���ی ی���ا هیپرکاپنه یا 
بیم���اری تیروئی���د باید ب���ا احتیاط ف���راوان مصرف 

شود.
2- نش���ت دارو ب���ه بافت  های اط���راف رگ ممکن 

است باعث نکروز موضعی شود.
3- نوراپی  نفرین باید فقط از راه انفوزیون وریدی 
تجویز ش���ود. تزریق زیرجلدی یا عضالنی این دارو 

به دلیل اثر تنگ کننده عروق توصیه نمی شود.
ع���وارض جانب���ی: افزای���ش فش���ارخون، س���ردرد، 
برادی کاردی، آریتمی و ایسکمی عروق محیطی با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
همزم������ان  مص�������رف  داروی������ی:  تداخ����ل  ه���ای 
 هالوت���ان ب���ا نوراپی  نفرین ممکن اس���ت خطر بروز 
آریتمی  های ش���دید بطنی را افزایش دهد. مصرف 
همزم���ان دارو ه���ای ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای 
ب���ا نوراپی نفرین، ممکن اس���ت اث���ر قلبی-عروقی 
این دارو را تش���دید نم���وده و احتمااًل منجر به بروز 
کی  کاردی یا زیادی ش���دید فش���ار خون  آریتمی، تا
و دم���ای بدن ش���ود. مص���رف همزم���ان دارو های 
کر با نوراپی  نفرین، ممکن است منجر به مهار  بتابال
اثرات درمانی هر دو دارو شود. انسداد گیرنده  های 
بتا آدرنرژی���ک ممک���ن اس���ت خط���ر ب���روز افزای���ش 
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فش���ار خ���ون و ب���رادی کاردی و انس���داد احتمال���ی 
قلب را به همراه داش���ته باش���د. مص���رف همزمان 
گلیکوزید ه���ای دیژیت���ال ب���ا نوراپی  نفری���ن ممکن 
اس���ت خطر ب���روز آریتم���ی قلب���ی را افزای���ش دهد. 
مصرف همزمان ارگوتامین با نوراپی  نفرین ممکن 
اس���ت منجر به تش���دید تنگ ش���دن عروق ش���ود. 
هم چنین اثر باالبرنده فش���ار خون نوراپی  نفرین را 
کند. مصرف همزمان  تش���دید و فشار خون را زیاد 
لوودوپا با نوراپی  نفرین ممکن اس���ت احتمال بروز 

آریتمی   های قلبی را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه 

1- قب���ل از تجوی���ز، نوراپی  نفری���ن باید ب���ا محلول 
دکس���تروز 5% ی���ا مخلوط دکس���تروز 5% در محلول 
کلرورس���دیم رقیق ش���ود. تجوی���ز نوراپی  نفرین در 

محلول کلرورسدیم به تنهایی توصیه نمی شود.
2- چنانچ���ه درم���ان بلند م���دت ب���ا نوراپی  نفرین 
که محل  ضرورت داش���ته باش���د، توصیه می شود 

تزریق در فواصل دور ه  ای تغییر یابد.
مقدار مصرف

 0/5-1 mcg/min بزرگس���االن: ابت��دا ب��ا س������رعت
از راه انفوزی���ون وریدی تجویز می ش���ود و س���پس 
به منظ���ور تثبی���ت و حف���ظ فش���ار خون، س���رعت 
نگهدارن���ده  مق���دار  می گ���ردد.  تنظی���م  تجوی���ز 
mcg/ min 12-2 از راه انفوزیون وریدی بر حس���ب 

پاسخ بیمار است.
ک���ودکان: در درمان افت ح��اد فش���ار خون، ابتدا با 
س���رعتmcg/kg/min 0/1 از راه انفوزی���ون وریدی 
تجویز می گردد و س���پس به منظور تثبیت و حفظ 
 1 mcg/kg/min کثر فشار خون، س���رعت آن تا حدا
تنظی���م می گردد. در افت ش���دید فش���ار خ���ون در 
 0/1 mcg/ kg/ min ایس���ت قلبی، ابتدا ب���ا س���رعت
از راه انفوزی���ون وری���دی تجویز می ش���ود و س���پس 
س���رعت تجویز به منظور حفظ فش���ار خون تنظیم 

می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 0.1%

 PHENOXYBENZAMINE       
کنت���رل  در  فنوکس���ی بنزامین  مص���رف:  م���وارد 
حم���الت افزایش فش���ار خ���ون و تعری���ق در درمان 
فئوکروموس���یتوم و درمان عالئم ادراری هیپرتروفی 

خوش  خیم پروستات مصرف می شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت س���ابقه حوادث 
از  پ���س  بهب���ود  دوره  ط���ول  در  و  مغزی-عروق���ی 

انفارکتوس میوکارد نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در بیماران سالخورده، نارسایی احتقانی قلب، 
بیماری شدید قلب، بیماری های مغزی-عروقی و 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. آسیب 
2- به دلی���ل عوارض س���رگیجه و خواب  آلودگی، در 
کار هایی که نیازمند هوشیاری است  هنگام انجام 

مانند رانندگی، باید احتیاط نمود. 
عوارض جانبی: افت فشار خون وضعیتی همراه با 
کی کاردی جبرانی مشخص، احتقان  سرگیجه و تا
بینی، تنگ شدن مردمک چشم، مهار دفع منی 
کاه���ش تعریق و  گوارش���ی،  و به ن���درت اختالالت 
کاهش  خش���کی د هان )پس از انفوزیون وریدی( و 
فش���ار خون ایدیوس���نکراتیک چند دقیقه پس از 
ش���روع انفوزیون و تش���نج با انفوزیون س���ریع دارو 

گزارش شده است.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان اپی  نفرین 
و متوکس���امین با فنوکس���ی  بنزآمین ممکن اس���ت 
ک���ی کاردی  کاهش ش���دید فش���ار خ���ون و تا باعث 

شود.
نکات قابل توصیه 

1- ب���ا مصرف غذای زی���اد، ورزش و ق���رار  گرفتن در 
کاهنده فش���ار خ���ون دارو ممکن  گرم، اث���ر  ه���وای 

است تشدید شود.
کاهش جریان بزاق ممکن اس���ت  2- ای���ن دارو ب���ا 
باع���ث پیش���رفت بیماری  ه���ای د ه���ان و دندان و 
برفک ش���ود. اس���تفاده از آدامس  ه���ای فاق���د قند 

برای جلوگیری از این عارضه توصیه می شود.
مقدار مصرف

در  خ���ون  فش���ار  کاه���ش  ب���رای  بزرگس���االن: 
در  دو ب���ار  10میلی گ���رم  مق���دار  فئوکروموس���یتوم 
روز ش���روع و ب���ر اس���اس پاس���خ بیم���ار ی���ک روز در 
میان10میلی گرم افزایش می  یابد. مقدار نگهدارنده 
40-20میلی گ���رم دو ت���ا س���ه بار در روز می  باش���د. 
ب���رای درم���ان هیپرتروفی خوش  خیم پروس���تات، 

mg/ day 20-10 تجویز می شود.
در  خ���ون  فش������ار  کاه�����ش  ب������رای  ک����������ودکان: 
ی���ا   0/2 mg/kg ب���ا  درم���ان  فئوکروموس���یتوم، 
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کثر mg/ day  10 افزایش د mg/ m2 6 ش���روع و تا حدا

می  یاب���د. مقدار دارو در فواصل چهار روز به تدریج 
کس���ب نتیج���ه مطلوب درمان���ی قابل افزایش  و تا 

است.
 0/4-1/2 mg/kg/day مق�����دار نگهدارن�������ده دارو
ی������ا day /mg/ m2 36-12طی 4-3 نوبت منقسم 

می باشد.
اشکال دارویی

Capsule: 10mg

     PHENTOLAMINE             
کنترل  موارد مصرف: این دارو برای پیش���گیری و 
زیادی فش���ار خون قبل از جراحی فئوکروموسیتوم 
ی���ا ط���ی آن و ب���رای تش���خیص فئوکروموس���یتوم و 
پیش���گیری یا درمان نکروز پوس���تی ناشی از تجویز 

وریدی نوراپی  نفرین مصرف می شود.
کمی فش���ار  م���وارد منع مصرف: در صورت وجود 
خون، سابقه انفارکتوس میوکارد، نارسایی عروق 
کرونر  کرون���ر، آنژین ی���ا س���ایر بیماری  های ش���ریان 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- طی مصرف دارو، فش���ار خ���ون و نبض بیمار باید 
کنترل شود.

کلیه،  2- ای���ن دارو در بیماران مبتال به نارس���ایی 
گاس���تریت، زخ���م مع���ده و س���الخوردگان بای���د ب���ا 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: اف���ت فش���ار خ���ون وضعیت���ی، 
کی کاردی،  س���رگیجه، تهوع و استفراغ، اسهال،  تا
کاهش طوالنی مدت یا حاد فش���ار  احتقان بینی، 
خون، آنژین، درد س���ینه و آریتم���ی با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
فنتوالمی���ن ب���ا دیازوکس���اید، اث���ر مهار کنن���ده این 
دارو بر روی آزادش���دن انس���ولین خنثی می شود. 
مص���رف همزم���ان فنتوالمی���ن ب���ا دوپامی���ن، اث���ر 
تنگ  کننده عروق محیطی ناشی از مصرف مقادیر 
زی���اد دوپامین را خنثی می کن���د. مصرف همزمان 
فنتوالمی���ن با افدرین ممکن اس���ت، اث���ر این دارو 
کاهش ده���د. مصرف  را در افزای���ش فش���ار خ���ون 
همزم���ان ای���ن دارو ب���ا اپی  نفرین یا فنی���ل افرین، 
ممک���ن اس���ت اث���رات آلفاآدرنرژیک ای���ن دارو ها را 

مهار کند.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در آزمون فنتوالمی���ن، 5-2میلی گرم 
تزریق وریدی می ش���ود. به عن���وان ضدآدرنرژیک، 
2-1 س���اعت قب���ل از جراح���ی 5میلی گ���رم تزری���ق 
ک���ه در ص���ورت نیاز، ای���ن مقدار  وریدی می ش���ود 
تک���رار می ش���ود. برای پیش���گیری یا درم���ان نکروز 
جلدی10میلی گ���رم از دارو ب���ه ه���ر لیت���ر از محلول 
انفوزی���ون وری���دی ح���اوی نوراپی  نفری���ن اف���زوده 

می شود.
ک���ودکان: در آزم���ون فنتوالمین، 3میلی گ���رم از راه 
عضالنی یا 1میلی گرم از راه وریدی تزریق می شود. 
به عنوان ضدآدرنرژیک، 2-1 ساعت قبل از جراحی 
1میلی گ���رم ی���ا mg/ kg 0/1 از راه وریدی یا عضالنی 

که در صورت نیاز، تکرار می گردد. تزریق می شود 
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml

     PYRIDOSTIGMINE           
درم���ان  در  پیریدوس���تیگمین  مص���رف:  م���وارد 

بیماری میاستنی گراو به کار برده می شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود انس���داد مکانیک���ی روده ی���ا 
مج���اری ادرار و نیز عفونت مجرای ادرار با احتیاط 

فراوان تجویز شود.
2- به دلی���ل احتم���ال بروز مش���کالت تنفس���ی، از 
مصرف این دارو پ���س از اعمال جراحی خودداری 

شود.
کرامپ  عوارض جانبی: اسهال، تهوع یا استفراغ، 
ی���ا درد مع���ده، افزای���ش غیرعادی تعریق و ترش���ح 

بزاق از عوارض جانبی شایع این دارو هستند.
آمینوگلیکوزید ه��������ا،  داروی������ی:  تداخل  ه����������ای 
دارو های بیهوش  کننده استنش�������اقی هیدروکربن���ه 
و بی ح���س کننده   های موضعی ممکن است مانع 

گردند.  اثر این دارو 
ن���کات قاب���ل توصی���ه: مص���رف دارو با غذا یا ش���یر 

کاهش می دهد. احتمال بروز عوارض جانبی را 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: برای درمان بیماری میاس���تنی گراو، 
س������اعت   3-4 ه���ر  60- 30می����لی گ���رم  ابت���������دا 
مص���رف می ش���ود. به عن���وان مق���دار نگهدارن���ده 
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 )0/6  g/ day1/5- 0/06 )به ط���ور متوس���ط g/ day
مصرف می شود.

 200 mg  /m2 /day17 یا mg/kg/day کودکان: مقدار
در 6-5نوبت منقسم مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 10mg, 60mg
Tablet (Sustained Release): 180mg

   TRIHEXYPHENIDYL      
م���وارد مص���رف: تری  هگزی  فنیدی���ل در درم���ان 
ج هرمی  کاهش عوارض خار بیماری پارکینسون و 

ناشی از دارو ها تجویز می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود احتباس 
گلوک���وم ب���ا زاویه بس���ته یا  ادراری درم���ان نش���ده، 

گوارش نباید مصرف شود. انسداد دستگاه 
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود بیم���اری قلبی-عروق���ی ی���ا 
نارسایی کبد یا کلیه با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- این دارو ممکن است بر اعمالی که نیاز به تمرکز 

و دقت دارند )مانند رانندگی( تأثیر بگذارد.
 CNS کم دارو باع���ث تضعیف 3- مقادی���ر مصرف 
که مقادیر مصرف بیشتر ممکن  می شود، درحالی 

است باعث تحریک آن شود.
گوارشی،  عوارض جانبی: خش���کی د هان، اختالل 
گیجی، تاری دید، احتب���اس ادرار، افزایش ضربان 
کنش  های حساس���یتی، عصبی ش���دن،  قل���ب، وا
توهم، تحریک و اختالالت روانی از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف ت���وأم ای���ن دارو با 
دارو های دیسوپرامید، ضدافسردگی سه حلقه ای 
کس�������یداز،  مون�������و آمین  ا آنزی������م  مهارکنن������ده  و 
آمانتادی���ن  فنوتیازین   ه���ا،  ضد هیس���تامین ها، 
اث���ر  افزای���ش  باع���ث  و دارو ه���ای ضدکولینرژی���ک 
ضد موس���کارینی آن می ش���ود. ای���ن دارو ج���ذب 
کتوکون���ازول و غلظ���ت پالس���مایی فنوتیازین   ه���ا 
کاه���ش می ده���د و با اثر س���یزاپراید بر دس���تگاه  را 
گوارش مقابله می کند. این دارو با ایجاد خش���کی 

د هان، در حل ش���دن داروهای نیت���رات   زیرزبانی 
کاهش می دهد.  ک���رده و اثر آنه���ا را  اخت���الل ایجاد 
مص���رف همزم���ان ب���ا لودوپ���ا ممکن اس���ت باعث 

کارآیی لودوپا شود. افزایش 
نکات قابل توصیه: در صورت بروز خشکی د هان 
گوارش���ی بهتر اس���ت قبل از غذا مصرف  یا عوارض 

شود.
پ���س   1-5 mg/day مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
ت���ا  ک���ه به تدری���ج  از صبحان���ه مص���رف می ش���ود 
10میلی گ���رم قاب���ل افزایش اس���ت. مق���دار مصرف 
نگهدارنده معم���واًل mg/day 15-5 در 4-3نوبت 

منقسم است.
اشکال دارویی

Tablet: 2mg, 5mg

           YOHIMBINE                  
م���وارد مصرف: یوهمبی���ن برای درم���ان ناتوانی 
جنس���ی در بیماران مبت���ال به اخت���الالت عروقی و 

دیابت مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 
گوارشی نباید  کلیوی،  قلبی، روانی یا س���ابقه زخم 

مصرف شود.
دارو ه���ای  ب���ا  همزم���ان  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 

ضدافسردگی نباید مصرف شود.
افزای���ش  عصب���ی،  تحری���ک  جانب���ی:  ع���وارض 
فش���ارخون و ضرب���ان قلب، افزای���ش فعالیت   های 
ل���رزش،  تحریک  پذی���ری،  و  عصبانی���ت  حرکت���ی، 
س���رگیجه حرکت���ی، س���ردرد و ع���وارض پوس���تی از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
مق���دار مصرف: یک قرص س���ه بار در روز مصرف 
می ش���ود. در ص���ورت ب���روز  عوارض جانب���ی مقدار 
کاهش و  مص���رف را باید ت���ا نیم قرص 3 ب���ار در روز 
س���پس به تدریج مقدار را تایک ق���رص 3 بار در روز 

افزایش داد.
اشکال دارویی

Tablet: 2mg, 5.4mg





ALLERGEN EXREACTS
ANTIBODIES

ABCIXIMAB
ADALIMUMAB
ALEMTUZUMAB
BEVACIZUMAB
CETUXIMAB
DACLIZUMAB
ETANERCEPT
INFLIXIMAB
NATALIZUMAB
OMALIZUMAB
RITUXIMAB
TRASTUZUMAB

ANTITIOXINS
ANTISCORPIONS 
VENUM SERUM
ANTISNAKE VENUM 
SERUM
BOTULISM ANTITOXIN 

8
BIOLOGICAL/
IMMUNOSUPPRESSANT
MEDICINES

A+B+E
DIPHTERIA ANTITOXIN
GASEOUS GANGERENE 
ANTITOXIN
TETANUS ANTITOXIN

BOTULINUM A TOXIN
IMMUNE GLOBULINES

ANTI D IMMUNE GLOBULIN
ANTI THYMOCYTE 
GLOBULIN
HEPATITIS B IMMUNE 
GLOBULIN
IMMUNE GLOBULIN 
INTRAMUSCULAR (IGIM)
INTRAVENOUS IMMUNE 
GLOBULINE (IVIG)
MEASLES IMMUNE 
GLOBULIN
RABIES IMMUNE 
GLOBULIN



TETANUS IMMUNE 
GLOBULIN

IMMUNOSUPPRESSANTS
AZATHIOPRINE
CICLOSPORIN
EVEROLIMUS
FINGOLIMOD
GLATIRAMER
MYCOPHENOLATE 
SIROLIMUS
TACROLIMUS
THALIDOMIDE

INTERFERONS
INTERFERON ALPHA
INTERFERON BETA-1A
INTERFERON BETA-1B
INTERFERON GAMMA-1B
PEGINTERFERON ALFA-2A
PEGINTERFERON ALFA-2B

TOXOIDS
 DIPHTERIA+TETANUS 
TOXOIDS (ADULTS)
 DIPHTERIA+ TETANUS 
TOXOIDS (PEDIATRICS)
 DIPHTERIA+ TETANUS  
TOXOIDS+ PERTUSSIS 
VACCINE (DTP)
 DIPHTERIA+ TETANUS 
TOXOID + PERTUSSIS + 
HAEMOPHILUS INFLUENZA 
TYPE B+ HEPATITIS B 

VACCINE
TETANUS TOXOID (TT)

VACCINES
BCG VACCINE
HAEMOPHILUS INFLUENZA 
TYPE B VACCINE
HEPATITIS B VACCINE
HUMAN PAPILLOMA VIRUS 
VACCINE
INACTIVATED POLIOVIRUS 
VACCINE (IPV)
INFLUENZA VACCINE
MEASLES 
VACCINEMEASLES + 
MUMPS+ RUBELLA 
VACCINE (MMR)
MEASLES+  RUBELLA 
VACCINE
MENINGOCOCCAL (A+C) 
VACCINE
MUMPS VIRUS VACCINE
PNEUMOCOCCAL 
POLYVALENT VACCINE
POLIOVIRUS ORAL 
VACCINE (OPV)
RABIES VACCINE (VERO)
RUBELLA VACCINE
TYPHOID VACCINE
VARICELLA VIRUS 
VACCINE
YELLOW FEVER VACCINE
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 ALLERGEN EXREACTS    
کمک در  م���وارد مص���رف: ای���ن فراورده ها ب���رای 
تشخیص حساسیت مفرط، القاء مصونیت فعال 
کنش های حساس���یتی بعدی و برای  در مقابل وا
کار  درم���ان بیم���اران با س���ابقه عالئ���م آلرژیک ب���ه 

می رود.
موارد منع مصرف: در صورت عدم وجود س���ابقه 
آل���رژی ی���ا غیرمحتم���ل بودن تم���اس با آل���رژن و یا 
وج���ود توانایی حذف محیطی آل���رژن نباید از این 
ف���راورده اس���تفاده نمود. ب���رای بیم���اران مبتال به 
س���ندرم نفروتیک، ضعف شدید تنفسی یا قلبی-
کسی  کنش آنافیال عروقی و بیماران دارای سابقه وا
ضدآل���رژن م���ورد نظ���ر و بیم���اران تحت درم���ان با 

کرد.  کر، این فراورده را نباید استفاده  بتابال
هشدارها 

خردس���االن،  در  ف���راورده  ای���ن  مص���رف  ب���ا   -1
س���المندان، مبتالی���ان به نقص ایمن���ی و بیماران 
کاهنده دس���تگاه ایمنی  تحت درمان با داروهای 
ممک���ن اس���ت پاس���خ ایمنی درمان���ی الزم ایج���اد 

نشود.
2- از مص���رف چند ف���راورده ح���اوی آنتی ژن های 
گیاهی مخصوصًا علوفه ها باید  گروه های مختلف 

کرد.  خودداری 
3- در زم���ان مص���رف ف���رآورده افزای���ش تم���اس با 
آنتی ژن های محیطی دارای اثر مضاعف می باشد 

کاهش داد. و باید مقدار فراورده را 
کلی���ه امکانات الزم  4- در هن���گام تزری���ق عصاره، 
کتی���ک باید در مرکز  کنش آنافیال ب���رای مقابله با وا

موجود باشد. 
کسی  عوارض جانبی: عوارض جانبی شامل آنافیال
کاه���ش ضرب���ان قل���ب،  ب���ا عالی���م رنگ پریدگ���ی، 
کاهش فش���ار خون، آنژیوادم، س���رفه، خس خس 
کهیر عمومی  سینه، التهاب بینی، ورم ملتحمه و 

می باشد. 
تداخل ه���ای داروی���ی: ضد هیس���ت���������امین های 
ممک���ن  س���ه حلقه ای  ضدافس���ردگی های  و   H1
کاذب آزم���ون جلدی  اس���ت باعث نتیج���ه منفی 
تش���خیصی با عصاره های آلرژن�����ی  ش����ود. مصرف 
کنش ه���ای  وا کورتیکوس���تروییدها  موضع�������ی 
کاهش  جلدی عص���اره آلرژنی  را به ط���ور موضعی 

می دهد.

نکات قابل توصیه
1- تزری���ق بای���د زیرپوس���تی انج���ام ش���ود. تزری���ق 
داخل وری���دی، داخل جل���دی و داخل عضالن���ی، 
ک  کنش های ش���دید موضع���ی و دردنا موج���ب وا

می گردد.
کردن آنتی ژن ها خودداری شود. 2- از مخلوط 

3- ایمنی درمانی باید تا بعد از پایان عالیم ناشی از 
تماس فصلی آلرژن ها به تعویق افتد.

مقدار مصر ف
100,000-10,000واح���د  خ���راش:  آزم���ون  مق���دار 
ت���ا 1:100   1:10 w/v ی���ا آنت���ی ژن در ه���ر میلی لیت���ر 
ی���ا 1000- 2000واح���د نیت���روژن پروتئین���ی مص���رف 

می شود.
مق���دار آزم���ون داخل پوس���تی: در ص���ورت منف���ی 
بودن نتیج���ه آزمون خراش پوس���تی، برای انجام 
آزمون داخل پوس���تی مقدار 0/05میلی لیتر از یک 
محلول با غلظ���ت 10-1واحد آنت������������ی ژن در ه�������ر 
میلی لیت�������ر یا w/v 1:1000 -1:100 ی������ا 100-200واحد 

نیتروژن پروتئین استفاده می شود. 
مقدار ش���روع درم���ان: درمان ب���ا 0/05میلی لیتر 
از محل���ول 10-1 واح���د آنت���ی ژن در میلی لیت���ر ی���ا 
نیت���روژن  ی���ا 20-2واح���د  w/v  1:100000 و 1:10000 
پروتئین ب���ا افزایش مقادی���ر هر 3 ت���ا 14 روز تزریق 

زیرپوستی انجام می شود.
مقدار درم���ان نگهدارنده: 0/3-0/1میلی لیتر از 
10000 واحد آنتی ژن در میلی لیتر یا 0/5میلی لیتر از 
محلول w/v  1:100 ی���ا 2000واحد نیتروژن پروتئین 

هر 7 تا 30 روز تزریق زیرپوستی انجام شود.
اشکال دارویی

Injection
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Abciximab
Adalimumab
Alemtuzumab
Bevacizumab
Cetuximab
Daclizumab
Etanercept
Infliximab
Natalizumab
Omalizumab
Rituximab
Trastuzumab

           ABCIXIMAB                       
موارد مص���رف: این دارو برای پیش���گیری از بروز 
اختالالت ایس���کمیک قلبی در بیم���اران پرخطر و 
کوتاه م���دت از انفارکت���وس می���وکارد در  جلوگی���ری 
بیماران مبتال به آنژین ناپایداری که به درمان های 

رایج پاسخ نداده اند مصرف می شود. 
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به خونریزی 
داخلی فعال و یا در معرض خطر خونریزی شامل 
بیم���اران مبت���ال به اخت���الالت خونری���زی  دهنده، 
خ���ون  فش���ار  زی���ادی  قلبی-عروق���ی،  اخت���الالت 
شدید، ترومبوس���یتوپنی، واسکولیت، رتینوپاتی، 
گذش���ته،  عمل ه���ای جراحی ب���زرگ در طی 6 ماه 
جراحی درون جمجمه ای یا نخاعی یا تروما طی 2 
ماه اخیر و نئوپالسم درون جمجمه ای یا نارسایی 

کبد نباید مصرف شود.  شدید 
هشدارها

ب������روز  افزای������ش  خط���ر  از  اجتن������اب  ب������رای   -1
ترومبوس���یتوپنی، دارو باید فقط یک  بار استفاده 

شود.
2- در بیم���اران با س���ن بیش از 65 س���ال یا با وزن 
کمتر از 75 کیلوگرم، بیماران با سابقه بیماری های 
ب���ا داروه���ای  بیم���اران تح���ت درم���ان  گوارش���ی، 
ترومبولیتیک، بیماران مبتال به نارس���ایی ش���دید 
کلیه، التهاب عروقی، رتینوپاتی خونریزی دهنده، 
پریکاردی���ت ح���اد و دوالیه ش���دن آئ���ورت به علت 

آنوریسم با احتیاط فراوان مصرف شود.
کنترل  3- در ص���ورت ب���روز خونری���زی غی���ر قاب���ل 
شدید یا نیاز به انجام فوری عمل جراحی، مصرف 

این دارو باید قطع شود.
4- زم���ان پروترومبی���ن، زم���ان لخته ش���دن فعال 
شده، زم����ان ترومبوپالس�����تین جزیی فعال شده، 
کتی، هموگلوبی���ن و هماتوکریت باید  ش���مارش پال
اندازه گیری ش���وند. هموگلوبین و هماتوکریت باید 
12 و 24 س���اعت پس از ش���روع درمان و ش���مارش 
کتی باید 4-2 ساعت و 24 ساعت پس از شروع  پال

درمان پایش شوند.
5- با مصرف س���ایر آنتی بادی ه���ای مونوکلونال یا 
کنش های حساس���یت  مصرف مجدد این دارو، وا

مفرط ممکن است بروز نمایند.
ع���وارض جانب���ی: در طول 36 س���اعت اول پس از 
مصرف دارو، خونریزی مهم ترین عارضه ای است 
کاهش فشار خون، تهوع،  که مشاهده می ش���ود. 
اس���تفراغ، درد پش���ت، درد قفسه س���ینه، سردرد، 
درد در مح���ل تزریق، هماتوم، برادی کاردی، تب، 
کت خون، دیس���ترس تنفس���ی بالغین  کاه���ش پال
گزارش ش���ده  و تامپون���اد قلبی با مصرف این دارو 

است. 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو بای���د هم���راه با آس���پیرین ی���ا هپارین 
استفاده شود.

2- قب���ل از مص���رف دارو، ب���ه منظ���ور شناس���ایی 
کتی،  اختالالت هموس���تاتیک قبلی ش���مارش پال
زمان پروترومبین و زمان نس���بی ترومبوپالس���تین 
فعال ش���ده باید انجام ش���ود. همچنی���ن در حین 
کت���ی، می���زان  درم���ان و بع���د از آن، ش���مارش پال
ضدانعقادی هپارین را با اس���تفاده از ارزیابی زمان 
انعقاد تحریک شده و زمان نسبی ترومبوپالستین 

کنترل نمود. تحریک شده باید 
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ای���ن دارو ب���ا س���ایر داروه���ای موث���ر ب���ر خونریزی، 
ی���ا  ک���ت  ضدپال ضدانعق���اد،  داروه���ای  قبی���ل  از 
ترومبولیتیک ه���ا، خط���ر ب���روز خونری���زی افزایش 

می یابد. 
مقدار مصرف

در ابت���دا مق���دار mcg/kg 250 ط���ی ی���ک دقیقه از 
راه وری���دی ب���ه صورت یک ج���ا تزریق می ش���ود و 
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کثر  س���پس مق���دار mcg/ kg/ min  0/125 )ت���ا حدا
mcg/min 10( انفوزی���ون وری���دی می گ���ردد. برای 
ممانعت از مشکالت ایسکمی، دارو 60-10 دقیقه 
پی���ش از مداخ���الت percutaneous coronary آغاز 
و انفوزی���ون ب���رای 12 س���اعت ادام���ه می یاب���د. در 
بیم���اران مبتال ب���ه آنژین ناپایدار، تزری���ق وریدی و 
انفوزی���ون وری���دی دارو بای���د تا 24 س���اعت قبل از 
انج���ام هرگونه اعمال پزش���کی آغاز و تا 12 س���اعت 

بعد نیز ادامه یابد. 
اشکال دارویی

Injection: 2mg/ml

         ADALIMUMAB                
کاه���ش عالیم  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای 
و بهب���ود فعالی���ت فیزیک���ی در بیم���اران مبت���ال ب���ه 
آرتریت روماتوئید فعال متوس���ط تا شدید، آرتریت 
جوان���ی چند مفصل���ی با علت ناش���ناخته، آرتریت 
فع���ال،  آنکیل���وزان  اس���پوندولیت  پس���وریاتیک، 

کرون فعال استفاده می شود. بیماری 
ع���وارض جانب���ی: قرم���زی، خ���ارش، خونری���زی، 
درد ی���ا ت���ورم در مح���ل تزری���ق، تضعیف دس���تگاه 
ایمن���ی و بروز عفونت، تب، درد در قفس���ه س���ینه، 
گیجی،  سندروم لوپوس اریتماتوز، پان سیتوپنی، 
مالتیپ���ل  تش���دید  پارس���تزی،  عضالن���ی،  ل���رزش 
کلیوی  اس���کلروز، آرتریت، ضعف عضالنی، س���نگ 
و پیلونفریت از عوارض جانبی این دارو می باشد. 

نکات قاب���ل توصی���ه: در صورت ابتال بیم���اران به 
اخت���الالت دمیلینه ش���دن اعصاب، مص���رف دارو 

باید با احتیاط انجام شود.
تداخل های دارویی: متوترکس���ات دفع این دارو 
کاه���ش می دهد. به دلیل تضیف ایمنی، احتمال 

کسن های زنده وجود دارد.  کاهش میزان تاثیر وا
مق���دار مص���رف: در آرتری���ت روماتوئی���د، آرتریت 
پسوریاتیک و اسپوندیلیت آنکیلوزان 40 میلی گرم 
یک هفته در میان زیر جلدی تزریق می ش���ود. در 
صورت ع���دم مصرف متوترکس���ات می توان مقدار 
دارو را ت���ا 40میلی گ���رم در هفت���ه افزای���ش داد. در 
ک���رون ابتدا 160میلی گ���رم در هفته صفر،  بیماری 
80میلی گ���رم در هفته 2، از هفت���ه 4 یک هفته در 
میان 40میلی گ���رم مصرف می ش���ود. نوبت اول را 
می ت���وان در روز اول در 4 تزری���ق ی���ا 2 تزریق انجام 

ک ابت���دا 80میلی گرم و از  داد. در پس���وریازیس پ���ال
هفت���ه بعد 40میلی گرم یک هفته در میان مصرف 
شود. در آرتریت جوانی ایدیوپاتیک برای بیماران 
کیلوگ���رم 20میلی گرم یک هفته  کمتر از 30  ب���ا وزن 
کیلوگ���رم  در می���ان و ب���رای بیم���اران بی���ش از 30 

40میلی گرم یک هفته در میان تزریق شود.
اشکال دارویی

Injection: 40mg/0.8ml
  

      ALEMTUZUMAB                  
ای���ن دارو در درم���ان لوس���می  م���وارد مص���رف: 
لنفوبالستیک مزمن نوع B-Cell مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در صورت ابتال ب���ه عفونت 
فعال یا نقص ش���دید دستگاه ایمنی نباید مصرف 

شود.
هشدارها

1- در صورت بروز کم خونی همولیتیک خودایمنی 
و ترمبوس���یتوپنی خودایمن���ی، مص���رف دارو باید 

قطع شود.
2- در یک نوبت بیش���تر از 30میلی گ���رم و یا مقدار 

تجمعی بیشتر از mg/week 90 نباید تجویز شود.
3- جه���ت پیش���گیری از ع���وارض می ت���وان قب���ل 
ب���ا  هم���راه  ضد هیس���تامین ها  از  دارو  تجوی���ز  از 
کنش  کرد. در صورت بروز وا استامینوفن استفاده 

شدید حساسیتی، دارو باید قطع شود.
4- پیش���گیری ب���رای پنومون���ی پنوموسیس���تیس 
کننده این  کارین���ی و هرپ���س، در بیماران مص���رف 
دارو الزم اس���ت. ب���رای پیش���گیری از عفون���ت، دو 
دو  ب���ار  تری متوپریم/سولفامتوکس���ازول  ق���رص 
در روز به  ش���کل س���ه  بار در هفت���ه و 250میلی گرم 
فمی س���ایکلویر دو ب���ار در روز از ش���روع درم���ان ب���ا 
کس���ی  آلمتوزوم���ب اس���تفاده ش���ود. ای���ن پروفیال
حداق���ل تا 2 ماه بع���د از قطع درم���ان آلمتوزومب 
بای���د ادامه یاب���د. در صورت بروز عفون���ت، تا زمان 

بهبودی عفونت آلمتوزومب باید قطع شود.
کاهش و افزایش فش���ار خون، ب���رادی کاردی،   -5
فیبریالسیون دهلیزی، ایست قلبی، برادی کاردی 
ک���ه ای���ن دارو را مص���رف  سینوس���ی در بیماران���ی 

می کنند، مشاهده شده است. 
که از این دارو اس���تفاده می کنند باید  6- بیمارانی 
از ی���ک روش پیش���گیری مؤثر از بارداری اس���تفاده 
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کنند و آن  را تا 6 ماه بعد از قطع مصرف دارو ادامه د

دهند. 
کت مریض  7- اندازه گیری سلول های خونی و پال

گیرد.  باید هر  هفته صورت 
ع���وارض جانبی: موارد ش���ایع ع���وارض به  صورت 
کاهش یا  کنش ه���ای حین انفوزیون )ت���ب، لرز،  وا
افزایش فش���ار خون، ناخوش���ی و خستگی مفرط، 
ک���ی کاردی و تنگی نف���س،  کهی���ر، راش، ته���وع، تا
سردرد، اس���هال(، س���یتوپنی، عفونت ها، عوارض 
گوارشی، عوارض قلبی و عوارض عصبی می باشد.

تداخل های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کسن های حاوی ویروس زنده، تاثیر ایمنی زایی  وا

کاهش می دهد. کسن ها را  این وا
گر درمان به م���دت 7 روز یا  ن���کات قابل توصی���ه: ا
گردید،  بیش���تر انجام ش���د اما به دالیلی دارو قطع 
بای���د به  تدری���ج مق���دار دارو را به مقدار م���ورد نیاز 

رساند.
 3 mg/dayمق���دار مصرف: مق���دار اولیه مص���رف
به ش���کل انفوزیون وریدی دو ساعته می باشد. در 
ص���ورت تحمل بیمار، مقدار دارو باید به  تدریج به 
کن���د. در صورت تحمل  10میلی گ���رم افزایش پیدا 
مق���دار 10میلی گ���رم می ت���وان مق���دار  نگهدارن���ده 
30میلی گ���رم را ب���ه  ص���ورت س���ه  ب���ار در هفت���ه در 
روزه���ای غیر متوالی تا 12 هفته ادامه داد. افزایش 
مق���دار 30میلی گرم باید به  تدری���ج و در مدت 3 تا 

گیرد. 7 روز انجام 
اشکال دارویی

Infusion: 30mg/ml 
    

       BEVACIZUMAB                  
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 
گلیوبالس���توم  رکت���وم،  ی���ا  کول���ون  متاس���تاتیک 
س���رطان  قبل���ی،  درم���ان  متعاق���ب  پیش���رونده 
و  غیرکوچ���ک  س���لول  ری���ه  س���رطان  پروس���تات، 
کلی���وی مص���رف  کارس���ینوم متاس���تاتیک س���لول 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در صورت س���وراخ ش���دن 
گوارش، خونریزی شدید، حوادث شدید  دستگاه 
نفروتی���ک،  س���ندروم  ش���ریانی،  ترومبوآمبولی���ک 
بح���ران پرفش���اری خون یا هر نوع حوادث ش���دید 

کرد. دیگر نباید از دارو استفاده 

هشدارها
1- این دارو سبب اختالل در ترمیم زخم می شود.
2- در بیم���اران با بیماری قلبی- عروق���ی، افراد با 
س���ابقه انفارکتوس ح���اد می���وکارد، آنژین صدری، 
زیادی فش���ارخون و بیماران مسن تر از 65 سال با 
احتیاط مصرف شود. در صورت بروز ترومبوآمبولی 

شریانی شدید، قطع دائمی دارو ضروری است.
3- مص���رف دارو در بیماران با متاس���تاز دس���تگاه 

اعصاب مرکزی منع شده است.
4- وقای���ع خونریزی دهن���ده ش���دید و در مواردی 

گزارش شده است.  کشنده، 
5- پایش بیمار از نظر نوتروپنی ش���دید، نوتروپنی 
ت���ب دار، عفونت ه���ای ش���دید )ش���امل پنومونی، 
کاتت���ر و زخ���م( و دف���ع پروتئی���ن در ادرار  عفون���ت 

توصیه می گردد.
عوارض جانبی: موارد ش���ایع ش���امل درد ش���کم، 
بی اش���تهایی،  اس���تفراغ،  یبوس���ت،  ی���ا  اس���هال 
اخت���الل  نف���خ،  س���وءهاضمه،  اس���تئوماتیت، 
گویچه های س���قید، نوتروپنی،  کاهش  چش���ایی، 
کاه���ش فش���ارخون، ترومبوآمبول���ی،  افزای���ش ی���ا 
گیجی، آلوپس���ی، خش���کی پوست،  درد، س���ردرد، 
پوس���ت،  رن���گ  تغیی���ر  کس���فولیاتیو،  ا درماتی���ت 
کاهش پتاس���یم خ���ون، ضعف و درد  کاهش وزن، 
عضالن���ی، افزایش اش���ک، دف���ع پروتئی���ن در ادرار 
شامل سندروم نفروتیک،عفونت مجاری فوقانی 
تنفسی، خونریزی از بینی و تنگی نفس می باشد.

تداخل ه���ای دارویی: افزای���ش غلظت متابولیت 
فع���ال ایرینوتکان با بواس���یزومب اتفاق می افتد و 
احتمال افزایش خطر بروز نوتروپنی و اسهال درجه 

3 و 4 وجود دارد.
نکات قابل توصیه

1- اولین انفوزیون دارو در مدت بیش از 90 دقیقه 
گی���رد، در ص���ورت تحم���ل، انفوزیون دوم  صورت 
در م���دت بی���ش از 60 دقیق���ه قابل تجویز اس���ت. 
در  دقیق���ه  م���دت 30  در  بع���دی  انفوزیون ه���ای 

صورت تحمل بیمار قابل تزریق می باشد.
نظ���ر  از  بای���د  انفوزی���ون  م���دت  در  بیم���ار   -2
کنش ه���ای حساس���یتی، فش���ار خ���ون و آنالی���ز  وا

ادراری حین پایش شود.
مق���دار مص���رف: در درم���ان خ���ط اول س���رطان 
کولورکت���ال متاس���تاتیک ب���ا مق���دار mg/kg 5 ه���ر 
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ک���ه در رژی���م هم���راه با  14 روز ب���ه  ص���ورت وری���دی 
لکووری���ن  و  ایرینوت���کان  5-فلوئورواوراس���یل، 
به ص���ورت ی���ک  ب���ار در هفت���ه به م���دت 4 هفته و 
س���پس هر 6 هفت���ه، در رژیم 5-فلوئورواوراس���یل 
و لکووری���ن ی���ک س���اعت پ���س از ش���روع لکوورین 
به ص���ورت یک  ب���ار در هفته ب���رای 6 هفت���ه اول و 
س���پس هر 8 هفت���ه به کار م���ی رود. در درمان خط 
کولورکت���ال متاس���تاتیک ب���ا مق���دار  دوم س���رطان 
mg/kg 10 ه���ر 14 روز در روز اول س���یکل درم���ان 
قب���ل از رژی���م FOLFOX و تک���رار آن ه���ر 2 هفت���ه 
 )NSCLC( به  کار م���ی رود. در درمان س���رطان ریه
با مقدار mg/kg 15 هر 3 هفته یک س���اعت بعد از 
کاربوپالتین تا 6 س���یکل و سپس  کس���ل و  کلی تا پا
مونوتراپی ب���ا بواس���یزومب mg/kg 15 هر 3 هفته 
ت���ا زمان پیش���رفت بیماری یا بروز س���میت ناش���ی 
از این دارو توصیه می ش���ود و متوس���ط 7 س���یکل 
)ش���امل مونوتراپی بواس���یزومب( تجویز می گردد. 
گلیوبالس���توما mg/kg 10 هر 2 هفته  ب���رای درمان 
کارس���ینومای  ی���ک بار مصرف ش���ود. برای درمان 
کلیوی mg/kg 10 هر 2 هفته یک بار همراه  سلول 

با اینترفرون آلفا مصرف شود. 
اشکال دارویی

Injection: 25mg/ml

          CETUXIMAB                     
درم���������ان  در  ستوکس���یمب  مص�������رف:  م���وارد 
کولورکت���ال ب���ا بی���ان  کارس���ینومای متاس���تاتیک 
ن���وع  از  گ���ردن  و  گیرن���ده EGFR و س���رطان س���ر 
Squamous Cell هم���راه ب���ا پرتودرمان���ی، درم���ان 
س���رطان موضعی عودکننده یا متاس���تاتیک سر و 

گردن از نوع Squamous Cell به  کار می رود.
هشدارها

)اسپاس���م  انفوزی���ون  ش���دید  کنش ه���ای  وا  -1
کاهش  کهیر،  گرفتگی و خشونت صدا،  برونش ها، 
فش���ار خون، از دس���ت رفتن هوش���یاری، ش���وک، 
ع���وارض  قلب���ی( و  ایس���ت  انفارکت���وس می���وکارد، 
کاهش خطر  گزارش ش���ده اس���ت. جهت  کش���نده 
کنش های حین-انفوزیون، پیش درمانی با یک  وا
آنتی هیستامین نظیر دیفن هیدرامین 50میلی گرم 

توصیه می  شود.
2- پای���ش الکترولیت های س���رمی دقیق در حین 

و بع���د )ب���ه  م���دت حداق���ل 8 هفت���ه( از درم���ان با 
کارب���رد دارو در بیماری  ستوکس���یمب الزم اس���ت. 
کرون���ر، نارس���ایی قلب���ی و آریتم���ی بای���د با  ع���روق 

گیرد. احتیاط صورت 
3- مص���رف آن در بیم���اری ریوی-قلب���ی بای���د با 
گی���رد و هنگام ب���روز این بیماری  احتی���اط صورت 

گردد. ریوی، دارو باید قطع 
بیم���اران   %76-88 در  کن���ه  آ ش���بیه  راش   -4
ک���ه معم���واًل در 2 هفت���ه اول درمان  گزارش ش���ده 
ایجاد می گردد و ممکن اس���ت نیاز به تغییر مقدار 
مصرف باش���د. ای���ن راش ها ب���ا آنتی بیوتیک های 
کاربرد  ک���ی یا موضعی قاب���ل درمان هس���تند  خورا

کورتیکوستروییدهای موضعی توصیه نمی شود.
کاه���ش منیزی���م خ���ون از عوارض ش���ایع این   -5
که ای���ن اخت���الل الکترولیت���ی در مدت  داروس���ت 
روزها تا ماه ها پس از ش���روع درم���ان آغاز می گردد 
و پای���ش آن حین درم���ان و حداقل 8 هفته پس از 

تکمیل دوره درمان الزم است.
6- دارو نبای���د ب���ه  ص���ورت تزری���ق س���ریع وریدی 
تجوی���ز ش���ود. س���رعت انفوزی���ون نبای���د بی���ش از 

mg/ min 10 باشد.
ع���وارض جانبی: ش���ایعترین ع���وارض جانبی این 
کنه، تب، ضعف یا  دارو شامل جوش های ش���به آ
کاهش  ناخوش���ی، التهاب دهان، بی اش���تهایی و 
کاهش  وزن، اس���هال یا یبوست، تهوع و استفراغ، 

گویچه های سفید و درد شکمی است.
ج���دی  قلب���ی  ع���وارض  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
ب���ا  ستوکس���یمب  همزم���ان  مص���رف  در  م���رگ  و 
گزارش شده است. با  س���یس پالتین و رادیوتراپی 
کسل، فلوئورواوراسیل و ایرینوتکان تداخل  دوستا
کوکینتیک دارد. افزایش خطر ایست قلبی- فارما
گهانی و عوارض پوستی به صورت  تنفسی، مرگ نا
گزارش  کنه در درمان توأم با رادیاسیون  راش شبه آ

شده است.
نکات قابل توصیه

کنش ه���ای حین انفوزیون،  1- در ص���ورت ب���روز وا
کارب������رد  و  کاه�������ش   %50 انفوزی�������ون  س�����رعت 
ضد هیستامین ها به عنوان پیشگیری کننده این 

عوارض ادامه داده می شود.
کنش ه���ای ش���دید حی���ن انفوزیون  2- هن���گام وا

گردد. درمان بالفاصله باید قطع 
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کولورکتال و د مق���دار مص���رف: در درمان س���رطان 

گ���ردن mg/m2 400 دوز اولی���ه دارو  س���رطان س���ر و 
ک���ه در مدت 2 س���اعت انفوزی���ون می گ���ردد و دوز 
که در مدت 1 س���اعت   250 mg/m2 نگهدارنده آن
انفوزی���ون می ش���ود و ب���ه  ص���ورت هفتگ���ی تزریق 
می گ���ردد. در ص���ورت تجوی���ز ه���ر 2 هفت���ه یک  بار 
گ���ر دارو همراه با  دوز mg/ m2 500 ب���ه کار م���ی رود. ا
پرتودرمان���ی ب���ه کار رود، مقدار سرش���ار، یک هفته 
قب���ل از ش���روع دوره پرتودرمانی تجوی���ز می گردد. 
مقدار هفتگی نگهدارنده باید یک س���اعت قبل از 

کامل شده باشد. پرتودرمانی 

اشکال دارویی
Injection: 2mg/ml, 5mg/ml

        DACLIZUMAB                     
موارد مصرف: این فراورده برای پیش���گیری از رد 

کلیه مصرف می شود. پیوند 
هشدارها

1- در بیم���اران تح���ت درم���ان ب���ا ای���ن دارو، خطر 
ابتال به اخت���الالت لنفوپرولیفراتی���و و عفونت های 

فرصت طلب افزایش می یابد.
2- در حی���ن مص���رف و حداق���ل ت���ا چند م���اه بعد 
کسیناس���یون باید  از قط���ع مصرف ای���ن دارو، از وا

احتراز نمود. 
)ته���وع،  گوارش���ی  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���تفراغ، درد شکمی، س���وءهاضمه(، پرفشاری 
خ���ون، اس���هال، اس���تفراغ، جوش های پوس���تی، 
کی کاردی، ترومبوز و خونریزی  سردرد، سرگیجه، تا

از عوارض جانبی این دارو می باشند. 
ن���کات قابل توصیه: مقدار محاس���به ش���ده برای 
تزریق را باید رقیق نمود و از طریق یک ورید مرکزی 
کرد. باید از  ی���ا محیطی و در طی یک دقیقه تزریق 

تزریق فراورده رقیق نشده خودداری نمود.
مق���دار مصرف: مقدار mg/kg 1 پن���ج بار، بار اول 
کمتر از 24 ساعت قبل از پیوند و چهار بار دیگر  در 
ب���ه فاصله زمانی 14 روز از ی���ک دیگر داخل وریدی 

گردد.  تزریق 
اشکال دارویی

Injection: 5 mg/ml

         ETANERCEPT                      
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالئم و 
تأخیر در پیشرفت آس���یب های ساختاری آرتریت 
روماتوئید، آرتریت روماتوئید جوانی چند مفصلی 
اس���پوندیلیت  درم���ان  پس���وریاتیک،  آرتری���ت  و 
ک  آنکیل���وزان، بیم���اران بزرگس���ال مبت���ال ب���ه پ���ال
که ب���رای درمان  پس���وریازیس متوس���ط تا ش���دید 
سیستمیک یا فتوتراپی انتخاب شده اند استفاده 

می شود.
هشدارها

1- بیماران تحت درمان با این دارو باید در صورت 
گیرند. بروزعفونت تحت مراقبت شدید قرار 

2- ای���ن دارو بای���د ب���رای بیم���اران مبتال ی���ا دارای 
س���ابقه اختالالت دمیلینه شدن CNS با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
کنش های  3- در صورت بروز اختالالت خونی یا وا
حساسیتی در طول درمان، مصرف دارو باید قطع 

شود.
ع���وارض جانبی: جوش ه���ای پوس���تی، عفونت، 
الته���اب بینی، تهوع، س���رگیجه و س���وء هاضمه از 

عوارض جانبی این دارو است.
تداخل ه���ای داروی���ی: از مص���رف هم زم���ان این 
کس���ن های ح���اوی وی���روس زن���ده  ف���راورده ب���ا وا

خودداری شود. 
نکات قابل توصیه

1- بهت���ر اس���ت قب���ل از ش���روع درم���ان، هرگون���ه 
کسیناس���یون الزم ب���رای بیمار انجام ش���ود و در  وا
کسیناسیون با  طول درمان با این دارو، از انجام وا

کسن های زنده پرهیز شود. وا
2- اثرات بالینی دارو در طی 2-1 هفته بعد از شروع 

کثر می رسد. درمان ظاهر و تا 3 ماه به میزان حدا
س�������ایر  از  می ت��������وان  درم���������ان  ط�����ول  در   -3
متوترکس���ات،  مانن�������د  ضدآرت�����ری���ت  داروه���ای 
گلوکوکورتیکوییده���ا، سالیس���یالت ها و داروه���ای 

ضدالتهاب غیراستروییدی استفاده نمود.
ک���ردن ای���ن دارو ب���ا س���ایر داروه���ا  4- از مخل���وط 

خودداری شود. 
5- محل تزریق )ران، ش���کم ی���ا باالی زانو( باید به 
طور مرتب تغییر یابد و از تزریق دارو در محل های 
ک یا دارای خون مردگی باید  قرمز، س���فت و دردنا

خودداری شود. 
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مقدار مصرف
بزرگساالن

در درمان آرتریت روماتوئید، آرتریت پسوریاتیک یا 
اسپوندیلیت آنکیلوزان 25میلی گرم دو بار در هفته 
از راه تزری���ق زیرجل���دی با فاصله 96-72 س���اعت 
ک پسوریازیس 50  مصرف می ش���ود. در درمان پال
میلی گ���رم دو ب���ار در هفته از راه تزری���ق زیر جلدی 
ب���رای 3 م���اه و بع���د از آن ب���ا مق���دار نگهدارنده 50 

میلی گرم در هفته مصرف شود.
کودکان

ک���ودکان 4 ت���ا 17 س���ال، مق���دار mg/kg 0/8 تا  در 
گرم )دو بار در هفته( از راه  کثر 25 میلی  مقدار حدا
تزریق زیرجلدی با فاصله 96-72 ساعت مصرف 
کمتر  کیلوگرم یا  کودکان با وزن 30  می ش���ود. برای 
مق���دار الزم به صورت تک نوبت���ی در هفته مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 25mg

            INFLIXIMAB                   
آرتری���ت  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
ک پس���وریازیس،  ک���رون، پال روماتوئی���د، بیم���اری 
و  اولس��������راتیو  کولی���ت  پس��������وریاتیک،  آرتری���ت 

اسپوندیلیت آنکیلوزان به کار می رود.
هشدارها

1- ای���ن دارو باید برای بیماران مبتال به نارس���ایی 
احتقان���ی قلب خفی���ف با احتیاط ف���راوان مصرف 
شود و برای این بیماران بیش از mg/ kg 5 از دارو 

نباید استفاده نشود. 
2- ب���ا مصرف این ف���راورده، احتم���ال بروز عفونت 
کش���نده و نئوپالسم  ش���امل عفونت های شدید و 

وجود دارد. 
3- در ص���ورت ب���روز هرگون���ه عالئم س���ندرم ش���به 

لوپوس، مصرف دارو باید قطع شود. 
4- مص���رف ای���ن دارو ب���ه ن���درت موج���ب التهاب 
عص���ب بینای���ی، حمل���ه عصب���ی و ش���روع ی���ا بدتر 
شدن اختالالت دمینیله CNS می شود، لذا برای 
بیم���اران مبتال ی���ا دارای س���ابقه ای���ن بیماری  ها، 

مصرف دارو باید با احتیاط فراوان انجام شود. 
کنش ه���ای ش���دید،  5- در ص���ورت مش���اهده وا
گ���ردد و درم���ان دارویی  مص���رف دارو بای���د قط���ع 

گرفته شود.  مناسب برای رفع عالئم در نظر 
6- در حین تجویز این فراورده برای بیماران مبتال 
به نارس���ایی قلبی، این بیم���اران باید دقیقًا تحت 
گونه  نظ���ر باش���ند و در ص���ورت بروز یا تش���دید ه���ر 

کرد.  نارسایی قلبی، مصرف دارو را باید قطع 
گونه اخت���الل خونی، قطع  7- در ص���ورت بروز هر 

گیرد.  مصرف دارو باید مورد توجه قرار 
عوارض جانبی: از عوارض جانبی این دارو می توان 
کنش انفوزیون )تنگی نف���س، برافروختگی،  ب���ه وا
سردرد و جوش های پوستی( عفونت، نئوپالسم، 
سردرد، سندرم شبه لوپوس، تهوع و اسهال، تب 
کمردرد اشاره  و افزایش فشار خون، درد عضالنی و 

نمود. 
تداخل ه���ای داروی���ی: از مص���رف هم زم���ان این 
کسن های حاوی ویروس زنده و سایر  فراورده با وا

کاهنده ایمنی باید خودداری شود. داروهای 
نکات قابل توصیه

ب���ه  ابت���ال  بلندم���دت  بیم���اران دارای س���ابقه   -1
بیماری کرون یا آرتریت روماتوئید بسیار مستعد به 

بروز لنفوم هستند. 
2- درم���ان ب���ا ای���ن دارو موجب تولی���د آنتی بادی 
که ممکن اس���ت باع���ث بروز  علی���ه دارو می ش���ود 

کنش انفوزیون در بعضی بیماران شود. وا
گردد تا در ص���ورت بروز  3- بای���د به بیمار توصی���ه 
کهیر و اشکال در تنفس،  بثورات شدید پوس���تی، 
کردن و س���ایر عالئم آلرژیک، پزشک معالج را  غش 

مطلع سازد. 
4- ای���ن ف���راورده را ب���رای بیم���اران دارای س���ابقه 
حمل���ه عصب���ی و بیماری دمیلینه ش���دن اعصاب 
کرد. در صورت بروز هر گونه  باید با احتیاط مصرف 
کنش جانبی عصبی ش���دید، قط���ع مصرف دارو  وا

گیرد.  باید مورد توجه قرار 
5- قبل از شروع درمان، با انجام آزمون توبرکولین 

احتمال عفونت نهفته سل ارزیابی شود.
مقدار مصرف: در آرتریت روماتوئید mg/kg 3 به 
صورت انفوزیون وریدی بار اول و به مقدار مشابه 
در هفته 2 و 6 بعد از انفوزیون اول و س���پس هر 8 
هفت���ه یک  بار مصرف ش���ود. ای���ن دارو باید همراه 
متوترکس���ات مصرف ش���ود. در صورت عدم پاسخ 
مناس���ب مقدار مصرف را می توان تا mg/kg 10 به 
می���زان هر 4 هفته یک بار افزای���ش داد. در آرتریت 
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ک پس���وریازیس mg/kg 5 ب���ه د پس���وریاتیک و پ���ال

ص���ورت انفوزی���ون وریدی در ب���ار اول و در هفته 2 
و 6 بع���د از انفوزیون اول و س���پس هر 8 هفته یک 
ب���ار مصرف ش���ود. در درم���ان آرتریت پس���وریاتیک 
کولیت  باید همراه با متوترکسات مصرف شود. در 
اولس���راتیو mg/kg 5 ب���ه ص���ورت انفوزیون وریدی 
در ب���ار اول و در هفت���ه 2 و 6 بع���د از انفوزی���ون اول 
و س���پس ه���ر 8 هفت���ه ی���ک ب���ار مصرف ش���ود. در 
ص���ورت  ب���ه   5 mg/kg آنکیل���وزان  اس���پوندیلیت 
انفوزیون داخل وریدی بار اول و به مقدار مش���ابه 
در هفت���ه 2 و 6 بعد از انفوزیون اول و س���پس هر 6 
کرون  هفته ی���ک بار مصرف می ش���ود. در بیماری 
mg/ kg 5 ب���رای ی���ک ب���ار و ب���ه ص���ورت انفوزیون 
وریدی تزریق می ش���ود. اما ب���رای درمان بیماری 
 5 mg/kg کرون فیستوله ش���ده بعد از مقدار اولیه
مقدار مشابهی در هفته 2 و 6 بعد از انفوزیون اول 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 100mg

       NATALIZUMAB                 
ف���رم  درم���ان  ب���رای  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
کرون  عودکننده مولتیپل اس���کلروزیس و بیماری 

فعال به کار می رود.
موارد منع مصرف: در صورت ابتال یا س���ابقه ابتال 
به لوکوانسفالوپاتی چندمرکزی پیشرونده، عفونت 
فعال ی���ا بدخیم���ی فعال، مص���رف اینترف���رون بتا 
کننده های  گالتیرامر اس���تات یا س���ایر تضعی���ف  یا 
دستگاه ایمنی از مصرف این دارو خودداری شود.

هشدارها
کب���دی ش���امل افزای���ش ترانس آمیناز  1- س���میت 
و بیلی روبی���ن با مصرف این دارو مش���اهده ش���ده 
که می تواند در 6 روز اول ش���روع دارو و یا با  اس���ت 

خ دهد. مصرف دوباره دارو بعد از قطع موقت ر
2- مص���رف ای���ن دارو خط���ر ابت���ال ب���ه عفونت ه���ا 
ش���امل عفونت های فرصت طل���ب و عفونت های 
هرپس���ی جدی را افزایش می دهد. در صورت ابتال 
به عفونت هرپس���ی ج���دی مص���رف دارو تا درمان 

موفقیت آمیز عفونت قطع شود.
عوارض جانبی: عوارضی مانند اختالالت دستگاه 
عصبی، س���ردرد و سرگیجه، خس���تگی، افسردگی، 

ناراحتی ه���ای  ته���وع،  درماتی���ت،  کهی���ر،  راش، 
ش���کمی، التهاب مع���ده و روده، اس���هال، عفونت 
اندام ه���ای  در  درد  کم���ردرد،  ادراری،  مج���اری 
انتهای���ی، درد مفاص���ل، عفونت دس���تگاه تنفس 
فوقان���ی و تحتان���ی، عفونت ه���ای واژین���ال، خی���ز 
کنش های مربوط  کب���دی، وا محیطی، اختالالت 
به انفوزیون، آنفوالنزا و سندرم شبه آنفوالنزا در اثر 

مصرف این دارو مشاهده شده است.
تداخل  ه���ای دارویی: ای���ن دارو می توان���د اثرات 
کننده  س���می و ع���وارض س���ایر داروهای س���رکوب 
کلیران���س  دهد.اینترف���رون  افزای���ش  را  ایمن���ی 
کاه���ش می ده���د. اث���رات داروی���ی  ناتالیزوم���ب را 
کاهش یافته  کسن های زنده با مصرف این دارو  وا
کسن های زنده را افزایش  و ممکن است عوارض وا

دهد.
نکات قابل توصیه

کنش های افزایش حساسیت در زمان  1- عالئم وا
انفوزیون و یک ساعت بعد از آن مانیتور شود.

2- تست آنتی بادی در بیماران مشکوک به وجود 
آنتی بادی ه���ای مان���دگار توصیه می ش���ود و تکرار 
که تس���ت اول آن ها  آن هر 3 ماه در همه بیمارانی 

مثبت بوده است.
3- در ص���ورت ع���دم مش���اهده پاس���خ در درم���ان 
از ش���روع،  بع���د  ک���رون ط���ی 12 هفت���ه  بیم���اری 
مص���رف دارو باید قطع ش���ود. در ص���ورت مصرف 
گلوکوکورتیکوئیده���ا قبل از درمان ب���ا ناتالیزومب، 
گلوکوکورتیکوئیدها  در زمان شروع درمان مصرف 
گ���ر قط���ع مصرف  بای���د ب���ه تدری���ج قط���ع ش���ود. ا
گلوکوکورتیکوئیده���ا بعد از ش���ش ماه ب���رای بیمار 

گردد. مقدور نباشد باید مصرف ناتالیزومب قطع 
مقدار مصرف: 300میلی گ���رم هر 4 هفته یک بار 
به صورت انفوزیون وریدی طی یک ساعت تجویز 

می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 20mg/ml

         OMALIZUMAB                  
موارد مصرف: این دارو برای درمان آس���م مداوم 

متوسط تا شدید استفاده می شود. 
هش���دارها: در زم���ان ش���روع مص���رف ای���ن دارو، 
ی���ا  کورتیکوس���تروئیدهای سیس���تمیک  مص���رف 
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گهانی قطع نمود.  استنشاقی را نباید نا
ع���وارض جانبی: مهم تری���ن ع���وارض جانبی این 
کنش محل تزریق، عفونت ویروسی  دارو شامل وا
گ���وارش،  ی���ا عفون���ت قس���مت فوقان���ی دس���تگاه 
کنش ه���ای  وا فارنژی���ت،  و  س���ردرد  س���ینوزیت، 
و  خ���ارش(  درماتی���ت،  )کهی���ر،  حساس���یتی 

کتیک می باشند. کنش های آنافیال وا
مق���دار مص���رف: مق���دار 375-150 میلی گرم هر 
2 یا 4 هفت���ه زیرجلدی تزریق می ش���ود. به دلیل 
ویسکوز بودن محلول، تزریق باید طی 5-10 ثانیه 
انجام شود. مقادیر بیش از 150میلی گرم را باید به 
ازاء 150میلی گرم برای هر محل تزریق تقسیم و در 

چند محل تزریق شود. 
اشکال دارویی

Injection: 75mg, 150mg 

           RITUXIMAB                    
موارد مص���رف: ریتوکس���یماب در درم���ان لنفوم 
مزم���ن،  لمفوس���یتیک  لوس���می  غیرهوچکین���ی، 
گنر و پلی آنژیت  گرانولومات���وز وا آرتریت روماتوئید، 

کار می رود.  میکروسکپی به 
هشدارها

توم�������وری،  وس���یع  ت������وده  دارای  بیم������اران   -1
انفیلتراس���یون تومور ریوی یا نارسایی ریه ممکن 

کنش  های شدید باشند.  است در معرض وا
که مبتال به  2- درم���ان داروی���ی باید در بیماران���ی 
عالئم و عوارض ش���دید می  ش���وند، متوقف ش���ود 
و بع���د از رف���ع عالئ���م تجوی���ز دارو با نصف س���رعت 

انفوزیون قبلی مجددًا  آغاز شود. 
ض������ددرد،  داروه��������ای  ب���ا  پیش درمان������ی   -3
کورتیکوستروییدها  ضد  هیس���تامین  ها و احتمااًل 
در تمام���ی بیم���اران قب���ل از تجویز ریتوکس���یماب 

توصیه می شود.
کتی  کامل خون���ی و پال 4- آزمون ه���ای ش���مارش 

بایدبه طور منظم انجام شود.
عوارض جانبی: انفوزیون دارو با سندرم آزادسازی 
س���ایتوکاین )تب و لرز( طی 2 ساعت از آغاز درمان 
کهیر، خستگی،  همراه می  باشد. تهوع و استفراغ، 
س���ردرد، خ���ارش، بث���ورات جل���دی، تنگی نفس، 
کاهش موقتی فش���ار  برونکواسپاس���م، آنژی���وادم، 
ُگر  گرفتگ���ی از عوارض این دارو می باش���د.  خ���ون و 

کلیوی  در موارد شدید، سندرم لیزتومور، نارسایی 
کنش  ه���ای  وا می  ده���د.  خ  ر م���رگ  و  تنفس���ی  و 
حساسیتی مشابه سندرم آزادس���ازی سایتوکاین 
خ  می  باش���د، اما طی چند دقیق���ه اول انفوزیون ر
کنش  های جلدی-مخاطی ش���امل  می  ده���د. وا
س���ندرم استیونس-جانس���ون یا نک���روز اپیدرمال 

گزارش شده است. سمی نیز با مصرف این دارو 
نکات قابل توصیه

کهیر،  1- در ص���ورت بروز بث���ورات جلدی، خارش، 
کاهش دفع ادرار، درد قفس���ه  اش���کال در تنف���س، 
س���ینه، ت���ب و لرز یا دیگ���ر عالئم عفون���ت، زخم در 
کوفتگ���ی غیرمعمول، باید به  ده���ان، خونریزی یا 

پزشک مراجعه نمود.
2- در صورت بروز تهوع مداوم، استفراغ، اسهال، 
بی  اشتهایی و ضعف عمومی بدن باید به پزشک 

مراجعه نمود.
3- ب���ه دلیل افت فش���ار خون در زم���ان انفوزیون 
این دارو، 12 س���اعت قبل از تجوی���ز باید از مصرف 

کاهنده فشار خون جلوگیری شود. داروهای 
غیرهوچکین���ی  لنف���وم  در  مص���رف:  مق���دار 
داخل وری���دی  انفوزی���ون  راه  از   375 mg/ m2

هفت���ه  ای ی���ک  ب���ار ب���رای 8-4 هفت���ه می  باش���د. 
انفوزیون اولیه با سرعت mg/h 50 تجویز می  شود 
ک���ه در ص���ورت تحم���ل توس���ط بیم���ار می تواند با 
کثر  مقادیر افزایش���ی mg/h 50 هر 30 دقیقه تا حدا
mg/h 400 درم���ان ادام���ه یاب���د. مقادی���ر مص���رف 
بعدی می تواند با س���رعتmg/h 100 آغاز ش���ود. در 
لوس���می لنفوس���یتیک مزمن در روز قبل از شیمی 
درمان���ی فلودرابین-سیکلوفس���فامید در هر دوره 
شیمی درمانی تا 8 بار، mg/m2 375 از راه انفوزیون 
داخل وریدی مصرف می شود. در آرتریت روماتوئید 
دو ب���ار به فاصل���ه 2 هفته هر بار 1000میلی گ���رم از راه 
انفوزیون وریدی مصرف می شود. به منظور کاهش 
کنش های انفوزیون، تزریق وریدی  بروز  و شدت وا
100میلی گرم پردنیزولون یا معادل آن 30 دقیقه قبل 
از انفوزیون دارو توصیه می ش���ود. دوره های بعدی 
را می توان بر اساس ارزیابی بالینی هر 24 هفته یک 
کرد. این دارو همراه با متوترکسات مصرف  بار تکرار 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml
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                TRASTUZUMAB        د

درم����������ان  در  دارو  ای���ن  مص���������رف:  م������������وارد 
 HER2-overexpressing( س������������رطان س�����������ی��نه
 HER2-overexpressing( ی���ا  و   )node negative
node positive( و درمان آدنوکارسینومای معده و 

محل اتصال معده و مری مصرف می شود. 
هشدار

1. نارس���ایی احتقان���ی قلب همراه با مص���رف دارو 
ممک���ن اس���ت ش���دید ب���وده و ب���ا نارس���ایی قلبی 

ناتوان کننده، مرگ و سایر عوارض همراه   باشد. 
2. مص���رف دارو ب���ا عوارض جانبی ش���دید ش���امل 
کس���ی( و  کنش  های افزایش حساس���یت )آنافیال وا

اختالالت ریوی همراه بوده   است.
عوارض جانبی: درد، تب، لرز، سردرد، بی  خوابی، 
س���رگیجه، ایجاد راش در پوست، تهوع، استفراغ، 
ضع���ف  بی  اش���تهایی،  ش���کمی،  درد  اس���هال، 
کمر، سرفه، سختی تنفس، رینیت،  عضالنی، درد 
از  عفون���ت  و  انفوزی���ون  کنش  ه���ای  وا فارنژی���ت، 

عوارض جانبی دارو می  باشد. 
همزم�������ان  مص�������رف  داروی������ی:  تداخ��ل ه���ای 
س���رمی  غلظ���ت  افزای���ش  باع���ث  کس���ل  کلی تا پا
تراس���توزوماب می  ش���ود. مص���رف همزم���ان دارو با 
آنتراسیکلین  ها باعث افزایش شیوع و شدت اختالل 
عمل قلبی می  ش���ود. آنتی بادی  ه���ای مونوکلونال 
کنش  های  ممک���ن اس���ت باع���ث افزای���ش خط���ر وا
آلرژی���ک ب���ه تراس���توزوماب ش���وند. تراس���توزوماب 
ممکن اس���ت باع���ث افزایش ش���یوع نوتروپن���ی و یا 
نوتروپنی همراه با تب در صورت مصرف همزمان با 

شیمی درمانی میلوساپرسیو شود. 
نکات قابل توصیه

1- دارو از راه انفوزیون داخل وریدی تجویزشده و 
مقادیر بارگیری طی 90 دقیقه و مقادیر نگهدارنده، 
در ص���ورت تحم���ل بیمار، ط���ی 30 دقیق���ه تجویز 

می  شوند. 
2- برای کنترل عوارض ناشی از انفوزیون، درمان با 
استامینوفن، دیفن  هیدرامین و یا مپریدین معمواًل 

مؤثر است. 
مق���دار مصرف: در درمان س���رطان س���ینه مقدار 
نگهدارن���ده  مق���دار  و   4 mg/kg اولی���ه  بارگی���ری 
کمک���ی در س���رطان  mg/ kg 2 اس���ت. در درم���ان 
س���ینه همزمان یا بعد از پکلیتکس���ل، دوستکسل 

ی���ا دوستکس���ل/کربوپالتین مق���دار بارگی���ری اولیه 
که  mg/ kg 4 و مق���دار نگهدارنده mg/kg 2 اس���ت 
به  طور هفتگی انفوزیون ش���ده و در صورت تحمل 
ب���رای 12 هفته )پکلیتکس���ل یا دوستکس���ل( یا 18 
هفته )دوستکس���ل/کربوپالتین( مصرف می شود. 
یک هفته بعد از آخرین نوبت مصرف، تراستوزومب 
هر س���ه هفته یک بار mg/kg 6 انفوزیون ش���ود. در 
درمان سرطان متاستاتیک سینه همراه با یا بدون 
پکلیتکسل، مقدار بارگیری اولیه mg/kg 4 و مقدار 
که به  ط���ور هفتگی تا  نگهدارن���ده mg/kg 2 اس���ت 
زمان پیشرفت بیماری تجویز می  شود. در سرطان 
مع���ده مق���دار بارگی���ری اولی���ه mg/kg 8 و مق���دار 
که به  ط���ور هفتگی تا  نگهدارن���ده mg/kg 6 اس���ت 

زمان پیشرفت بیماری تجویز می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: 150mg, 440mg

ANTITIOXINS

Antiscorpions Venum Serum
Antisnake Venum Serum
Botulism Antitoxin A+B+E
Botulism Antitoxin E
Diphteria Antitoxin
Gaseous Gangerene Antitoxin
Tetanus Antitoxin

    ANTISCORPION VENUM     
             SERUM                                               

موارد مصرف: این فراورده در درمان عالئم ناشی 
از سم عقرب مصرف می  شود.

هشدارها
کس���یژن و وس���ایل احیا باید در  1- هنگام تزریق، ا

دسترس باشد.
ب���رای تش���خیص  از س���رم،  از اس���تفاده  2- قب���ل 
حساس���یت فرد مس���موم آزمون حساس���یت باید 

انجام داد. 
کنش  ه���ای سیس���تمیک،  3- در ص���ورت ب���روز  وا
استفاده از سرم باید قطع و درمان مناسب شروع 

شود.
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کنش ه���ای  ع���وارض جانب���ی: بیم���اری س���رم و وا
کنش های تأخیری )جوش  های  کتیک و وا آنافیال
پوستی، تب، درد مفاصل، خیز( از عوارض جانبی 

این فراورده می  باشند.
نکات قاب���ل توصی���ه: تزری���ق داخل عضالنی باید 
به آهس���تگی انجام ش���ود. در صورت نیاز به تزریق 
داخل وری���دی، بای���د به طور خیلی آهس���ته تزریق 

گردد. انجام 
مق���دار مصرف: مق���دار الزم ف���راورده، ب���ه مقدار 
و نوع س���م وارد ش���ده به بدن مص���دوم، اقدامات 
فوریتی انجام ش���ده قبلی و س���ابقه سالمت بیمار 
بس���تگی دارد. بیش���تر مصدومی���ن بع���د از تزری���ق 
داخل وری���دی ی���ا داخل عضالنی یک ی���ا دو آمپول 
پادزهر عقرب بهبود می یابند. بعضی از مصدومین 

نیاز به شش آمپول پادزهر عقرب دارند.
اشکال دارویی

Injection

       ANTISNAKE VENUM         
               SERUM                      

م���وارد مصرف: ای���ن فراورده درم���ان اختصاصی 
برای نیش مار های سمی است.

هشدارها
کس���یژن و  وسایل احیا باید در  1- هنگام تجویز، ا

دسترس باشد.
2- ش���وک متعاق���ب مس���مومیت را بای���د مانن���د 
شوک هیپوولمیک با تجویز فراورده  های خونی یا 

جانشین پالسما درمان نمود.
کودکان  کم مایعات بدن  3- به دلیل حجم نسبتًا 
مق���دار م���ورد نی���از پادزهر نبای���د با محاس���به وزن 

کودک تعیین شود.
مس���موم  ف���رد  حساس���یت  تش���خیص  ب���رای   -4
نس���بت به سرم اسب، قبل از استفاده از سرم باید 
آزم���ون حساس���یت را انج���ام داد. در ص���ورت بروز 
کنش های سیس���تمیک، اس���تفاده از سرم باید  وا

قطع و درمان مناسب شروع شود.
کنش  ه���ای  ع���وارض جانب���ی: بیم���اری س���رم و وا
کنش های تأخی���ری )جوش  های  حساس���یتی و وا
پوستی،  تب، درد مفاصل، خیز( از عوارض جانبی 

این فرآورده می باشند.

نکات قابل توصیه
1- تعیین رقت، نوع الکترولیت و سرعت انفوزیون 
ب���ه س���ن بیم���ار، وزن و وضعی���ت قلبی او، ش���دت 
کل تخمین زده شده مایعات  مسمومیت، میزان 
گزش بیمار و شروع  تزریقی مورد نیاز و فاصله بین 

درمان بستگی دارد.
2- تزری���ق داخل وری���دی )خیل���ی آهس���ته( ارجح 
اس���ت. تزری���ق داخل عضالن���ی بای���د در عض���الت 

حجیم و ترجیحًا در عضله سرینی انجام شود.
مق���دار مص���رف: ابت���دا 10-5 میلی لیت���ر را ط���ی 
5-3 دقیق���ه تزری���ق نم���ود. در ص���ورت ع���دم بروز 
را  انفوزی���ون  ف���وری،  کنش ه���ای سیس���تمیک  وا
کثر س���رعت مناس���ب ب���رای تجویز  می توان با حدا
مایع���ات به صورت وری���دی ادام���ه داد. در درمان 
مس���مومیت جزئ���ی )ت���ورم موضع���ی و تغیی���رات 
موضعی دیگ���ر و عدم وجود تظاه���رات موضعی یا 
عمومی و نتایج طبیعی آزمون های آزمایشگاهی( 
درم�������ان  در  و  وی�������ال(   2-4( 40-20میلی لیت�������ر 
ج  مس���مومیت متوس���ط )گس���ترش ت���ورم ب���ه خار
گ���زش، ی���ک یا چن���د تظاهر سیس���تمیک  ناحی���ه 
و نتای���ج غیرطبیع���ی آزمون ه���ای آزمایش���گاهی، 
کت  ه���ا( 90-50میلی لیتر  کاه���ش هماتوکریت و پال
)9-5 وی���ال( تزری���ق می ش���ود. مس���مومیت ح���اد 
کنش های مشخص موضعی و تظاهرات شدید  )وا
سیس���تمیک و تغیی���رات مش���خص در یافته  های 
آزمایش���گاهی( با 150-100میلی لیت���ر )15-10 ویال( 
کنترل می شود. ممکن است تزریق بعدی 50-100 
میلی لیتر )10-5 ویال( داخل وریدی نیز نیاز باشد.

اشکال دارویی
Injection 

               BOTULISM                
    ANTITOXIN A+B+E        

م���وارد مصرف: این فراورده در پیش���گیری بعد از 
آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن 

غذا های آلوده مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در صورت س���ابقه حساسیت 
نس���بت به فراورده های ایمنوگلوبولینی و بیماران 

مبتال به نقص انتخابی IgA نباید مصرف شود.
هش���دارها: ای���ن ف���راورده در درم���ان بوتولیس���م 
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نوزادان تأثیری ندارد.د

کاهش فشار  کتیک،  عوارض جانبی: شوک آنافیال
کهی���ر، اختالل تنفس���ی و بیماری س���رم از  خ���ون، 

عوارض جانبی این فراورده است.
نکات قابل توصیه

1- قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.
2- به دلیل تش���دید اثرات عصبی سم بوتولینوم، 
از مصرف آنتی  بیوتیک  ه���ای آمینوگلیکوزیدی در 

مسمومین اجتناب شود.
بوتولیس������م،  ب���رای درم������ان  مق���دار مص������رف: 
س���رم  100میلی لیت���ر  در  پادزه���ر  از  20میلی لیت���ر 
نمکی رقی���ق و به آهس���تگی )حداق���ل 30 دقیقه( 
ک���رد. در ص���ورت ل���زوم بعد  داخل وری���دی تزری���ق 
از 4 س���اعت، 10میلی لیت���ر دیگ���ر تجوی���ز ش���ود و 
دفع���ات بع���د ب���ا فواص���ل 24-12 س���اعت مصرف 
ش���ود. برای پیش���گیری، بع���د از بلع غ���ذای آلوده 
ب���ه Clostridium botulinum بای���د 20  میلی لیتر از 
ف���رآورده داخل عضالن���ی تزری���ق ش���ود. در صورت 

گردد. ظهور عالئم، پادزهر اضافی تزریق 
اشکال دارویی

Injection: 1ml

                BOTULISM               
           ANTITOXIN                

م���وارد مصرف: این فراورده در پیش���گیری بعد از 
آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن 

غذا های آلوده مصرف می  شود.
کاهش فشار  کتیک،  عوارض جانبی: شوک آنافیال
کهی���ر، اختالل تنفس���ی و بیماری س���رم از  خ���ون، 

عوارض جانبی این فرآورده است.
نکات قابل توصیه

1- به دلیل تش���دید اثرات عصبی س���م بوتولینوم، 
از مصرف آنتی  بیوتیک  ه���ای آمینوگلیکوزیدی در 

مسمومین اجتناب شود.
2- قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.

بوتولیس���م،  درم���ان  ب���رای  مص���رف:  مق���دار 
20میلی گرم از پادزهر در 100میلی لیتر س���رم نمکی 
و به آهس���تگی )حداقل 30 دقیق���ه( داخل وریدی 
تزری���ق ش���ود. در ص���ورت لزوم بع���د از 4 س���اعت، 
10میلی لیت���ر دیگر تجویز ش���ود و نوبت های بعدی 
ب���ا فواص���ل 24-12 س���اعت مص���رف ش���ود. ب���رای 

 Clostridium پیشگیری، بعد از بلع غذای آلوده به
ف���راورده  از  20میلی لیت���ری  بای���د   botulinum
داخل عضالن���ی تزری���ق ش���ود. در ص���ورت ظه���ور 

گردد. عالئم، پادزهر اضافی تزریق 
اشکال دارویی

Injection

 DIPHTERIA ANTITOXIN 
موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
انتقال���ی و ب���ه منظور پیش���گیری موقت ی���ا درمان 
عفونت دیفتری مصرف می  شود. هر بیمار با عالئم 
گونه آزمایش  بالین���ی دیفتری باید فورًا و قبل از هر 

کتری  شناسی، پادزهر دیفتری دریافت نماید. با
هشدارها

1- قب���ل از تزری���ق، آزمون های حساس���یت انجام 
ش���ود. آزمون داخل جلدی حس���اس ترین آزمون 
بوده و کمترین نتایج منفی کاذب را داشته است.
کثر 3  کوتاه بودن اثر این پادزهر )حدا 2- ب���ه دلیل 

هفته( نباید از آن برای پیشگیری استفاده شود. 
عوارض جانبی: تب، درد مفاصل، جوش پوستی، 
کاهش فش���ار  کتیک،  لنفادنوپات���ی، ش���وک آنافیال
کهی���ر، اختالل تنفس���ی و بیماری س���رم از  خ���ون، 

عوارض جانبی این فرآورده است.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با فراورده های حاوی توکسوئید دیفتری، موجب 

کاهش اثر ایمنی زایی توکسوئید می گردد. 
نکات قابل توصیه

و  داخ�������ل  ملتحم���ه  مص�������رف  راه ه������ای  از   -1
آزم���ون  ب���رای  خ���راش  تس���ت  ی���ا  داخل جل���دی 
حساس���یت، زیرجل���دی ی���ا داخل عضالن���ی برای 
حساسیت زدایی و داخل عضالنی یا داخل وریدی 

برای درمان استفاده می گردد. 
2- تأخی���ر در درمان مق���دار الزم را افزایش و اثرات 

کاهش می دهد. مفید پادزهر را 
3- برای شروع درمان نیازی به تأیید آزمایشگاهی 

نمی  باشد. 
مناس���ب  آنتی بیوتیک ه���ای  از  همزم���ان   -4
کامل  )پنی سیلین G یا اریترومایسین( و به مقدار 

درمانی استفاده شود. 
مق���دار مصرف: در موارد ابت���الی حلق یا حنجره 
ب���ا ط���ول م���دت 48 س���اعت، IU 40000-20000 و 
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و   40000-60000 IU حلقی-بین���ی،  ضایع���ات  در 
گس���ترده برای بی���ش از 3 روز یا  در م���وارد بیماری 
 80000 -120000 IU ،گردن مت���ورم برای هر بیم���ار با 
بای���د داخل عضالن���ی تزریق ش���ود. مق���دار مصرف 
کودکان و بزرگس���االن یکس���ان می باشد. به منظور 
پیش���گیری باید IU/kg 50 به صورت زیرجلدی یا 

کرد. داخل عضالنی تزریق 
اشکال دارویی

Injection: 20000IU/vial

     GASEOUS GANGRENE       
          ANTITOXIN                      

گانگرن و پیش���گیری  موارد مصرف: برای درمان 
در بیم���اران ب���ا احتم���ال زیاد ب���روز عفونت مصرف 

می  شود.
هشدارها: قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام 

شود.
کاهش فشار  کتیک،  عوارض جانبی: شوک آنافیال
کهی���ر، اختالل تنفس���ی و بیماری س���رم از  خ���ون، 

عوارض جانبی این فرآورده است.
مق���دار مصرف: ب���رای پیش���گیری، 25000 واحد 
را داخل عضالن���ی یا داخل وری���دی و برای درمان، 
75000 واح���د را داخل وری���دی تزری���ق می  کنن���د. 
اس���تفاده از مقادی���ر  بیش���تر  و تک���رار مص���رف نی���ز 

امکان پذیراست.
اشکال دارویی

Injection 

  TETANUS ANTITOXIN   
موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
کزاز در افراد زخمی استفاده  انتقالی علیه بیماری 

می  شود.
هشدارها

1- قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.
کوتاه بودن اثر این پادزهر نباید از آن  2- ب���ه  دلیل 

برای پیشگیری استفاده شود. 
کاهش  کتیک،  3- عوارض جانبی: ش���وک آنافیال
کهیر، اختالل تنفسی و بیماری سرم  فش���ار خون، 

از عوارض جانبی این فراورده است.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کسن های سرخک، سرخجه، اوریون و روبال،  با وا

کس���ن ها  کاه���ش اث���ر ایمنی زای���ی این وا موج���ب 
می گردد. 

نکات قابل توصیه
 Clostridium کت���ری 1- ای���ن پادزه���ر فقط س���م با
کت���ری  tetani را خنث���ی می  کن���د و اث���ری برخ���ود با
ن���دارد. بنابرای���ن ع���الوه ب���ر تزری���ق پادزهر، س���ایر 

درمان های زخم ضروری می  باشد. 
که فرد به س���رم حساسیت داشته  2- در صورتی 
کس���ینه ش���ده باش���د،  کزاز وا یا قباًل با توکس���وئید 
کزاز  بیم���ار باید فقط یک نوبت تزریق توکس���وئید 

کند. دریافت 
کزاز، عالوه بر مصرف  3- به منظور درمان بیماری 
پادزه���ر، همزم���ان درمان های جراح���ی و عالمتی 
 G ش���امل مص���رف آنتی بیوتیک   ه���ا )پنی س���یلین
یا تتراس���ایکلین ها، آرام  بخش  ها، ضدتش���نج  ها و 

شل  کننده  های عضالنی ضروری می  باشد.
مقدار مصرف

پیش���گیری: بالفاصل���ه بع���د از ایج���اد جراح���ت )و 
ک���زاز مثل وجود  کتری  احتم���ال آلودگی زخ���م با با
ک( و بعد از انجام آزمون حساسیت مقدار 500  خا
کرد.  واح���د از پادزهر را بای���د داخل عضالنی تزریق 

مقدار را می توان تا 2000-1000 واحد افزایش داد.
کزاز، بع���د از انجام  درم���ان: در صورت ب���روز عالئم 
کنش   ه���ای  مالحظات���ی در م���ورد حساس���یت و وا
س���رمی، باید U/Kg 150 پادزه���ر را داخل عضالنی 
کرد. روز های بعد 50000 واحد پادزهر را باید  تزریق 
که  کرد، ت���ا هنگامی  ه���ر روز داخل عضالنی تزریق 

تمام عالئم بیماری از بین برود.
اشکال دارویی

Injection 

  BOTULINUM A TOXIN     
م���وارد  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
اسپاسمی عضالت مانند بلفارواسپاسم، اسپاسم 
عضالت ص���ورت، اص���الح استرابیس���م، اسپاس���م 
موضعی عضالت و هیپرهیدروزیز  زیر بغل استفاده 

می  شود. 
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 
گراو ی���ا عفون���ت در محل تزری���ق نباید  میاس���تنی 

مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود الته���اب در محل 
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تزری���ق، ضعف ش���دید ی���ا آتروفی عض���الت، ALS، د

گلوکوم با زاویه بسته  اختالالت عصبی-عضالنی یا 
با احتیاط فراوان تجویز شود. 

ی���ا  و  کب���ودی  موضع���ی،  درد  جانب���ی:  ع���وارض 
حساس���یت مح���ل تزری���ق ی���ا ضع���ف موضع���ی از 

عوارض جانبی این دارو می باشند.
تداخل  های داروی���ی: نباید همزمان با داروهای 
کننده عصب-عضل���ه از جمله آنتی بیوتیک  مهار 

های آمینوگلیکوزیدی مصرف شود. 
مق���دار مص���رف: در بلفارواسپاس���م 1/25-2/5 
کث���ر 100 واح���د طی 12  واح���د در ه���ر پلک ت���ا حدا
هفته، اسپاس���م عضالت صورت ت���ا 200 واحد طی 
2 م���اه، اص���الح استرابیس���م 5-1/25 واحد در هر 
عضله، اسپاس���م های موضعی عضالت بس���ته به 
نوع و مح���ل عضله بین 200-10 واح���د در عضله و 
در هیپرهیدروزی���ز  زیربغل 50 واحد در چند نقطه 

زیربغل تزریق می شود.
اشکال دارویی 

Injection: 100 U

IMMUNE GLOBULINES

Anti D Immune Globulin 
Anti Thymocyte Globulin
Hepatitis B Immune Globulin
Immune Globulin Intramuscular 

(IGIM)
Intravenous Immune Globuline 

(IVIG)
Measles Immune Globulin
Rabies Immune Globulin
Tetanus Immune Globulin

        ANTI-D IMMUNE             
          GLOBULIN                 

موارد مصرف: این فراورده به  منظور جلوگیری از 
کتور Rh و جلوگیری  ایجاد حساسیت نسبت به فا
از بیم���اری همولیتی���ک ن���وزادان در بارداری  های 

بعدی استفاده می  شود. 
م���وارد من���ع مصرف: برای ن���وزادان بع���د از تولد، 

که قباًل نس���بت به   Rh- و افراد Rh+ برای همه افراد
کتور Rh حس���اس ش���د ه  اند،  و بیماران مبتال به  فا

نقص انتخابی IgA نباید تجویز شود.
هش���دارها: این دارو باید به ط���ور داخل عضالنی 
و ترجیح���ًا در عضل���ه دلتوئی���د یا ران تزریق ش���ود. 

داخل وریدی تزریق نشود.
عوارض جانبی: ناراحتی در محل تزریق، تب، درد 
عضالنی و خواب  آلودگی از عوارض جانبی این دارو 

می  باشد.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ه دلی���ل وج���ود س���ایر 
ایمنوگلوبولین  ه���ا هم���راه Anti-D، از 30-14 روز 
قب���ل ت���ا 3 م���اه بع���د از تزری���ق Anti-D، از انج���ام 
کسیناسیون مادر خودداری شود. با این وجود  وا
کاهش نمی  دهد  کسن سرخجه را  Anti-D تأثیر وا
و می  ت���وان بعد از زایمان و قبل از ترخیص عالوه بر 

کسن سرخجه را نیز مصرف نمود. Anti-D، وا
نکات قابل توصیه

1- قبل از تجویز و بالفاصله بعداز زایمان، آزمایش 
گ���روه خون���ی ن���وزاد )ABO, Rh( و آزمایش  تعیین 
مس���تقیم ضد گلوبولی���ن را بای���د انج���ام داد. برای 
تعیین مقدار مصرف Anti-D، حجم خون جنینی 
که وارد بدن مادرش���ده اس���ت را باید با روش های 
آزمایشگاهی تأیید ش���ده، تشخیص داد. برای هر 
کامل جنین���ی باید یک ویال  30 میلی لیت���ر خون 

تزریق نمود. 
کثر  2- در ص���ورت ل���زوم باید فراورده ف���ورًا و یا حدا
طی 72 ساعت بعد از اتمام زایمان یا سقط تزریق 

شود.
گر قبل از زایمان Anti-D تزریق ش���ده باشد،  3- ا
که مادر ی���ک مقدار مص���رف دیگر بعد  الزم اس���ت 
کن���د. چنانچه این  از زایم���ان ن���وزاد +Rh دریاف���ت 
فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زایمان به مادر 
تزریق ش���ده باش���د، بعد از زایمان نیازی به تزریق 

مجدد نیست.
ک���ه  4- ب���رای ن���وزادان متول���د ش���ده از مادران���ی 
کرده اند ممکن  Anti-D را قب���ل از زایمان دریافت 
اس���ت آزم���ون آنتی گلوبولی���ن )کومب���س( ب���ه طور 

ضعیفی مثبت شود.
کس���ی بع���د از زایمان  مقدار مص���رف: در پروفیال
حداق���ل یک ویال ایمنوگلوبولی���ن را باید در عرض 
که  کرد. در صورتی  72 ساعت بعد از زایمان تزریق 
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مقدار خونریزی جنینی-مادری بیش از 30 میلی 
لیتر باش���د باید ی���ک ویال اضافی تزریق ش���ود. در 
کسی قبل از زایمان در هفته  های 26-28  پروفیال
ب���ارداری یک وی���ال و در محدوده72 س���اعت بعد 
از زایم���ان نیز بای���د یک وی���ال از راه داخل عضالنی 
تزری���ق ش���ود. در تهدی���د به س���قط در ه���ر زمان از 
دوره بارداری در صورت تهدید به س���قط، به ازای 
گویچه  کامل یا 15میلی لیتر  هر 30میلی لیتر خون 
کم، باید یک وی���ال 300میکروگرم تزریق  قرم���ز مترا
ک���رد. در موارد انتقال خون ب���ه ازا هر 30 میلی لیتر 
کم،  گویچ���ه قرمز مترا کامل ی���ا 15میلی لیتر  خون 

کرد. باید یک ویال 300میکروگرم تزریق 
بع���د از تروم���ای ش���کمی، نمونه  ب���رداری از مای���ع 
آمنی���ون، س���قط جنین )اع���م از خودبخ���ود یا القا 
ج رحمی در یا بعد از هفته  ش���ده(، یا بارداری خ���ار
س���یزدهم ب���ارداری، باید ی���ک ویال تزری���ق نمود. 
چنانچ���ه با ای���ن دالی���ل Anti-D در هفته 13-18 
بارداری تزریق ش���ود، یک ویال300میکروگرم دیگر 
نی���ز بای���د در هفته   ه���ای 28-26 ب���ارداری تزری���ق 

شود.
اشکال دارویی

Injection: 250mcg, 300mcg
     

        ANTI-THYMOCYTE             
           GLOBULIN                  

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای جلوگی���ری از رد 
آپالس���تیک  کم خون���ی  درم���ان  و  اعض���اء  پیون���د 

استفاده می  شود. 
هشدارها

کاهش ش���دید  کس���ی یا  1- در ص���ورت ب���روز آنافیال
کت  ها  گویچه   های س���فید یا پال غیرقابل بهبودی 

مصرف دارو باید قطع شود. 
2- در ص���ورت همولیز ش���دید، قطع مص���رف دارو 

الزامی است.
کاه���ش تعداد س���ایر  ع���وارض جانب���ی: تب، ل���رز، 
کنش  ه���ای  وا کت   ه���ا،  پال و  س���فید  گویچه ه���ای 
کهیر، ت���ورم و قرمزی(،  پوس���تی )جوش، خ���ارش، 
عفونت  های سیس���تمیک، سردرد، درد مفاصل و 
درد عضالنی از عوارض جانبی این دارو می باشند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ا مصرف همزم���ان این 
کاهنده دستگاه ایمنی،  فراورده با س���ایر دارو های 

احتمال خطر عفونت و سرطان افزایش می  یابد. 
نکات قابل توصیه

ب���ا  هم������راه  دارو  ای�������������ن  ک���ه  آنج����ای���ی  از   -1
تجوی���ز  آنتی  متابولیت   ه���ا  و  کورتیکوس���تروئید ها 
می  ش���ود، ب���روز عفون���ت را در بیمار بای���د به دقت 

کنترل کرد.
ک���ه مق���دار مص���رف س���ایر دارو های  2- هنگام���ی 
که به طور همزمان با این  کاهنده سیس���تم ایمنی 
کنش هایی  دارو استفاده می شوند تقلیل یابد، وا
که قباًل توس���ط  نس���بت ب���ه دارو ایج���اد می ش���ود 

دارو های دیگر پنهان شده بودند.
ب���ا  درم������ان  ی���ا  کتی���ک  پروف����یال تجوی������ز   -3
کورتیکوستروئید ها می  تواند  ضد هیستامین   ها یا 
تب و لرز، خارش و قرمزی پوست ناشی از این دارو 

کند. کنترل  را 
4- به دلیل اینکه انفوزی���ون این دارو از ورید های 
محیطی باعث التهاب وریدی می  ش���ود،  با تزریق 
کنش  در ورید های با جریان زیاد می توان از این وا

جلوگیری نمود.
ب�������رای  کلی�������ه  پیون�������د  در  مص�������رف:  مق���دار 
ک���ودکان  بزرگس���االن mg/ kg/ day 30-10 و ب���رای 
mg/ kg/ day 25-5 معم���واًل هم���راه با آزاتیوپرین 
ب���ه  می  ش���ود.  تجوی���ز  کورتیکوس���تروئیدها  و 
منظ���ور تأخی���ر در ش���روع رد پیون���د، مق���دار ثابت 
mg/ kg/ day 15 روزان���ه برای 14 روز و س���پس یک 
کلی 21  روز در می���ان ب���رای 14 روز دیگ���ر )ب���ه ط���ور 
نوبت در 28 روز( تزریق می  شود. اولین نوبت باید 
در عرض 24 ساعت بعد از عمل پیوند تجویز شود. 
به منظور درمان رد پیوند، اولین نوبت را می توان 
تاتش���خیص اولی���ن عالم���ت رد پیون���د ب���ه تأخی���ر 
 10 -15 mg/ kg/ day انداخت. مقدار توصیه شده
ب���رای 14 روز می  باش���د و س���پس تزری���ق ی���ک روز 
کرد. در  درمیان تا 21 نوبت دیگر را می  توان تجویز 
 10-20 mg/kg/day کم خونی آپالس���تیک درم���ان 
برای 14-8 روز توصیه می  شود. سپس تزریق یک 
روز در می���ان تا 21 نوبت دیگر را نیز می توان تجویز 
کت  ها متعاقب  کاهش تع���داد پال نمود. ب���ه دلیل 
تجوی���ز ای���ن دارو، ممک���ن اس���ت بیم���اران نیاز به 

کت داشته باشند. انتقال پال
اشکال دارویی 

Injection: 50mg/ml, 100mg/5ml
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     HEPATITIS B IMMUNE     د

           GLOBULIN                      
موارد مص���رف: این ف���راورده برای پیش���گیری از 

بیماری هپاتیت B مصرف می  شود.
عوارض جانبی: درد موضعی در محل تزریق، کهیر 
کس���ی از عوارض جانبی  و آنژیوادم و ش���وک آنافیال

این دارو می  باشند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ه دلی���ل تداخ���ل اث���ر با 
کس���ن  های ویروس���ی، ت���ا 3 م���اه بع���د از تزری���ق  وا
کس���ن  های  ایمنوگلوبولی���ن هپاتیت  B، از تجویز وا

ویروسی باید پرهیزکرد.
ب���روز  احتم���ال  دلی���ل  ب���ه  قابل توصی���ه:  ن���کات 
داخل وری���دی  تزری���ق  از  ش���دید،  کنش  ه���ای  وا
اجتن���اب ش���ود. از راه داخل عضالن���ی و ترجیحًا در 

عضله ران یا دلتوئید تزریق شود. 
مقدار مص���رف: برای پیش���گیری بع���د از تماس 
مقدار توصیه شده ml/kg 0/06 می  باشد و مقدار 
معمول ب���رای بزرگس���االن مع���ادل 5-3میلی لیتر 
)مع���ادل mg IgG/kg 10( اس���ت. مق���دار مورد نیاز 
را بای���د بالفاصل���ه )ط���ی 7 روز( بعد از تم���اس از راه 
ک���رد. 30-28 روز بعد این  داخل عضالن���ی تزری���ق 
تزریق را باید تکرار نمود. در پیش���گیری در نوزادان 
متولد ش���ده از م���ادران HBsAg مثب���ت بالفاصله 
بع���د از تولد )طی 12 س���اعت( مقدار 0/5میلی لیتر 
ک���رد.  از دارو را بای���د در داخ���ل عضل���ه ران تزری���ق 
همچنی���ن برای ای���ن نوزادان در ط���ی 7 روز بعد از  
کس���ن هپاتیت B تزریق ش���ود.  تول���د یک نوبت وا
کسن تا 3 ماهگی نوزاد  گر در اولین نوبت تزریق وا ا
تعویق افتاد، تزریق نوبت دوم و سوم این فراورده 
)0/5میلی لیتر( در 3 ماهگ���ی و 6 ماهگی ضروری 

است.
ب���رای اف���راد در مع���رض خطر ب���ا عفون���ت هپاتیت 
ن���وزادان  )ب���رای   B هپ������اتی���ت  ایمنوگلوبولی�������ن 
0/5میلی لیتر و ب���رای بزرگس���االن ml/kg 0/06( را 
کس���ن هپاتی���ت B باید  همزم���ان ی���ا 1ماه قبل از وا
ک���رد. در جلوگی���ری از عود هپاتی���ت بعد از  تزری���ق 
کب���د units/dose 20000 تا دس���تی��������ابی به  پیون���د 
 500 units/L به میزان anti-HBs س���ط���ح س���رمی
ی���ا بیش���تر از راه داخل وریدی تزریق ش���ود. اولین 
کبد و س���پس تجویز  نوبت همزمان با عمل پیوند 
روزان���ه تا در روزهای 1 ت���ا 7 و بعد از آن هر دوهفته 

یک بار تا هفته 12 و بعد ماهیانه تا پایان عمر ادامه 
که قادر به رس���یدن به سطح  یابد. برای بیمارانی 
س���رمی)units/L 500( نیس���تند، مق���دار دارو بای���د 
گردد. تزریق داخل وریدی باید با س���رعت  تعدیل 
ml/min 2 و از طری���ق ی���ک خ���ط وری���دی و پمپ 
انفوزی���ون مجزا انجام ش���ود و در ص���ورت ناراحتی 
 1 ml/min بیمار ی���ا بروز عوارض جانبی س���رعت به

کاهش یابد. 
اشکال دارویی

Injection: 200IU/ml (IM), 50IU/ml (IV)

          INTRAMUSCULAR         
                 IMMUNE                

    GLOBULIN (IMIG)             
م���وارد مصرف: این ف���راورده برای پیش���گیری یا 
درم���ان هپاتیت A، پیش���گیری ی���ا تخفیف عالئم 
ایمنوگلوبولین   ه���ای  نق���ص  جب���ران  س���رخک، 
طبیع���ی، ایمن���ی انتقال���ی در افراد مبت���ال به نقص 
سیس���تم ایمن���ی در معرض ابت���ال به آبل���ه مرغان، 
کاهش احتم���ال بروز س���رخجه و ضایعات جنینی 
در دوران ب���ارداری و ضع���ف ایمنی ش���دید مصرف 

می  شود.
موارد منع مصرف: این فراورده در بیماران مبتال 
کاهش  به نقص منف���رد IgA و یا نقص انعقادی یا 

کت  ها نباید تجویز شود. تعداد پال
تزری���ق  ب���رای  فق���ط  ف���راورده  ای���ن  هش���دارها: 
داخل عضالنی )ترجیحًا در عضله سرینی( می باشد 
کنش  های شدید، باید از  و به دلیل احتمال بروز وا

کرد. تزریق داخل وریدی اجتناب 
ع���وارض جانبی: درد و حساس���یت موضع تزریق، 
کسی )نادر( از عوارض  کهیر، آنژیوادم و شوک آنافیال

جانبی عمده این دارو می باشند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ه دلی���ل تداخ���ل اث���ر با 
کس���ن   های زنده ویروسی، تا 3 ماه بعد از تزریق  وا
کسن  های ویروسی امتناع  این فراورده، از تجویز وا

شود.
نکات قابل توصیه: در صورت تماس بیماران مبتال 
به ضعف دستگاه ایمنی با سرخک، بالفاصله این 
کس���ن سرخک  فراورده را باید تزریق و از مصرف وا

کرد. برای این افراد باید خودداری 
مقدار مصرف: در درمان هپاتیت A برای افرادی 
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که با بیماران هپاتی���ت A تماس دارند، یک نوبت 
ml/kg 0/02 توصی���ه می  ش���ود. برای مس���افرینی 
ک���ه قصد عزیمت به مناط���ق آل���وده را دارند، برای 
 0/02 ml/kg کمتر از 3ماه باید یک نوب���ت حض���ور 
تزریق ش���ود و برای حضور بی���ش از 3ماه، هر 4-6 
ماه یکبار ml/kg 0/06 تزریق ش���ود. در سرخک به 
منظور جلوگیری یا تخفیف عالئم سرخک در افراد 
کمتر از 6 روز قبل با س���رخک تماس  که  حس���اس 
کث���ر 15میلی لیت���ر(  داش���ته  اند، ml/ kg 0/5 )حدا
گر کودک حس���اس مبتال به نقص ایمنی  تزری���ق و ا
کثر 15 میلی لیتر( تزریق  نیز بود، ml/kg 0/5 )حدا
ش���ود. در نق���ص ایمنوگلوبولی���ن در ص���ورت عدم 
دسترس���ی به IVIG مقدار اولیه ml/kg 1/3 و بعد 
هر 3 یا 4 هفته ml/kg 0/66 تزریق شود. بعضی از 
کوتاهتری به IGIM نیاز دارند.  بیماران با فواصل 
در آبل���ه مرغان در ص���ورت فق���دان ایمنوگلوبولین 
ضدآبله مرغان بالفاصل���ه ml/kg 1/2-0/6 تزریق 
ش���ود. در س���رخجه مق���دار ml/kg 0/55 در عرض 
72 س���اعت بع���د از تم���اس در زنان ب���اردار توصیه 

شده است.
اشکال دارویی

Injection: 100mg/ml

   INTRAVENOUS IMMUNE      
     GLOBULIN (IVIG)             

م���وارد مص���رف: این دارو ب���رای درم���ان بیماران 
پورپ���ورای  ایمن���ی،  دس���تگاه  نق���ص  ب���ه  مبت���ال 
ترمبوس���یتوپنیک ایمنی، لوس���می لنفوس���یتیک 
کی، نوروپاتی  کاواسا مزمن سلول  های B، سندرم 
حرکتی چندکانونی، جلوگیری از عفونت در کودکان 
مبتال ب���ه ای���دز، پل���ی نوروپات���ی دمیلین���ه التهابی 
مزم���ن و در بیماران نیازمند پیوند مغزاس���تخوان 
کاه���ش احتمال بروز و ش���دت عفونت  ب���ه  منظور 
کنش میزبان علیه پیوند  کاهش وا سیستمیک و 

مصرف می  شود.
موارد من���ع مصرف: ای���ن فراورده ب���رای بیماران 
مبتال به نقص منفرد IgA، نقص انعقادی، کاهش 
کت  ها یا هیپرپرولینمیا نباید تجویز شود. تعداد پال

هشدارها
 IVIG 1- س���ندرم مننژیت آس���پتیک بعد از تزریق

گزارش شده است.  مخصوصًا با مقادیر زیاد 

کاهش سریع فشار خون و  IVIG -2 ممکن است 
کسی را موجب شود. بروز این  عالئم بالینی آنافیال

کنش  ها به سرعت انفوزیون بستگی دارد.  وا
کنش  های پیشرونده التهابی بیشتر در بیماران  3- وا
گلوبولینمی شدید که  گلوبولینمی یا هیپوگاما گاما آ
برای اولین بار تحت درمان با ایمنوگلوبولین   ها قرار 
می گیرند یا 8 هفت���ه از آخرین تزریق ایمنوگلوبولین 

دریافتی آن ها می  گذرد اتفاق می  افتد.
ع���وارض جانب���ی: اضط���راب، خارش، ناخوش���ی، 
کرامپ  های ش���کمی، ت���ب، لرز،  تهوع، اس���تفراغ، 
کی کاردی،  ناخوش���ی، درد مفاص���ل و عض���الت، تا
ج���وش و قرم���زی پوس���ت،  س���ردرد و س���رگیجه از 

عوارض عمده IVIG می باشد.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ه دلی���ل تداخ���ل اث���ر با 
کسن   های زنده ویروس���ی، تا 3ماه بعد از تزریق  وا
ویروس���ی  کس���ن   های  وا تجوی���ز  از  بای���د   ،IVIG

پرهیزشود.
نکات قابل توصیه: فق���ط باید از راه داخل وریدی 

تزریق شود.
جایگزین��������ی  درم�������ان  در  مص���رف:  مق��������دار 
ایمنوگلوبولین  ها مقدار مناس���ب IGIV به منظور 
تامین س���طح طبیعی )IgG حداقل g/l 2( تعیین 
می گ���ردد. mg/kg 400-100 هرس���ه ت���ا چهار هفته 
گ���ر چه بعض���ی از  ی���ک ب���ار توصیه ش���ده اس���ت. ا
بیماران ممکن اس���ت تا میزان mg/kg 800 هر سه 
تا چهار هفته یک بار نیاز داشته باشند. در درمان 
 400 mg/kg س���لول های  لنفوس���یتیک  لوس���می 
ه���ر 4-3 هفت���ه یک ب���ار تزری���ق ش���ود. در درمان 
پورپ���ورای ترومبوس���یتوپنیک ایمنی برای ش���روع 
mg/kg 2000-400 برای یک تا 7 روز متوالی تزریق 
کت  می گردد. در صورت پاسخ به درمان )تعداد پال
cells/mm3   50000-30000( بعد از روز دوم می توان 

کرد. بعد از ش���روع درمان، چنانچه  درمان را قطع 
کت  ه���ا ب���ه cells/mm3  30000 برس���د یا  تع���داد پال
بیمار دارای عالئم خونریزی باش���د، درمان باید با 
تزری���ق mg/kg 2000-400 هر 2 هفته یک بار ادامه 
 30000  cells/ mm3 کت  ها ب���االی یابد تا تع���داد پال
ک���ودکان cells/mm3 20000( حفظ ش���ود. در  )و در 
کی در طی 10 روز ابتدای بیماری،  کاواس���ا سندرم 
درم���ان ی���ا به ص���ورت ی���ک مرتب���ه g/kg 2 درطی 
10 س���اعت و ی���ا ب���ه ص���ورت mg/kg 400 در 4 روز 
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متوالی تزریق ش���ود. درمان همزمان با آس���پیرین د

بیم���اری  چهارده���م  روز  ت���ا   )100 mg/ kg/ day(
ب���رای 5 هفت���ه نی���ز   3-5 mg/kg/day و س���پس
توصیه می ش���ود. در نوروپاتی حرکتی چندکانونی 
g/kg 0/5-2/4 در ه���ر م���اه مص���رف م���ی  ش���ود. 
مق���دار مص���رف برای رس���یدن ب���ه پاس���خ درمانی 
کودکان مبت���ال به ایدز  مناس���ب تعدیل ش���ود. در 
در این بیماران تزری���ق mg/kg 400 هر 28 روز یک 
ب���ار توصیه می ش���ود. در بیم���اران نیازمن���د پیوند 
مغزاس���تخوان 7 و 2 روز قب���ل از انجام عمل پیوند 
و س���پس هر هفت���ه یک بار ت���ا 90 روز بع���د از عمل 
پیون���د mg/kg 500 تزریق ش���ود. در پل���ی نوروپاتی 
دمیلین���ه التهابی مزمن مقدار بارگی���ری g/kg 2 با 
که می توان در   2  mg/kg/min س���رعت انفوزیون
مقادی���ر منقس���م و در ط���ی 4-2 روز متوالی تزریق 
کرد و س���پس مقدار نگهدارنده g/ kg 1 در طی 1-2 
روز متوالی هر سه هفته یک بار و )با حدکثر سرعت 
mg/kg/min 8 در ص���ورت تحم���ل بیم���ار( تزریق 

شود.
اشکال دارویی

Injection: 50mg/ml 

         MEASLES IMMUNE     
           GLOBULIN                    

موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
علیه بیماری سرخک مورد استفاده قرار می گیرد. 
ع���وارض جانب���ی: درد و س���فتی در مح���ل تزریق، 
کهیر  و آنژیوادم از عوارض جانبی این فراورده  تب، 

می باشند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ه دلی���ل تداخ���ل اث���ر با 
کس���ن  های ویروس���ی، تا 3ماه بعد از تزریق این  وا
کس���ن   های ویروس���ی  ایمنوگلوبولی���ن، از تجویز وا

پرهیز شود.
ع  مقدار مصرف: برای پیش���گیری فوری در اس���ر
کث���ر طی 5 روز بعد از آن(،  وقت بعد ازتماس )حدا
ml/kg 0/4-0/2 باید داخل عضالنی تزریق شود. 
در ص���ورت تداوم تماس همین مق���دار باید بعد از 
3-2 هفته تکرار شود. در درمان بیماری سرخک 
توصی���ه   1-1/2 ml/kg داخل عضالن���ی  تزری���ق 
می  ش���ود. برای جلوگی���ری از بروز ع���وارض جانبی 
کسیناس���یون ب���رای ای���ن منظ���ور تزریق  بع���د از وا

داخل عضالنی ml/ kg 0/02 توصیه شده است.
اشکال دارویی

Injection: 200IU/ml

          RABIES IMMUNE                
           GLOBULIN                     

موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
کسن  هاری  انتقالی علیه بیماری هاری همراه با وا
در درمان بعد از تماس مورد استفاده قرار می گیرد.
کسیناس���یون  موارد من���ع مص���رف: در صورت وا
موفقیت آمیز قبل از تماس و برای بیماران مبتال به 

نقص منفرد IgA نباید مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: درد و س���فتی در مح���ل تزریق، 
کهیر، آنژیوادم، س���ندروم نفروتیک و ش���وک  تب، 
کتیک )نادر( از ع���وارض جانبی این فراورده  آنافیال

می باشند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ه دلی���ل تداخ���ل اث���ر با 
کس���ن  های ویروس���ی، ت���ا 3م���اه بع���د از تزری���ق  وا
کس���ن  های  ایمنوگلوبولی���ن ضد هاری، از تجویز وا
ویروسی پرهیز شود. همچنین در صورت مصرف 
کس���ن  ه���اری، بای���د از تک���رار تزری���ق  همزم���ان وا

ایمنوگلوبولین خودداری شود.
نکات قابل توصیه

 ،IgA کمبود 1- ب���رای افراد مبتال به نوعی خاص از 
کت  ه���ا و اخت���الالت انعق���ادی بای���د با  کمب���ود پال

کرد. احتیاط از این فراورده استفاده 
2- از راه داخل وری���دی نبای���د تزریق ش���ود. محل 
مناسب تزریق عضله دلتوئید یا عضله سرینی )در 
کسن هاری( می باشد. طرف مقابل محل تزریق وا
گزش، محل آلودگی را به طور  3- بالفاصل���ه بعد از 

کامل با آب و صابون شستشو دهید.
مق���دار مص���رف: هرچ���ه س���ریع تر بع���د از تماس 
کس���ن،  وا نوب���ت  اولی���ن  تزری���ق  ب���ا  همزم���ان  و 
ی���ا  20 IU/ Kg( ضد ه���اری،  ایمنوگلوبولی���ن 
ml/ kg 0/133، نیم���ی از مق���دار مورد نی���از را باید 
کرد و باقیمانده را در عضله  گزش پخش  در مح���ل 

کرد( باید تجویز شود. سرینی تزریق 
اشکال دارویی

Injection: 150 unit/ml
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         TETANUS IMMUNE              
            GLOBULIN                      

موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
ک���زاز در اف���راد زخم���ی  انتقال���ی برعلی���ه بیم���اری 

استفاده می  شود. 
م���وارد منع مص���رف: در بیماران مبت���ال به نقص 

منفرد IgA نباید تجویز شود.
ع���وارض جانب���ی: درد و س���فتی در مح���ل تزریق، 
کتی���ک )ن���ادر( از  کهی���ر، آنژی���وادم و ش���وک آنافیال

عوارض جانبی این فراورده می باشند.
تداخل  های دارویی

کس���ن   های ویروسی، تا  1- به دلیل تداخل اثر با وا
3ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولی���ن ضدکزاز، باید از 

کسن   های ویروسی خودداری شود. تجویز وا
کزاز  2- مصرف همزمان این فراورده با توکس���وئید 

موجب تأخیر در ایجاد ایمنی فعال می گردد.
نکات قابل توصیه

کنش  ه���ای ش���دید، از تزری���ق  1- ب���ه دلی���ل ب���روز وا
داخل وریدی اجتناب شود. باید از راه داخل عضالنی 

و ترجیحًا در عضله ران یا دلتوئید تزریق گردد. 
2- آزم���ون جلدی نباید انجام ش���ود، زی���را  تزریق 
داخل جلدی محلول های غلیظ IgG اغلب باعث 

کنش  های التهابی موضعی می شوند. وا
3- برای افراد زخمی،  در صورت مش���خص نبودن 
گذش���ت بیش از 10  کزاز یا  کسیناس���یون  س���ابقه وا

سال از آخرین نوبت تزریق مصرف می شود.
کزاز بالمانع  4- مص���رف این فراورده با توکس���وئید 

است.
مق���دار مص���رف: ب���رای پیش���گیری 250 واح���د 
مصرف می ش���ود. در صورت زخم ش���دید یا تاخیر 
)بی���ش از 24 س���اعت( در درمان مق���دار 500 واحد 
توصی���ه می ش���ود. مق���دار مص���رف را می ت���وان ت���ا 
2000-1000 واحد افزایش داد. در صورت زخم  های 
ک���ه بیش از 10  کثیف، برای بزرگس���االنی  ب���زرگ و یا 
کزاز  س���ال از تزریق نوبت یادآوری Td یا توکسوئید 
آن ها می گذرد مصرف همزمان توکسوئید اجباری 
اس���ت. در درم���ان مق���دار 6000-500 واحد در یک 
نوبت هم���راه با روش  های درمانی دیگر اس���تفاده 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 250unit

IMMUNOSUPPRESSANTS

Azathioprine
Ciclosporin
Everolimus
Fingolimod
Glatiramer
Mycophenolate
Sirolimus
Tacrolimus
Thalidomide

       AZATHIOPRINE                     
موارد مصرف: آزاتیوپرین به عنوان داروی کمکی 
کبد، لوزالمعده،  کلیه،  برای جلوگیری از رد پیوند 
کولی���ت  فع���ال و ح���اد،  درم���ان روماتیس���م   های 
کرون، میاس���تنی گراو منتشر،  اولس���راتیو، بیماری 
س���ندرم بهج���ت، پمفیگوس، س���یروز صف���راوی، 
گلومرونفری���ت  لوپ���وس اریتمات���وز سیس���تمیک و 

مصرف می شود.
هشدارها

کامل سلول  های خونی طی ماه اول  1- ش���مارش 
هفته ای یک بار و در ماه دوم و س���وم دو بار در ماه 
و س���پس هر م���اه یک ب���ار انجام ش���ود. در صورت 
گویچه  های سفید، مقدار  کاهش س���ریع یا مداوم 

کاهش داد. دارو را باید 
کلیه، احتمال  2- در درمان جلوگیری از رد پیوند 

کشنده افزایش می یابد.  بروز عفونت شدید و 
کاهش فعالیت دس���تگاه ایمنی ب���ا آزاتیوپرین   -3

احتمال بروز سرطان را افزایش می  دهد. 
دارو  ای���ن  احتمال���ی  ع���وارض  جانب���ی:  ع���وارض 
کم  اش���تهایی، تهوع و اس���تفراغ، تب ولرز،  ش���امل 
کنش  های حساسیتی، ریزش مو، تضعیف مغز  وا
گویچه   های سفید، خستگی و  استخوان،  کاهش 
ضعف غیرعادی ناشی از کم خونی مگالوپالستیک 

و افزایش بروز عفونت می  باشد.
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
آزاتیوپری���ن  س���میت  اس���ت  ممک���ن  آلوپورین���ول 
کاهن���ده  را افزای���ش ده���د. اس���تفاده از دارو ه���ای 
فعالی���ت مغزاس���تخوان و پرتودرمان���ی و دارو های 
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سایتوتوکس���یک می  تواند منجر ب���ه ایجاد عفونت د

گ���ردد. مص���رف همزم���ان ای���ن دارو با  یا س���رطان 
کسن   های ویروسی موجب کاهش پاسخ ایمنی  وا
و مصونیت ناقص می  ش���ود. مصرف همزمان این 
کاهش فعالی���ت وارفارین  دارو ب���ا وارفاری���ن باعث 
می  گردد. مصرف این دارو همراه با مهارکننده های 
آنزی���م مب���دل آنژیوتانس���ین باع���ث ب���روز لکوپن���ی 
ش���دید می  گردد. مصرف همزمان متوتروکسات یا 
مرکاپتوپورین، عوارض جانبی این دارو را تش���دید 
می  کنند. آزاتیوپرین باعث می  شود غلظت سرمی 

سیکلوسپورین کاهش یابد.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت بیماری فعال ویروس���ی )آبله مرغان 
کبدی، عفون���ت، پانکراتیت،  و هرپ���س(، اخت���الل 
کسیداز با  گزانتین ا کلیه و نقص ش���دید  نارس���ایی 

احتیاط مصرف شود.
کسیناس���یون و تجویز ای���ن دارو فاصله  2- بین وا

زمانی 12-6 ماه باید رعایت شود.
3- فراورده تزریقی را فقط باید از راه داخل وریدی 

کرد.  تزریق 
مقدار مصرف

کی: برای جلوگی���ری از رد پیوند ابتدا 3-1 روز  خورا
 120 mg/m2 5-3 و یا mg/kg قب���ل از عمل جراحی
کی تجویز می ش���ود.  از س���طح بدن به صورت خورا
 1-3 mg/kg کی نیز مقدار مص���رف نگهدارنده خورا
لوپ���وس  درم���ان  در  می  باش���د.   45 mg/m2 ی���ا  و 
اریتماتوز، روماتوئید آرتریت، هپاتیت مزمن فعال، 
بیماری  ه���ای التهاب���ی روده، درماتومیوزیتی���س، 
میاس���تنی گراو، س���ندرم نفروتی���ک، پمفیگ���وس، 
س���یروزصفراوی، لوپوس اریتماتوزسیس���تمیک و 
کی  گلومرولونفری���ت mg/kg/day 1 به صورت خورا
ب���ه مق���دار تجوی���ز می ش���ود و ط���ی 8-6 هفت���ه 
mg/ kg/day 2/5 افزای���ش یاب���د. ب���رای رس���یدن 
ک���ی آن باید  ب���ه مق���دار مص���رف نگهدارن���ده خورا
هر 4هفت���ه ب���ه مق���دار mg/kg/day 0/5 از مقدار 
کاست تا به حداقل مقدار مصرف مؤثر  مصرف آن 

رسید.
تزریقی: قبل، هنگام یا بالفاصله بعد از عمل جراحی 
mg/ kg/day 5-3 داخل وری���دی تزریق می ش���ود. 
سپس مقدار مصرف نگهدارنده با توجه به وضعیت 

بیمار حدود mg/kg/day 3-1 تزریق می شود. 

اشکال دارویی
Tablet: 25mg, 50mg
Injection: 50mg

        CICLOSPORIN                      
موارد مصرف: سیکلوس���پورین در جلوگیری از رد 
کورتیکوس���ترویید ها،  پیوند اعضای بدن همراه با 
درم���ان آرتریت روماتوئید ح���اد، درماتیت آتوپیک 
کولی���ت  درم���ان  ش���دید،  پس���وریازیس  و  ش���دید 
کورتیکوستروئیدها و  اولس���راتیو مقاوم به درمان با 

درمان سندرم نفروتیک مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود زیادی 
کنت���رل نش���ده، بدخیمی   ه���ا ی���ا  فش���اری خ���ون 

کلیه نباید مصرف شود. نارسایی شدید 
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود عفونت   ه���ای ویروس���ی ی���ا 
کتریایی و نارسایی کبد یا کلیه با احتیاط مصرف  با

شود.
کلیه طی درمان های  کار  2- در ص���ورت بروز عیب 
کلیه، مق���دار مصرف دارو  رد پیوند، ب���ه جز پیوند 

کاهش یافته یا قطع شود. باید 
3- قب���ل و ی���ک ماه بعد از ش���روع درم���ان، تعیین 
س���طح س���رمی منیزیم و چربی های خ���ون انجام 

گردد.
ع���وارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، بی اش���تهایی، 
دل درد، اس���هال، هیپرپ���الزی لثه، افزایش فش���ار 
خون، سمیت کلیوی و عصبی، افزایش قندخون، 
کاه���ش منیزی���م خ���ون، درد عضالن���ی، نارس���ایی 
کنش  ه���ای آلرژیک از ع���وارض جانبی  کب���دی و وا

سیکلوسپورین هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان آلوپورینول، 
آمی���ودارون،  آندروژن   ه���ا،  آزول���ی،  ضدقارچ ه���ای 
گونیس���ت های  آنتا آمفوتریس���ین بی،  کره���ا،  بتابال
کلس���یم،  کانال  ه���ای  H2، دان���ازول، مس���دد های 

کلشی س���ین، ایمتینی���ب، ازتیمایب،  کلونیدی���ن، 
فوس������کارنت،  فلوروکینول����ون ه���ا،  فنوفیب�������رات، 
متوکلوپرامید، اریترومایس���ین یا استروژن  ها باعث 
افزایش غلظت س���رمی سیکلوس���پورین می  ش���ود. 
کوتریموکس���ازول،  تربینافی���ن،  مص���رف همزم���ان 
پروبوک������ول،  کلیندام����ایس���ین،  ریفامپیس�������ین، 
کس کاربازپی���ن،  ا کاربامازپی���ن،  باربیت������ورات ه����ا، 
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فنی توئی���ن، جمفیبروزیل و امالح آلومینیوم باعث 
کاهش غلظت س���رمی سیکلوس���پورین می  ش���ود. 
ب���ا مدره���ای  مص���رف همزم���ان سیکلوس���پورین 
نگهدارن���ده پتاس���یم ممکن اس���ت باع���ث افزایش 
پتاس���یم خ���ون می  ش���ود. مص���رف همزمان س���ایر 
کاهنده دستگاه ایمنی با سیکلوسپورین  دارو های 

ممکن است خطر بروز عفونت را افزایش دهد.
موج���ب  آمینوگلیکوزی���دی  آنتی بیوتیک ه���ای 
کلیه می گردند، ل���ذا هنگام  افزای���ش خطر آس���یب 
مص���رف همزم���ان سیکلوس���پورین با ای���ن داروها 
مص���رف  مق������دار  تعدی������ل  ب���رای  الزم  احتی������اط 

سیکلوسپورین باید انجام شود. 
نکات قابل توصیه

1- اندازه گی���ری غلظ���ت س���رمی سیکلوس���پورین، 
کراتینین، BUN و اس���یداوریک طی درمان با دارو 

ضروری است. 
2- در ص���ورت بروز هر نوع عفون���ت باید درمان آن 

سریعًا انجام شود.
3- در ص���ورت ظهور عالئ���م رد پیون���د باید مقدار 

مصرف افزایش داده شود.
4- کودکان ممکن است به مقدار مصرف بیشتری 

از دارو نیاز داشته  باشند.
5- افزایش فشار خون ناشی از این دارو را می  توان 
کاهش داد.  با تجویز دارو های ضدپرفشاری خون 
که سیکلوسپورین پتاسیم خون  ولی به  دلیل این 
را افزایش می  دهد، از مدر های نگهدارنده پتاسیم 

نباید استفاده شود.
ک���ی سیکلوس���پورین را می توان  6- محل���ول خورا
کائو  کردن با آب میوه، ش���یر یا ش���یرکا بعد از رقیق 

کرد. مصرف 
کسیناس���یون  7- حین مصرف این دارو، باید از وا
کرد.  کس���ن های زنده ضعیف شده خودداری  با وا

کسن ها نیز کمتر مؤثر می باشند.  سایر وا
مقدار مصرف

کی: برای پیشگیری یا درمان رد پیوند مقدار  خورا
mg/ kg/ day 15-10 مصرف می  شود. مصرف دارو 
12-4 س���اعت قب���ل از جراح���ی ش���روع و به  مدت 
2-1 هفت���ه بع���د از عم���ل ادام���ه می  یاب���د. مق���دار 
مصرف س���پس ب���ه  میزان 5% در هفته تا رس���یدن 
 )2-6 mg/ kg/ day( به مقدار مصرف نگهدارن���ده
کاه���ش می  یاب���د. در درم���ان آرتری���ت روماتوئید و 

درماتی���ت آتوپی���ک ش���دید mg/kg/day 2/5 در 
2نوبت مصرف می  ش���ود. در صورت پاسخ درمانی 
mg/ کاف���ی ت���ا هفت���ه 2، مق���دار را می  ت���وان ت���ا نا
kg/ day 5 افزای���ش داد. در ص���ورت ع���دم پاس���خ 
بالینی تا س���ه ماه درمان، مصرف سیکلوسپورین 
بای���د قط���ع ش���ود. در درمان پس���وریازیس ش���دید 
mg/kg/day 2/5 در 2نوب���ت مصرف می  ش���ود و 
)به فاصل���ه هر 2هفته یک  بار مقدار دارو به میزان 
mg/kg/  day 0/5 افزای���ش یاب���د( قاب���ل افزایش تا 
mg/kg/day 4می  باش���د. در ص���ورت عدم پاس���خ 
 4 mg/kg/day درمان���ی، بع���د از هفته 6 با مق���دار
کافی  کنترل  مص���رف دارو باید قطع ش���ود. بع���د از 
کمترین مقدار  پس���وریازیس، مق���دار دارو باید ب���ه 
کاه���ش یاب���د. در درم���ان رد پیوند مغز  م���ورد نیاز 
اس���تخوان و پیش���گیری و درمان از بیماری پیوند 
علی���ه میزب���ان از روز قبل از پیوند ت���ا 2 هفته بعد، 
 3-5 mg/ kg/ day( داخل وری���دی  ص���ورت  ب���ه 
ک���ی  ب���ه ص���ورت خورا ی���ا  در ط���ی 6-2 س���اعت( 
)mg/ kg/ day  12/5 در 2 نوبت منقس���م( مصرف 
می  ش���ود. س���پس برای مدت 6-3 م���اه )گاهی تا 
یک سال( mg/kg/day 12/5 در 2 نوبت منقسم، 
گردد.  مصرف دارو باید ادامه یابد و به  تدریج قطع 
در درمان س���ندرم نفروتی���ک mg/kg/day 5 در 2 
نوبت منقس���م مصرف می  ش���ود. در ص���ورت عدم 
کافی بعد از 3ماه، درمان باید قطع ش���ود.  پاس���خ 
مقدار نگهدارنده باید بر اساس تأثیر )با اندازه گیری 
دف���ع پروتئی���ن در ادرار( و ع���وارض جانبی تعدیل 

کند.   شود، ولی نباید از mg/kg/day 5 تجاوز 
ب���ه  ص���ورت   2-6 mg/kg/day مق���دار  تزریق���ی: 
انفوزی���ون آهس���ته وری���دی 8-4 س���اعت قب���ل از 
جراحی تجویز می  ش���ود. انفوزیون وریدی مداوم 
کی  که بیمار قادر به مصرف ش���کل خورا و تا زمانی 

دارو باشد ادامه می  یابد.
اشکال دارویی 

Capsule: 25mg, 50mg, 100mg
Injection: 50mg/ml
Solution: 100mg/ml  
  

          EVEROLIMUS                
م���وارد مص���رف: اورولیموس در پیش���گیری از رد 
کلیه، درمان س���رطان پس���تان پیش���رفته،  پیون���د 
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منش���ا د ب���ا  نورواندوکری���ن  توم����وره���ای  درم��������ان 

کلیوی و  کارس���ینومای پیشرفته سلول  پانکراس، 
آنژیومیولیپومای کلیوی مصرف می شود. 

هشدارها
گونه عالمت اختالل تنفس���ی در بیمار  1- ب���روز هر 

گیرد.  باید مورد توجه قرار 
ب���روز  ای���ن دارو احتم���ال  ب���ا مص���رف  2- هم���راه 
کتریایی، قارچی، ویروس���ی و تک  عفونت ه���ای با

یاخته ایی وجود دارد.
لنف���وم  و  عفون���ت  ب���روز  احتم���ال  دلی���ل  ب���ه   -3

احتیاطات الزم به عمل آید. 
کبدی،  کلی���ه و یا  4- در صورت ابتال به نارس���ایی 

کمتری شروع شود.  مصرف دارو باید با مقادیر 
5- افزای���ش می���زان ب���روز بدخیم���ی و عفون���ت در 
کاهنده های دس���تگاه  بیم���اران تح���ت درمان ب���ا 

گزارش شده است.  ایمنی 
6- با مص���رف این دارو خطر تاخیر در التیام زخم، 
بروز عفونت زخم، فتق در برش جراحی، لنفوسل 

و سروما افزایش می یابد.
عوارض جانب���ی: پنومونی���ت غیرعفونی، عفونت، 
کلی���ه، اختالل  التهاب ی���ا زخم دهانی، نارس���ایی 
کاهش  در بهبود زخم، خس���تگی مفرط، اسهال و 
کلس���ترول خ���ون،   اش���تها، افزای���ش قن���د خ���ون و 
افزایش آس���پاراتات ترانس آمیناز از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
سیکلوس���������پورین،  داروی��������ی:  ت�����داخل ه�����ای 
چ ه���ای آزول���ی، اریترومایس���ین و وراپامیل  ضدقار
می ش���وند.  اورولیم���وس  اث���رات  افزای���ش  باع���ث 
مصرف همزمان آتورواس���تاتین و ریفامپین  باعث 
مص���رف  می ش���ود.  اورولیم���وس  اث���رات  کاه���ش 
ای���ن دارو هم���راه ب���ا مهارکننده ه���ای آنزیم مبدل 
کاپتوپریل خطر ب���روز آنژیوادم  آنژیوتانس���ین مثل 
را افزایش می ده���د. در صورت مصرف همزمان با 
کلیه، خطر بروز سمیت  سیکلوس���پورین در پیوند 
مص���رف  ص���ورت  در  می یاب���د.  افزای���ش  کلی���وی 
کبد، خطر بروز  کرولیموس در پیوند  همزمان ب���ا تا

کلیوی افزایش می یابد.  سمیت 
نکات قابل توصیه

کلی���ه،  احتمال خطر   1- ط���ی 30 روز بع���د از  پیون���د 
ترومبوز وریدی و  شریانی افزایش می یابد که منجر به 

رد پیوند  می شود.

کبدی،  2- به دلیل احتمال خطر ترومبوز ش���ریان 
اورولیموس را نباید تا 30 روز بعد از پیوند کبد تجویز 

مصرف نمود.
3- در تم���ام مدت مص���رف دارو، آزم���ون عملکرد 
کلیه باید انجام و در صورت عدم بهبودی عملکرد 
کاهنده دس���تگاه ایمنی  کلی���ه از س���ایر داروه���ای 

استفاده شود. 
4- مصرف اورولیموس در پیش���گیری از رد پیوند 

قلب توصیه نمی شود.  
پس���تان  س���رطان  درم���ان  در  مص���رف:  مق���دار 
گیرنده هورمون مثبت،  پیش���رفته HER2 منفی و 
درمان تومورهای نورواندوکرین با منشا پانکراس، 
کارسینومای پیشرفته  درمان بزرگس���االن مبتال به 
ب���ه  کلی���وی و درم���ان بزرگس���االن مبت���ال  س���لول 
 tuberous sclerosis و  کلی���وی  آنژیومیولیپوم���ای 
complex مقدار 10میلی گرم یک بار در روز )در یک 
زمان معین و ب���ه طور ثابت همراه با غذا( همراه با 
یک لیوان آب مصرف ش���ود. در صورت نارس���ایی 
)متوس���ط  میلی گ���رم(،   5-7/5 )مالی���م  کب���دی 
5-2/5 میلی گرم(، )ش���دید 2/5 میلی گرم بدون 
افزای���ش( مقدار دارو باید تعدیل ش���ود. در درمان 
subependymal giant cell asterocytoma همراه با 
tuberous sclerosis مقدار mg/m2 4/5 یک بار در 
روز مصرف می ش���ود و بعد از آن با فواصل دوهفته 
 5-15 ng/ ml یک ب���ار برای دس���تیابی به غلظ���ت
مقدار مصرف باید تعدیل ش���ود. برای پیشگیری 
کلی���ه 0/75 میلی گ���رم دو ب���ار در روز  از رد پیون���د 
کاهش  )1/5 میلی گ���رم روزان���ه( هم���راه ب���ا مق���دار 
یافته سیکلوس���پورین و پردنیزولون بالفاصله بعد 
از پیون���د مصرف می ش���ود. برای پیش���گیری از رد 
کب���د حداقل 30 روز بع���د از عمل پیوند و با  پیوند 
مقدار اولیه یک میلی گرم دو بار در روز )2 میلی گرم 

روزانه( توصیه می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 0.25mg, 0.5mg, 0.75mg, 5mg

          FINGOLIMOD                
کاه���ش عالیم  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای 
و تأخی���ر در افزای���ش معلولیت ه���ای جس���می در 
بیم���اران مبتال ب���ه مولتیپ���ل اس���کلروز عودکننده 

استفاده می شود.
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م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود ه���ر نوع 
ضعف دس���تگاه ایمنی، عفونت فعال یا بدخیمی 
کارس���ینومای س���لول های قاعده ای  فعال )به جز 

پوستی( از مصرف این فراورده خودداری شود.
هشدارها

1- قب���ل از ش���روع مص���رف دارو، بیم���اران بای���د از 
نظر مصونیت علیه آبله مرغان و واریس���ال زوس���تر، 
سالمت بینایی و چشم، عملکرد ریوی، شمارش 

گیرند.  گلبول های خونی مورد ارزیابی قرار  کامل 
2- در زم���ان اولی���ن نوب���ت مص���رف ت���ا 6 س���اعت 
گذرا در  بعد، این دارو باعث ب���رادی کاردی، تأخیر 
گره دهلیز-بطنی و طوالنی ش���دن فاصله  هدایت 
کنترل  QT می شود. بنابراین بیمار باید به منظور 
عالئم اف���ت ضربان قلب تحت مراقبت باش���د. در 
ص���ورت ش���روع مج���دد مص���رف دارو بع���د از قطع 
مصرف بیش از 2 ماه، مجددًا در زمان اولین نوبت 

گردد.  مصرف، احتیاط فوق انجام 
کاهش تعداد لنفوسیت ها تا 2 ماه بعد از قطع   -3

مصرف دارو تدوام می یابد.
کمردرد، سردرد، اسهال، افزایش  عوارض جانبی: 
کبدی، تنگی نفس و س���رفه از عوارض  آنزیم ه���ای 

جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان با داروهای 
افزایش دهنده فاصله QT ممنوع است. داروهای 
کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی موجب  ضدس���رطان و 
افزایش ع���وارض ضعف ایمنی و عفون���ت این دارو 
کاهن���ده  می گ���ردد. مص���رف همزم���ان داروه���ای 
ضرب���ان قلب با احتی���اط انجام ش���ود.کتوکونازول 

غلظت پالسمایی این دارو را افزایش می دهد. 
نکات قابل توصیه

کب���دی را افزایش  1- ای���ن دارو س���طح آنزیم ه���ای 
می ده���د و ممک���ن اس���ت عالئم���ی مانن���د تهوع، 
مف���رط،  خس���ت���گی  ش������کمی،  درد  اس���ت����فراغ، 

بی اشتهایی و زردی مشاهده شود. 
2- با مص���رف ای���ن دارو، احتمال ب���روز عفونت ها 
افزای���ش می یاب���د. همچنین در ط���ول مصرف و تا 
کسیناس���یون  2 م���اه بعد از قطع مصرف دارو، از وا
کس���ن های ویروس���ی زن���ده ضعی���ف ش���ده  ب���ا وا

خودداری شود.
کوالر وجود دارد، لذا قبل  3- احتم���ال بروز خیز ما
کامل چشمی انجام  از ش���روع مصرف باید معاینه 

گونه اختالل در  ش���ود و بیماران باید در صورت هر 
دید باید پزشک معالج را مطلع نمایند.

مقدار مص���رف: مق���دار mg/day 0/5 اس���تفاده 
شود. 

اشکال دارویی
Capsules: 0.5mg

        GLATIRAMER                         
کاهش تناوب عود  م���وارد مصرف: این دارو برای 
در بیماری مولتیپل اس���کلروز عودکننده-تخفیف 

یابنده استفاده می شود.
ب���روز عفون���ت و  ای���ن دارو احتم���ال  هش���دارها: 

بدخیمی ها را افزایش می دهد.
ع���وارض جانبی: درد قفس���ه س���ینه، تنگی نفس، 
کهی���ر، درد، قرمزی و خ���ارش در مح���ل تزریق )به 
ندرت لیپوآتروفی و نکروز پوستی(، عفونت، ضعف 
عضالنی و اتس���اع عروق از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
نکات قابل توصیه

گردد و راه  1- ای���ن دارو نباید داخل وری���دی تزریق 
مصرف آن تزریق زیرجلدی می باشد.

گالتیریمر احتمال بروز  2- بالفاصله بعد از مصرف 
گلو، تنگی  اضطراب، درد قفس���ه س���ینه، انقباض 
کهی���ر وجود  نف���س، برافروختگ���ی، تپ���ش قل���ب و 
گ���ذرا ب���وده و خودبه خود بهبود  دارد. ای���ن عالئم 

می یابند.
تزری���ق   20 mg/day مق���دار  مص���رف:  مق���دار 

زیرجلدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 20mg/ml, 40mg/ml

    MYCOPHENOLATE     
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای جلوگی���ری از رد 
کبد همراه با سیکلوس���پورین  کلیه و  پیوند قلب، 
کورتیکوس���ترویید ها و در درمان نفریت لوپوسی  و 

کار می  رود. به 
موارد منع مصرف: در صورت ابتال به نقص آنزیم�ی 
وراثت����ی آنزیم هیپوگزانتین-گوانین فسفوریبوزیل 

ترانسفراز )HGPRT( نباید مصرف شود.
هشدارها

کلیه با احتیاط  1- مصرف دارو در نارسایی شدید 
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کاه���ش تع���داد نوتروفیل   ه���ا، باید  2- در ص���ورت 
مصرف دارو را قطع کرد یا مقدار دارو را کاهش داد.
کس���ن   های زن���ده ضعیف ش���ده در بیماران  3- وا
تح���ت درمان ب���ا این دارو ممکن اس���ت مصونیت 

کامل ایجاد نکنند. 
4- مصرف این ف���راورده احتم���ال بروز عفونت ها و 

بدخیمی های خون و پوست را افزایش می دهد.
ع���وارض جانب���ی: اس���هال، درد در ناحیه ش���کم، 
عفون���ت،  س���فید،  گویچه   ه���ای  تع���داد  کاه���ش 
کم  خونی، س���رفه، س���ردرد، درد قفسه  اس���تفراغ، 
س���ینه، تنگی نفس، وجود خون در ادرار، افزایش 
فشار خون، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی این 

دارو می  باشند.
همزم�������ان  مص���������رف  داروی���ی:  ت����داخل  ه���ای 
گانس���یکلویر، واالسیکلویر، پروبنسید،  آسیکلویر، 
سالیس���یالت  ها باعث افزایش غلظت پالس���مایی 
همزم���ان  مص���رف  می  ش���ود.  مایکوفنولی���ت 
ایمن���ی  دس���تگاه  کاهن���ده  دارو ه���ای  س���ایر  ب���ا 
و  س���رطان  ب���روز  احتم���ال  گلوکوکورتیکوئید ه���ا  و 
بدخیمی   های پوست و عفونت را افزایش می دهد. 
مصرف این دارو همراه با کلستیرامین، کو آموکسی 
کالو، سیپروفلوکساس���ین و سیکلوس���پورین باعث 
کاهش غلظت پالسمایی مایکوفنولیت می  شود. 
این دارو غلظت پالس���مائی فنی توئین و تئوفیلین 

را افزایش می دهد.
نکات قابل توصیه

1- شمارش کامل گویچه  های خونی در ماه اول به 
طور هفتگی و در ماه 2و 3ماهی دو بار و سپس در 

طول سال اول هر ماه باید انجام شود.
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  دارو  ای���ن  مص���رف   -2
گ���وارش بای���د ب���ا  بیماری  ه���ای ش���دید دس���تگاه 

احتیاط انجام شود.
کلیه پیوندی پس از  3- در ص���ورت تأخیر فعالیت 
عم���ل پیوند، احتمال عوارض جانبی دارو افزایش 

می  یابد.
کثر طی 24  4- اولی���ن نوبت دارو بالفاصل���ه و حدا
ساعت بعد از  انجام عمل پیوند تزریق می  شود. از  
تزریق یکباره یا س���ریع داخل وریدی باید اجتناب 

شود.
مق���دار مص���رف: بالفاصله بع���د از عم���ل پیوند، 

انفوزیون داخل وریدی باید انجام شود. در پیوند 
گرم دو بار در روز مصرف می ش���ود.  کلیه ی���ا قلب 1 

گرم دو بار در روز مصرف شود. کبد 1/5  در پیوند 
اشکال دارویی 

Capsule: 250mg
Tablet: 180mg, 360 mg, 500mg

          SIROLIMUS                       
موارد مصرف: این فراورده برای پیش���گیری از رد 

کلیه مصرف می شود. پیوند 
هشدارها

1- با مصرف ای���ن دارو، احتمال بروز بیماری های 
ریوی )مث���ل التهاب و فیبروز ری���وی(، عفونت  ها، 

لنفوم و سایر بدخیمی ها وجود دارد.
کراتینین سرم و اختالل عملکرد  2- امکان افزایش 

کلیه در بیماران تحت درمان وجود دارد.
کاهش وزن بیضه ها  3- ای���ن دارو می تواند باعث 

کاهش تعداد اسپرم ها شود. و ضایعات بافتی و 
ع���وارض جانب���ی:  عفونت ها، احتب���اس آب، خیز 
کلسترول،  محیطی، افزایش فش���ار خون، افزایش 
خون���ی،  اخت���الالت  کراتینی���ن،  و  تری گلیس���رید 
س���ردرد، بی خواب���ی، تهوع و اس���تفراغ، اس���هال یا 
یبوس���ت، ضعف و درد مفاص���ل از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
سیکلوس�������پورین،  داروی������ی:  ت��������داخل ه���ای 
کلوتریم���ازول،  گری���پ ف���روت،  س���ایمتیدین، آب 
چ ه���ای آزولی، آنتی بیوتیک های  دانازول، ضدقار
کرولیدی، مهارکننده های پروتئاز، س���یزاپراید،  ما
آمی����������ودارون  متوکلوپرامی�������د،  بروموکریپتی������ن، 
اث���رات  و  غلظ���ت  افزای���ش  باع���ث  دیلتی���ازم  و 
کولوژی���ک س���یرولیموس می ش���وند. مصرف  فارما
کاربامازپی���ن، فنوباربیت���ال، فنی توئین  همزم���ان 
کاهش اثرات س���یرولیموس  و ریفامپین ه���ا باعث 
کسن ها  می شود. س���یرولیموس اثر مصون زایی وا
کاه���ش می ده���د. مص���رف ای���ن دارو هم���راه با  را 
مهارکننده ه���ای آنزیم مب���دل آنژیوتانس���ین مثل 

کاپتوپریل خطر بروز آنژیوادم را افزایش می دهد. 
نکات قابل توصیه

1- مصرف غ���ذا مخصوصًا غذاهای چرب همراه با 
دارو جذب دارو را افزایش می دهد. 

بای���د  دارو  غلظ���ت خون���ی  درم���ان  ط���ول  در   -2
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کنترل باشد. اندازه گیری و تحت 
3- در طول درمان، ممکن اس���ت غلظت س���رمی 
کلس���ترول و تری  گلیس���یرید افزایش یاب���د و نیاز به 

درمان داشته  باشد.
کلیه باید ارزیابی شود  4- در طول درمان، فعالیت 
و در بیماران مبتال به نارسایی کبدی مقدار مصرف 

سیرولیموس باید یک سوم مقدار مجاز باشد.
درم���ان،  ابت���دای  در  ک���ه  می ش���ود  توصی���ه   -5
سیکلوس��������پورین  ب���ا  هم�������راه  س�������یرولی��موس 
که  گردد و بهتر اس���ت  وگلوکوکورتیکوییدها تجویز 
س���یرولیموس 4 س���اعت بع���د از سیکلوس���پورین 
کم یا متوس���ط  مص���رف ش���ود. در بیماران با خطر 
کرد. می توان سیکلوسپورین را 4-2 ماه بعد قطع 

6- به  دلیل افزایش احتمال بروز سرطان پوست، 
از تم���اس ب���ا ن���ور خورش���ید و ماوراءبنف���ش بای���د 

خودداری شود.
مقدار مص���رف: همراه با سیکلوس���پورین مقدار 
 2 mg/day 6 و مق���دار نگهدارن���ده mg/ dayاولی���ه
می باش���د. 4-2 م���اه بع���د از پیون���د در ط���ی 4-8 
هفت���ه ب���ه  ط���ور تدریجی تجوی���ز سیکلوس���پورین 
قطع و مقدار مصرف س���یرولیموس طوری تعدیل 
می گردد ت���ا مح���دوده غلظت���ی ng/ml 24-12 در 
بدن ایجاد ش���ود. تعدیل مقدار مص���رف این دارو 
باید با توجه به نیمه  عمر طوالنی دارو صورت گیرد 
و بای���د بین هر بار تغییر در مقدار مصرف 14-6 روز 
فاصله همراه با اندازه گیری غلظت دارو باش���د. در 
کمتر از  بیماران با س���ن حداقل 13 س���ال یا با وزن 
کیلوگرم، مقدار مصرف mg/m2/day1    1 )مقدار   40

اولیه mg/m2 3( توصیه می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg
Solution: 1mg/ml

        TACROLIMUS                      
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای جلوگی���ری از رد 
کنن���ده پیوند آلوژنیک  پیون���د در بیماران دریافت 

کار می رود.  کلیه و قلب به  کبد، 
هشدارها

کنن���ده دارو احتم���ال بروز  1- در بیم���اران مصرف 
دیاب���ت وابس���ته ب���ه انس���ولین ، س���میت عصبی و 

کلیوی وجود دارد. 

2- ب���ه دلیل احتم���ال ب���روز عفونت و لنف���وم باید 
احتیاطات الزم به عمل آید. 

3- در طول درمان ممکن اس���ت هیپرتروفی قلبی 
بروز نماید.

کنش ه���ای  4- ب���ا مص���رف ای���ن دارو احتم���ال وا
کتیک وجود  کنش های آنافیال حساسیتی مانند وا

دارد. 
کبدی،  کلی���ه و یا  5- در صورت ابتال به نارس���ایی 
کمتری ش���روع ش���ود و  مصرف دارو باید با مقادیر 
در طی درمان متناس���ب با وضعیت بیمار تعدیل 

گیرد.  مقدار مصرف صورت 
6- افزایش میزان بروز بدخیمی در بیماران تحت 
درمان با کاهنده های دستگاه ایمنی گزارش شده 

است. 
ع���وارض جانب���ی: عفون���ت، افزایش فش���ار خون، 
ی���ا  اس���هال  ته���وع،  بی خواب���ی  س���ردرد،  ل���رزش، 
کلی���ه، افزای���ش قن���د خون و  یبوس���ت، نارس���ایی 
کم خون���ی از ع���وارض جانب���ی این دارو محس���وب 

می شوند.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
 ،B آمفوتریس��������ین  آمینوگلیکوزی���ده���ا،  ب���ا  دارو 
احتم���ال  سیکلوس�������پورین  و  س���ی����������س پالتین 
کلی���وی را افزای���ش می ده���د. مص��������رف  س���میت 
س���یزاپراید،  س�������ایمتیدی�����ن،  بروموکریپتی��������ن، 
کلرامفنیکل، دانازول، اتینیل اس���ترادیول، متیل 
پردنیزولون، متوکلوپرامی���د، نفازودون، امپرازول، 
آنتی  بیوتیک ه���ای  پروتئ�������از،  مهارکنن���ده ه���ای 
کلس���یم، داروهای  کانال  کرولی���د، مس���ددهای  ما
چ آزولی و میکوفنولیت موفنتیل، س���طح  ضدق���ار
کرولیم���وس  س���رمی و احتم���ااًل ع���وارض س���می تا
کاربامازپی���������ن،  مص������رف  می ده���د.  افزای���ش  را 
فنی توئ�ی���������ن  فنوباربیت��������ال،  فوس فنی توئی���ن، 
س���رمی  کاه���ش س���طح  ریفامپین ه���ا موج���ب  و 
کرولیموس می تواند تأثیر  کرولیموس می شود. تا تا

کاهش دهد.  کسیناسیون را  وا
نکات قابل توصیه

گریپ فروت،  1- مصرف ای���ن دارو همراه غذا و آب 
کاهش می دهد. جذب آن را 

2- در صورت بروز پرفشاری خون، باید از داروهای 
ضدپرفش���اری خون استفاده ش���ود. به دلیل بروز 
زیادی پتاسیم خون، از مصرف مدرهای احتباس 
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مقدار مصرف
کی خورا

 0/1 -0/15 mg/kg/day کبد بزرگساالن: در پیوند 
در دو نوبت منقس���م هر 12 ساعت یک  بار مصرف 
می ش���ود )اولی���ن نوب���ت 8 ت���ا 12 س���اعت بع���د از 
قط���ع انفوزی���ون(. مق���دار مص���رف باید بر اس���اس 
ارزیاب���ی بالین���ی تعدیل ش���ود. اولین نوب���ت نباید 
زودتر از 6 س���اعت بع���د از پیوند مصرف ش���ود. در 
کننده انفوزی���ون داخل وریدی،  بیم���اران دریافت 
ک���ی باید 8-12 س���اعت بع���د از قطع  مص���رف خورا
کلی���ه هم���راه  انفوزی���ون ش���روع ش���ود. در پیون���د 
و  نوب���ت   2 در   0/2 mg/kg/day آزاتیوپری���ن  ب���ا 
 0/1 mg/kg/day همراه ب���ا مایکوفنولی���ت مق���دار
اس���تفاده می ش���ود. اولین نوبت مص���رف طی 24 
کلیه و مصرف بای���د تا زمان  س���اعت بعد از پیون���د 
کلیه به تأخیر افتد. در پیوند قلب ش���روع فعالیت 
mg/ kg/ day  0/075 در 2 مق���دار منقس���م ه���ر 12 
ساعت یک  بار مصرف می شود. اولین نوبت نباید 

زودتر از 6 ساعت بعد از پیوند مصرف شود.
 0/15-0/2 mg/kg/day کب���د ک���ودکان: در پیوند 
در 2 نوبت منقسم هر 12 ساعت مصرف می شود.

تزریقی
 0/03 -0/05 mg/ kg/ day بزرگساالن: در پیوند کبد
به ص���ورت انفوزی���ون م���داوم مصرف  ش���ود مقدار 
مص���رف بای���د ب���ر اس���اس ارزیاب���ی بالین���ی تعدیل 
س���اعت  از 6  زودت���ر  نبای���د  نوب���ت  اولی���ن  ش���ود. 
کلی���ه  پیون���د  در  ش���ود.  مص���رف  پیون���د  از  بع���د 
mg/ kg/ day 0/05- 0/03 ب���ه ص���ورت انفوزی���ون 
م���داوم مصرف ش���ود. اولین نوبت طی 6 س���اعت 
کلیه اس���تفاده ش���ود. در پیوند قلب بعد از پیوند 
mg/kg/day 0/01 ب���ه  ص���ورت انفوزی���ون م���داوم 
مصرف  ش���ود. اولین نوبت نباید زودتر از 6 ساعت 

بعد از پیوند مصرف شود.
 0/03-0/05 mg/kg/day کب���د کودکان: در پیوند 

به صورت انفوزیون مداوم مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Capsules: 0.5mg, 1mg, 5mg
Injection: 5mg/ml
Tablet: 1mg

        THALIDOMIDE            
م���وارد مص���رف: این دارو ب���رای درم���ان بیماری 
مولتیپ���ل میلوما و درم���ان و نگه���داری تظاهرات 

پوستی لپروزوم نودوزوم اریتما به کار می رود.
هشدارها

که  1- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهایی 
خط���ر نوروپاتی محیطی یا ترومبوآمبولی را افزایش 

می دهند باید با احتیاط صورت بگیرد.
2- این دارو با خطر سندرم لیز تومور همراه است.

کلیه دارو با احتیاط  کبد یا  3- در نارسایی شدید 
استفاده شود.

ع���وارض جانبی: عوارض���ی مانند تهوع، خش���کی 
ده���ان، س���وءهاضمه، یبوس���ت، ب���رادی کاردی، 
نارس���ایی قلب���ی، ترومبوز ورید عمقی، س���ختی در 
تنف���س، بیماری ه���ای ری���وی، آمبول���ی ری���ه، خیز 
خواب آلودگ���ی،  افس���ردگی،  گیج���ی،  محیط���ی، 
ل��������رزش،  فل���ج، س���نکوپ،  نوروپات���ی محیط���ی، 
کم خونی، لوکوپنی، نوتروپنی، لنفوپنی،  پنومونی، 
کنش ه���ای پوس���تی ش���امل  ترومبوس���یتوپنی، وا
س���ندرم استیون-جانسون، نکروز پوستی سمی، 
کبدی،  انسداد روده، سوراخ شدن روده، عوارض 
کم کاری تیروئید و اختالالت  افزای���ش بیلی روبین، 

گزارش شده است. جنسی با مصرف این دارو 
تداخل  های دارویی: از مصرف همزمان این دارو 
کسن های  کرولیموس و وا با BCG، ناتالیزومپ، تا

زنده خودداری شود.
نکات قابل توصیه

1- دارو هم���راه ب���ا آب و ترجیح���ًا در ی���ک نوبت در 
زمان خ���واب با معده خالی )حداقل یک س���اعت 

بعد از غذا خوردن( استفاده شود.
کپس���ول یا  2- در ص���ورت تم���اس ب���ا پ���ودر داخل 
کننده تالیدوماید،  مایع���ات بدن بیماران دریافت 
ناحیه در معرض باید با آب و صابون شسته شود.
گ���رم یک  بار در  مقدار مص���رف: مقدار 200 میلی 
روز در هن���گام خ���واب برای دوره ه���ای 6 هفته ای 

کثر 12 دوره( مصرف می شود. )حدا
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 100mg
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INTERFERONS

Interferon Alpha
Interferon Beta-1A
Interferon Beta-1B
Interferon Gamma-1B
Peginterferon Alfa-2A
Peginterferon Alfa-2B

  INTERFERON ALPHA   
م���وارد مص���رف: اینترفرون ه���ای آلف���ا در درمان 
کومیناتا، هپاتیت  کوندیلوما آ  ،hairy cell لوسمی
کاپوسی همراه با ایدز،  B و C مزمن فعال، سارکوم 
مالنوم بدخیم، لنفوم فولیکوالر، کارسینوم مثانه، 
کارسینوم متاستاتیک سلول های کلیه، کارسینوم 
تخمدان، لوسمی میلوژنوس مزمن، هپاتیت دلتا، 
عفونت HIV، پاپیلوماتوزیس الرنژیال، لنفوم  های 
غیرهوچکینی، میلوم مولتیپل، میکوز فونگوئید، 
کارس���ینوم تهاجم���ی د هان���ه رح���م و توموره���ای 

بدخیم اولیه مغزی مصرف می شود.
موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
روان���ی ی���ا س���ابقه اخت���الالت ش���دید روان���ی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود بیماری خودایمنی یا س���ابقه 
آن، بیماری ش���دید قلبی مثل انفارکتوس میوکارد 
کتواس���یدوز،  اخی���ر، دیاب���ت ملیتوس مس���تعد به 
 ،CNS کار بیماری ریه، آبله مرغان، زونا، اختالالت 
س���ایکوز ش���دید یا س���ابقه ابت���ال ب���ه آن، اختالالت 
کار تیروئید و  تش���نجی، حساس���یت به دارو،  عیب 
کاه���ش فعالیت مغز اس���تخوان با احتی���اط فراوان 

مصرف شود.
2- در ص���ورت ب���روز خونریزی غیرع���ادی، مدفوع 
س���یاه و قی���ری، خ���ون در ادرار ی���ا مدف���وع و ب���روز  
لکه  ه���ای قرمزرن���گ روی پوس���ت باید با پزش���ک 

گرفته شود. تماس 
کاهش  3- در صورت بروز عوارض جانبی ش���دید، 
مق���دار مصرف تا 50% و یا قطع موقتی مصرف دارو 

الزم است.
4- در ص���ورت ب���روز افس���ردگی ش���دید، اختالالت 

تیروئی���د در حی���ن مص���رف دارو مص���رف دارو باید 
قطع شود.

5- در بیم���اران مبت���ال ب���ه آریتم���ی ف���وق بطنی با 
احتیاط مصرف شود.

ع���وارض جانبی: س���ندرم ش���به آنفوالنزا )س���ردرد 
کاهش  و س���رگیجه، ت���ب و لرز، ته���وع و اس���تفراغ، 
اش���تها، خس���تگی غیرع���ادی(، خش���کی د ه���ان، 
تغیی���ر حس چش���ایی ی���ا احس���اس طع���م فلزی، 
کم خون���ی، لکوپن���ی،  اس���هال، بث���ورات جل���دی، 
کبدی، افسردگی و  ترومبوسیتوپنی، مس���مومیت 

ریزش مو از عوارض جانبی دارو می باشند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا زیدووودین موجب افزای���ش احتمال نوتروپنی 
می ش���ود. مص���رف قبل���ی ی���ا همزم���ان داروه���ای 
کاردیوتوکس���یک مثل دوکسوروبیسین با این دارو 
موجب افزای���ش احتمال بروز آریتم���ی فوق بطنی 
می ش���ود. این دارو با مهار آنزیم ه���ای میکروزمال 
کبدی موجب کاهش متابولیسم و افزایش غلظت 
تئوفیلین و آمینوفیلین می گردد. مصرف همزمان 
کس���ن های ویروس���ی زنده موجب مه���ار القاء  با وا

کافی آنتی بادی می گردد.  پاسخ 
نکات قابل توصیه

کاه���ش اش���تها و خس���تگی غیرعادی ب���ا ادامه   -1
کاهش مقدار مصرف  مصرف ممکن اس���ت نیاز به 
داش���ته باش���د. تهوع و اس���تفراغ معمواًل 5-3 روز 

بعد از قطع مصرف دارو بر طرف می  گردد.
ک���ه  بیماران������ی  ب���رای  زیرجل�������دی  تزری��������ق   -2
ترومبوسیتوپنی دارند و یا خطر خونریزی در آن ها 

وجود دارد، ترجیح داده می  شود.
کاهش فش���ار خون طی درم���ان یا تا 2 روز بعد   -3
کمکی  از درم���ان دی���ده می  ش���ود و نیاز ب���ه درمان 
افزای���ش  نی���ز   گاه���ی  دارد.  مایع���ات  جانش���ینی 
گذرا  که خفیف و  فش���ار خون مش���اهده می ش���ود 

می  باشد.
کت ب���ا مصرف  کاه���ش تع���داد لکوس���یت  و پال  -4
اینترف���رون آلف���ا2b نوترکیب ط���ی 5-3 روز درمان 
مش���اهده می  ش���ود و 5-3 روز بعد از قطع مصرف 

دارو بهبود می  یابد.
و  بیم���اران  اغل���ب  در  ش���به آنفوالنزا  س���ندرم   -5
به  طور قطع بیش���تر در هفته اول درمان مشاهده 
که ب���ه  تدریج طی 4-2 هفت���ه و با ادامه  می  ش���ود 
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کاه���ش می  یابد. در صورت تداوم س���ردرد د درمان 

کاهش یابد. مقدار مصرف دارو 
6- در صورت ام���کان، اینترفرون آلفا2b در هنگام 
مصرف به  صورت داخل عضالن���ی یا زیرجلدی در 

هنگام غروب تجویز  شود.
مقدار مصرف

 hairy لوس���می  درم���ان  در   :2aآلف���ا اینترف���رون 
ابت���دا  زیرجل���دی  ی���ا  عضالن���ی  ب���ه  ص���ورت   cell
هفت���ه   24 ت���ا  16روز  ب���ه  م���دت   3000000 U/ day
نگهدارن���ده  درم���ان  ب���رای  می  ش���ود.  مص���رف 
به  ص���ورت عضالن���ی یا زیرجل���دی U 3000000 س���ه 
کاپوس���ی  ب���ار در هفت���ه به  کار می  رود. در س���ارکوم 
ی���ا  داخل عضالن���ی  ب���ه  ص���ورت  ای���دز  ب���ا  هم���راه 
م���دت  ب���ه    36000000 U/day ابت���دا  زیرجل���دی 
12- 10 هفت���ه ی���ا U/ day 3000000 در روز ه���ای اول 
تا س���وم و U 9000000 در روز های چهارم تا شش���م و 
U 18000000 در روز های هفتم تا نهم درمان مصرف 
می  شود. در درمان نگهدارنده به صورت عضالنی 
ی���ا زیرجلدی U 36000000 س���ه  ب���ار در هفته تزریق 

می  گردد.
 hairy لوس���می  درم���ان  در   :2bآلف���ا اینترف���رون 
زیرجل���دی  ی���ا  داخل عضالن���ی  ص���ورت  ب���ه   cell
کثر 6 ماه  U/ m2 2000000، 3 بار در هفته برای حدا

کومیناتا به  کوندیلوما آ تزریق می  ش���ود. در درمان 
صورت تزریق داخل ضایع���ه U 1000000 در زگیل )تا 
5 زگیل( سه  بار در هفته یک روز در میان به  مدت 
کاپوس���ی  س���ه هفته تجویز می  ش���ود. در س���ارکوم 
هم���راه با ای���دز به ص���ورت عضالنی یا وریدی س���ی 
میلیون واحد به ازای هر مترمربع س���طح بدن سه 
 B بار در هفته تجویز می  ش���ود. در درمان هپاتیت
مزمن فعال به صورت عضالنی یا زیرجلدی سی تا 
س���ی و پنج میلیون واحد در هفت���ه برای 16 هفته 
تزری���ق می  گ���ردد و در ص���ورت عود بیم���اری مقدار 
مصرف تکرار می  شود. در درمان هپاتیت C مزمن 
فعال به صورت عضالنی یا زیرجلدی سه میلیون 
واحد س���ه ب���ار در هفته تا 6 ماه )در صورت پاس���خ 
مناسب به درمان( و تا 24-18 ماه )در صورت نیاز( 
تزری���ق می  گ���ردد و در ص���ورت عود بیم���اری مقدار 
مصرف تک���رار می  ش���ود. در مالنوم���ای بدخیم به 
صورت داخل وری���دی U/m2 20000000، در پنج روز 

متوالی در هفته برای 4 هفته و متعاقب آن درمان 
 3 ،10000000 U/m2 نگهدارنده به صورت زیرجلدی
ب���ار در هفته برای 48 هفته تزریق می  ش���ود. برای 
لنف���وم فولیکوالر هم���راه با ش���یمی درمانی حاوی 
آنتراسایکلین، مقدار 5000000 واحد، 3 بار در هفته 
کثر 18 ماه به ص���ورت زیرجلدی تزریق  ب���رای حدا

می  شود.
اشکال دارویی

Interferon alfa-2a
Injection: 6,000,000U/ml, 9,000,000U/
ml
Interferon alfa-2b
IInjection: 3,000,000U; 5,000,000U; 
10,000,000U   

              INTERFERON                 
              BETA-1A                           

م���وارد مصرف: این فراورده برای درمان اش���کال 
عودکننده مولتیپل اسکلروزیس مصرف می  شود.

هشدارها
1- به دلیل احتمال افزایش افسردگی و خودکشی، 
در بیم���اران مبت���ال ب���ه افس���ردگی باید ب���ا احتیاط 

مصرف شود. 
2- در بیم���اران مبتال به تش���نج و بیماران قلبی با 

احتیاط مصرف شود.
)ته���وع،  ش���به آنفوالنزا  عالئ���م  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���تفراغ، س���ردرد، تب، درد مفاص���ل و عضالت(، 
کم  خونی و اس���هال از  عفون���ت مج���اری تنفس���ی، 

عوارض جانبی این دارو می باشند.
ای���ن  تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
کاهنده فعالیت مغز استخوان  فرآورده با دارو های 
کاهش ش���دید فعالیت مغز  و پرتودرمان���ی باع���ث 

استخوان می  شود.
نکات قابل توصیه

1- قب���ل از ش���روع درم���ان و همچنین ب���ا فواصلی 
در حی���ن درم���ان انج���ام آزمایش���ات هموگلوبین، 
گویچه سفید، شمارش  کامل و تمایزی  ش���مارش 
کت  ه���ا و آزمایش���ات بیوش���یمیایی خون مثل  پال

کبد توصیه می  شود. آزمون  های فعالیت 
ل���رز، درد  ت���ب،  ش���امل  ش���به آنفوالنزا  2- عالئ���م 
عضالنی، تعریق می باش���ند. مصرف استامینوفن 
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قبل از شروع تزریق تا 24 ساعت بعد از تزریق برای 
کاهش این عالئم توصیه می شود.

3- ممکن اس���ت حساسیت به نور در بیمار ایجاد 
شود.

مقدار مصرف: در درمان مولتیپل اس���کلروزیس 
30میکروگ���رم ه���ر هفته ی���ک ب���ار داخل-عضالنی 

تزریق می شود.
اشکال دارویی

Injection: 44mcg (12 Million IU), 
30mcg (6 Million IU)

             INTERFERON                   
               BETA-1B                          

م���وارد مص���رف: این دارو ب���رای درم���ان بیماران 
مبتال به نوع متناوب بیماری مولتیپل اسکلروزیس 

مصرف می  شود.
هشدارها

1- به دلیل احتمال افزایش افسردگی و خودکشی، 
در بیم���اران مبت���ال ب���ه افس���ردگی باید ب���ا احتیاط 

مصرف شود. 
2- در بیم���اران مبتال به تش���نج و بیماران قلبی با 

احتیاط مصرف شود.
کنش  ه���ای موضع���ی درمحل  ع���وارض جانب���ی: وا
تزریق، عالئم شبه آنفوالنزا )تهوع، استفراغ، سردرد، 
تب، لرز، درد عضالنی(، سینوزیت، دل درد، افزایش 
فش���ار خون، اس���هال، یبوس���ت و عوارض عصبی از 

عوارض جانبی این دارو می باشند.
تداخل ه���ای داروی���ی: از مص���رف همزم���ان این 
کس���ن های ح���اوی وی���روس زن���ده  ف���رآورده ب���ا وا

خودداری شود.
نکات قابل توصیه

1- قب���ل از ش���روع درم���ان و همچنین ب���ا فواصلی 
درحی���ن درم���ان انج���ام آزمایش���ات هموگلوبین، 
گویچه   های س���فید،  کام���ل و تمای���زی  ش���مارش 
کب���د  کت   ه���ا، آزمون  ه���ای فعالی���ت  ش���مارش پال

توصیه می  شود.
2- احتمال بروز عالئم آنفوالنزا وجود دارد.

3- ممکن اس���ت حساسیت به نور در بیمار ایجاد 
شود.

مقدار مصرف: 0/25میلی گرم معادل 8 میلیون 
واح���د ی���ک روز در می���ان زیرجلدی تزریق ش���ود. 

ب���رای ش���روع 0/0625میلی گ���رم )0/25میلی لیتر( 
ی���ک روز در می���ان زیرپوس���تی تزری���ق ش���ود و در 
ت���ا 0/25میلی گ���رم  ی���ک دوره 6 هفت���ه ای  ط���ی 
)1میلی لیت���ر( یک روز در میان افزایش داده ش���ود. 
هفت���ه اول و دوم 0/0625میلی گ���رم، هفته س���وم 
و چه���ارم 1/25میلی گ���رم و هفت���ه پنجم و شش���م 
0/1875میلی گ���رم و هفته هفت���م 0/25میلی گرم 

تزریق شود. 
اشکال دارویی

Injection: 250mcg, 300mcg (9.6 Million 
IU)

             INTERFERON                           
          GAMMA-1B                          

کاه���ش احتمال  م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای 
بروز و ش���دت عفونت های شدید همراه با بیماری 
گرانولوماتوز مزمن و درمان پوکی استخوان شدید 

و بدخیم مصرف می  شود.
هش���دارها: هنگام مص���رف برای بیم���اران مبتال 
ب���ه تش���نج ی���ا اخت���الالت CNS و بیم���اران قلبی و 
بیماران مبت���ال به ضعف مغز اس���تخوان، مالتیپل 
سیس���تمیک  اریتمات���وز  لوپ���وس  اس���کلروزیس، 

احتیاط الزم به  عمل آید.
گویچه  های سفید،  کاهش تعداد  عوارض جانبی: 
جوش  های پوس���تی، عالئم ش���به آنفوالنزا )تهوع، 
استفراغ، سردرد، تب، لرز، درد عضالنی(، اسهال، 
کنش  ه���ای  وا و  عصب���ی  و  قلب���ی  ناراحتی   ه���ای 
موضعی در محل تزریق از عوارض جانبی این دارو 

می باشند.
ای���ن  تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
کاهنده فعالیت مغز  استخوان  فراورده با دارو های 
کاهش ش���دید فعالیت مغز   و پرتودرمان���ی باع���ث 
استخوان می  شود. از مصرف همزمان این فراورده 
کس���ن های حاوی وی���روس زنده خ���ودداری  ب���ا وا
شود. مصرف این فراورده موجب مهار متابولیسم 

تئوفیلین می گردد.
نکات قابل توصیه

کامل  1- انجام آزمایشات خون  شناسی )شمارش 
کت   ها(  س���لول  های خونی، شمارش تمایزی و پال
و آزمایشات بیوش���یمیایی )آزمایش���ات مربوط به 
کبد( و آزمایش ادرار قبل از درمان و  کلیه و  فعالیت 
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با فواصل 3 ماهه در حین درمان بیماران مبتال به د

گرانولوماتوز توصیه می  شود.
2- بهتری���ن مح���ل تزری���ق زیرجل���دی در عضل���ه 

دلتوئید یا ران می  باشد.
مق���دار مص���رف: ب���رای بیمارانی که س���طح ب��دن 
 50 mcg/m2 می  باش���د،   0/5 m2 از  بیش���تر  آن ه���ا 
)million U/m2 1/5( و ب��رای بیمارانی که بدن آن ها 
 1/5 mcg/ kg ،0/5 می  باش���د m2 کمت���ر از معادل یا 
گر  ک���رد. ا س���ه ب���ار در هفته بای���د زیرجل���دی تزریق 
کنش  های شدید ظاهر شد، باید مقدار مصرف را  وا
کاه���ش داد یا تا از بین رفتن  )ت���ا نصف مقدار فوق( 

کنش ها باید مصرف را قطع نمود. این وا
اشکال دارویی

Injection: 100mcg (3 million units) / 
0.5ml 

         PEGINTERFERON            
            ALFA-2a                        

موارد مص���رف: این دارو درمان بیماران مبتال به 
 HBeAg مزمن و درم���ان بزرگس���االنی C هپاتی���ت
که مبتال به عفونت مزمن  مثبت و HBeAg منفی 
کبدی و عالیم  هپاتی���ت B و بیماری جبران ش���ده 
کبدی دارند استفاده  رونویسی ویروسی و التهاب 

می شود. 
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���ال به هپاتیت 
کبدی جبران نش���ده و وجود  خودایمنی، بیماری 
عالئم پرکاری یا کم کاری تیروئید، افزایش یا کاهش 

قند خون و دیابت نباید مصرف شود. 
هشدارها

1- ب���ه  دلی���ل احتم���ال ب���روز ی���ا تش���دید اختالالت 
خودایمن���ی مث���ل میوزی���ت، هپاتی���ت، پورپ���ورای 
پس���وریازیس،  ایدیوپاتی���ک،  ترومبوس���یتوپنیک 
آرتریت روماتوئید، نفریت بینابینی، التهاب تیروئید 
و لوپوس اریتماتوز سیس���تمیک در هنگام مصرف 
ای���ن ف���راورده ب���رای بیم���اران مبت���ال ب���ه اختالالت 

خودایمنی باید احتیاطات الزم صورت گیرد.
2- این ف���راورده باع���ث تضعیف مغز اس���تخوان و 

سیتوپنی شدید می شود.
3- ب���ه دلیل احتم���ال ب���روز افزایش فش���ار خون، 
آریتمی فوق بطنی، درد قفسه سینه و انفارکتوس 
قلب���ی، ب���رای بیم���اران قلبی ای���ن ف���راورده باید با 

احتیاط فراوان مصرف شود.

4- در صورت بروز درد شکمی، اسهال خونی، تب 
کولیت(، مص���رف دارو باید قطع  )عالئم ش���اخص 

گردد.
کم کاری تیروئید،  5- با مش���اهده عالئم پرکاری یا 
افزایش یا کاهش قندخون و دیابت قندی و عالئم 

گردد.  حساسیت مفرط باید مصرف دارو قطع 
6- در اف���راد دارای س���ابقه افس���ردگی ب���ا احتیاط 

فراوان مصرف شود.
7- در صورت بروز عفونت شدید، مصرف دارو باید 
قطع و درمان با آنتی بیوتیک مناسب شروع شود.
8- قب���ل از ش���روع درم���ان، بای���د معاین���ه چش���م 
گیرد و در صورت بروز یا تشدید هر  پزشکی صورت 

گردد. گونه اختالل بینایی مصرف دارو باید قطع 
9- در صورت مصرف همزمان این دارو با ریباورین 

احتمال بروز پانکراتیت کشنده وجود دارد.
10- مص���رف دارو بای���د در اف���راد مبت���ال ب���ه اختالل 

تنفسی نامعلوم یا مداوم قطع شود.
ع���وارض جانبی: س���ردرد، س���رگیجه، ری���زش مو، 
درد مفاصل، خس���تگی مف���رط و ضعف، تب، درد 
عضالنی، تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، اسهال و 

درد در ناحیه شکم از عوارض این دارو می باشد.
تداخل ه���ای دارویی: به دلیل مهار متابولیس���م 

تئوفیلین، احتمال بروز مسمومیت وجود دارد.
نکات قابل توصیه

1- قبل از ش���روع درم���ان، آزمون های اس���تاندارد 
خونی و بیوش���یمیایی برای همه بیماران و آزمون 
تش���خیص بارداری )برای زن���ان در دوران باروری( 
باید انجام شود. طی درمان آزمون های استاندارد 
خونی و بیوش���یمیایی باید هر 2 ت���ا 4 هفته انجام 
شود. آزمون تش���خیص بارداری نیز هر ماه یک بار 
ط���ی درمان و هر 6 ماه یک بار بعد از قطع مصرف 
 TSH دارو باید انجام ش���ود. اندازه گی���ری هورمون

هر12 هفته یک بار انجام شود.
گویچه های  کاهش  2- مص���رف این دارو موج���ب 
کت ها می ش���ود. در این صورت مقدار  خونی و  پال

کاهش یابد. مصرف باید 
3- ت���ب ممک���ن اس���ت به خاط���ر ع���وارض جانبی 
س���ندرم ش���به آنفوالنزا ایجاد ش���ود، اما در صورت 
بروز  تب پایدار )مخصوصًا در بیماران نوتروپنیک( 

وجود عوامل دیگر باید بررسی شود.
4- افزایش موقتی در میزان آالنین آمینوترانسفراز 
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در بیماران تحت درمان با این دارو مشاهده شده 
کاهش  اس���ت در ای���ن حالت مق���دار مصرف بای���د 
یابد. در صورت افزایش پای���دار این آنزیم، علیرغم 
کاهش مقدار مصرف، مصرف دارو باید قطع شود.
کلیه  5- مصرف دارو در بیماران مبتال به نارسایی 

گیرد. باید با احتیاط فراوان صورت 
مقدار مصرف: مق���دار 180میکروگ���رم یک  بار در 
هفته برای 48 هفته از طریق زیرجلدی در ش���کم 
ی���ا ران تزریق می ش���ود. با ظهور عوارض متوس���ط 
تا ش���دید ممکن است الزم باش���د مقدار مصرف تا 

کاهش یابد. میزان 135-90 میکروگرم 
اشکال دارویی

Injection: 180mcg/ml, 270mcg/ml, 
360mcg/ml  
         PEGINTERFERON           

              ALFA-2b                   
م���وارد مصرف: ای���ن دارو به  تنهایی ی���ا همراه با 
 C ریباورین برای درمان بیماران مبتال به هپاتیت
که قباًل اینترفرون آلفا دریافت نکرده  باشند  مزمن 
و بیماری کبدی آن ها جبران شده باشد یا حداقل 

دارای 18 سال سن باشند، استفاده می شود. 
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود ابتال به 
کبدی جبران نش���ده  هپاتیت اتوایمیون، بیماری 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- این دارو باید در افراد دارای س���ابقه افس���ردگی 
باید با احتی���اط فراوان مصرف ش���ود. صورت بروز 

کرد. افسردگی شدید، مصرف دارو را باید قطع 
2- قب���ل از تجوی���ز  و در حی���ن درم���ان آزمایش���ات 
کام���ل س���لولی )CBC( به ط���ور معمول  ش���مارش 

انجام شود.
3- در صورت بروز درد ش���کمی، اس���هال خونی، تب 
)عالئم شاخص کولیت(، مصرف دارو باید قطع گردد.

کشنده وجود دارد. 4- احتمال بروز پانکراتیت 
5- مص���رف دارو بای���د در اف���راد مبت���ال ب���ه اختالل 

تنفسی نامعلوم یا مداوم قطع شود.
کم کاری تیروئید،  6- با مش���اهده عالئم پرکاری یا 
کاه���ش قندخ���ون و دیاب���ت و عالئ���م  افزای���ش ی���ا 

گردد. حساسیت مفرط باید مصرف دارو قطع 
7- ب���ه  دلی���ل احتم���ال بروز ی���ا تش���دید اختالالت 
خودایمن���ی مث���ل میوزی���ت، هپاتی���ت، پورپورای 

پس���وریازیس،  ایدیوپاتی���ک،  ترومبوس���یتوپنیک 
الته���اب  بینابین���ی،  نفری���ت  آرتری���ت روماتوئی���د، 
تیروئید و لوپوس اریتماتوز سیستمیک در هنگام 
مص���رف ای���ن ف���راورده ب���رای بیم���اران اخت���الالت 

گیرد. خودایمنی، باید احتیاطات الزم صورت 
8- ب���ه  دلی���ل احتمال ب���روز افزایش فش���ار خون، 
آریتمی فوق بطنی، درد قفسه سینه و انفارکتوس 
قلب���ی، ب���رای بیم���اران قلبی ای���ن ف���راورده باید با 
احتیاط فراوان مصرف شود. قبل از تجویز نیز باید 

معاینات قلبی-عروقی انجام گیرد.
9- قبل از شروع درمان باید معاینه چشم پزشکی 
گونه  گی���رد و در صورت بروز  یا تش���دید هر  ص���ورت 

گردد. اختالل بینایی مصرف دارو باید قطع 
ع���وارض جانب���ی: س���ردرد، س���رگیجه، بی خوابی، 
ریزش مو، درد مفاصل، خس���تگی مفرط و ضعف، 
تب، درد عضالنی، تهوع و استفراغ، بی اشتهایی، 
اسهال و دردشکمی از عوارض این دارو می باشد.

تداخل ه���ای داروی���ی: از مص���رف همزم���ان این 
کس���ن های حاوی وی���روس زنده باید  فراورده با وا

خودداری شود.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای هم���ه بیم���اران قب���ل از ش���روع درم���ان و 
به  صورت دوره ای )هر 2 تا 4 هفته( در طی درمان، 
آزمون های اس���تاندارد خونی و بیوشیمیایی باید 

انجام شود.
2- بع���د از 6 ماه درمان، س���طح HCV RNA باید 
اندازه گی���ری ش���ود و در ص���ورت باال بودن س���طح 

گردد.  ویروسی مصرف دارو باید قطع 
گویچه های  کاهش  3- مص���رف این دارو موج���ب 
کت ها می شود. اختالالت خونی بعد از  خونی و پال

کاهش مقدار یا قطع مصرف بهبود می یابد.
4- بیماران مبتال به نارسایی کلیه باید تحت مراقبت 
گیرن���د و در صورت لزوم مقدار مصرف این دارو را  قرار 

باید  تعدیل کرد.
مقدار مصرف: مقدار mcg/kg/week 1/5 برای 
یک سال از طریق زیرجلدی در شکم یا ران تزریق 
ش���ود. تزریق باید در یک روز معین از هفته انجام 

شود. 
اشکال دارویی

Injection: 50 mcg, 80 mcg, 100 mcg, 
120 mcg, 150 mcg, 180mcg
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TOXOIDSد

Diphteria+Tetanus Toxoids (Adults)
Diphteria+Tetanus Toxoids 

(Pediatrics)
Diphteria+Tetanus Toxoids 

+Pertussis Vaccine (DTP)
Diphteria+Tetanus Toxoid 

+Pertussis+Haemophilus 
Influenza Type B+Hepatitis B 
Vaccine

Tetanus Toxoid (TT)

     DIPHTERIA+TETANUS     
    TOXOIDS (ADULT)        

موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
فعال علیه بیماری کزاز و دیفتری مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: این فراورده نباید برای افراد با 
کمتر از 7 سال، وجود هرگونه عفونت حاد یا  س���ن 
بیماری همراه با تب، اختالالت انعقادی یا کاهش 
کت  ه���ا و در هنگام ش���یوع پولیومیلیت  تع���داد پال

نباید مصرف شود.
کزاز یا پیشگیری  هشدارها: برای درمان بیماری 
ک���زاز اس���تفاده ش���ود. برای  ف���وری بای���د از پادزهر 
درم���ان دیفتری یا پیش���گیری فوری بای���د پادزهر 

دیفتری مصرف شود.
ع���وارض جانبی: ع���وارض جانبی این توکس���وئید 
قرمزی، درد و تورم مالیم در ناحیه تزریق )که برای 
چند روز باقی می ماند(. تب مالیم، لرز، ناخوشی، 
کاهش فش���ار خ���ون، درد عمومی،   ک���ی کاردی،  تا
کن���ش آرت���وس  حساس���یت )کهی���ر و خ���ارش( و وا

می  باشند.
نکات قابل توصیه: باوجود احتمال کاهش پاسخ 
ایمنی در بیم���اران مبتال به عفون���ت HIV مصرف 

این فراورده برای ایمن  سازی توصیه می  شود.
کسیناسیون اولیه بعد از 7  مقدار مصرف: برای وا
سالگی دو نوبت 0/5 میلی لیتری )داخل عضالنی( 
ب���ه فاصله 8-4 هفته از یکدیگر و یک نوبت اضافی 
)0/5 میل���ی لیتر( 12-6 ماه بعد از نوبت دوم تزریق 
ش���ود. تزری���ق نوبت ی���ادآوری ه���ر 10 س���ال یک بار 

0/5 میل���ی لیتر می  باش���د و از تزری���ق آن باید زودتر 
ک���رد. در ص���ورت تم���اس ب���ا  از 10 س���ال خ���ودداری 
بیماری دیفتری، تزریق ف���وری یک نوبت یادآوری 
گر در فاصله بین  0/5 میل���ی لیتر ضرورت می  یابد. ا
کسیناسیون اولیه،  نوبت یادآوری و نوبت س���وم وا
پیشگیری فوری کزاز الزم شد، مقدار 0/5 میلی لیتر 

توکسوئید تک ظرفیتی کزاز  باید تزریق شود.
اشکال دارویی

Injection

     DIPHTERIA+TETANUS            
 TOXOIDS (PEDIATRIC)   

موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
کودکان از 2 ماهه تا 7  کزاز و دیفتری در  فعال علیه 

ساله مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: ای���ن فراورده نباید برای افراد 
با س���ن بی���ش از 7 س���ال مصرف ش���ود. در صورت 
وج���ود هرگونه عفونت حاد یا بیماری همراه با تب 
کت  ها و در  کاهش تعداد پال اختالالت انعقادی یا 

هنگام شیوع پولیومیلیت نباید مصرف شود.
کزاز یا پیشگیری  هشدارها: برای درمان بیماری 
ک���زاز و برای درمان دیفتری یا  فوری باید از پادزهر 
پیشگیری فوری باید پادزهر دیفتری مصرف شود.
ای���ن  ع���وارض جانب���ی ش���ایع  ع���وارض جانب���ی: 
توکس���وئید قرم���زی، درد و ت���ورم مالی���م در ناحیه 
که برای چند روز باقی می  ماند. تب مالیم،  تزریق 
لرز، ناخوش���ی، خواب  آلودگی، بی اشتهایی، تهوع 
کاهش فش���ار  گریه مداوم، افزایش ضربان قلب،  و 
خون، دردعمومی،  اختالالت عصبی، حساسیت 

کنش آرتوس می باشند. )کهیر و خارش( و وا
مقدار مصرف: از س���ن 8-6 هفتگی، س���ه نوبت 
0/5 میل���ی لیت���ر )داخل عضالنی( ب���ه فاصله 4-8 
هفته از یکدیگر و یک نوبت اضافی )0/5 میلی لیتر( 
12-6 م���اه بعد از نوبت س���وم تزریق ش���ود. تزریق 
نوبت یادآوری هر 10 س���ال یک ب���ار باید 0/5 میلی 
لیتر توکس���وئید مخصوص بزرگس���االن می  باشد و 
کرد.  زودت���ر از 10 س���ال باید از تزریق آن خ���ودداری 
در صورت تماس با بیماری دیفتری، تزریق فوری 
یک نوبت یادآوری 0/5 میلی لیتر ضروری اس���ت. 
گ���ر در فاصل���ه بین نوبت ی���ادآوری و نوبت س���وم  ا
کزاز الزم  کسیناس���یون اولیه، پیش���گیری فوری  وا
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ش���د مقدار 0/5 میلی لیتر توکسوئید تک ظرفیتی 
کزاز  باید تزریق شود.

اشکال دارویی
Injection

     DIPHTERIA+TETANUS     
      TOXOIDS+PERTUSSIS          

       VACCINE (DTP)                 
موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
کزاز، دیفتری و سیاه س���رفه در نوزادان  فعال علیه 
ک���ودکان از س���ن 6 هفتگ���ی تا 7 س���الگی مصرف  و 

می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن ف���راورده نبای���د برای 
کمتر از 6 هفته  کودکان با س���ن بیش از 7 س���ال یا 
مصرف ش���ود. در صورت س���ابقه بهب���ودی از یک 
عفونت اثبات ش���ده با باسیل سیاه سرفه، هرگونه 
عفون���ت حاد یا بیم���اری همراه با ت���ب، اختالالت 
کت   ه���ا و در هنگام  کاهش تع���داد پال انعق���ادی یا 
ش���یوع پولیومیلی���ت از م���وارد من���ع مص���رف این 

توکسوئید می باشند.
هشدارها

1- برای درمان بیماری کزاز یا پیشگیری فوری باید 
کزاز و برای درمان دیفتری یا پیش���گیری  از پادزهر 

فوری باید پادزهر دیفتری مصرف شود.
کسن DTP نباید برای ایمن  سازی در افراد  2- از  وا

کرد. با سن بیشتر از 7 سال استفاده 
که احتمال بروز تش���نج در آن ها  کودکانی  3- برای 
وج���ود دارد، به منظور پیش���گیری از تش���نج   های 
ناش���ی از تب اس���تامینوفن هر 6-4 ساعت تجویز 

شود.
ع���وارض جانب���ی: قرم���زی، درد و ت���ورم مالی���م در 
ک���ه برای چن���د روز باق���ی می  ماند،  ناحی���ه تزریق 
از ع���وارض موضع���ی ای���ن توکس���وئید می باش���ند. 
عوارض سیس���تمیک شامل تب مالیم، ناخوشی، 

خواب   آلودگی و استفراغ می باشند. 
ن���کات قابل توصیه: در صورت مصرف همزمان با 
کزاز یا پادزهر دیفتری، با استفاده از  ایمنوگلوبولین 
سرنگ   های متفاوت و در محل  های مختلف این 

کرد. فراورده را باید تزریق 
کسیناس���یون اولیه بین  مقدار مصرف: ب���رای وا
س���ن 6 هفتگی تا 6 سالگی، س���ه نوبت و هر نوبت 

0/5 میل���ی لیت���ر )داخل عضالنی( ب���ه فاصله 4-8 
هفت���ه از یکدیگ���ر و ی���ک نوبت اضاف���ی )0/5 میلی 
لیت���ر( یک س���ال بع���د از نوبت س���وم تزریق ش���ود. 
کام���ل 0/5 میلی لیتر  ب���رای نوزادان ن���ارس مقدار 
اس���تفاده ش���ود. نوبت یادآوری هم در س���ن 4-6 
گر  س���الگی )0/5 میلی لیتر( توصیه ش���ده اس���ت. ا
کسیناسیون بعد از  تزریق چهارمین نوبت دوره وا
سن 4 سالگی انجام ش���ود، نیازی به تزریق نوبت 
ی���ادآوری نیس���ت. بع���د از ای���ن، ب���رای نوبت  های 
کزاز  ی���ادآوری هر 10 س���ال یک ب���ار باید توکس���وئید 
ک���رد. در  و دیفت���ری مخص���وص بزرگس���االن تزریق 
کسینه نشده سه نوبت )0/5 میلی لیتر(  کودکان وا
ب���ه فاصله 2 م���اه از یکدیگر و نوبت چه���ارم 12 ماه 
بع���د از نوبت س���وم و نوبت پنجم در س���نین 4-6 

سالگی باید تزریق شود.
اشکال دارویی

Injection

     DIPHTERIA+TETANUS               
     TOXOID + PERTUSSIS +              
           HAEMOPHILUS 
       INFLUENZA TYPE B +

 HEPATITIS B VACCINE     
موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
فعال علیه کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، هموفیلوس 
ک���ودکان از س���ن 4 ت���ا 7  آنفوالن���زا و هپاتی���تB در 

سالگی مصرف می  شود.
که احتمال بروز تشنج  کودکانی  هش���دارها: برای 
در آن ه���ا وج���ود دارد، ب���ه منظ���ور پیش���گیری از 
تش���نج   های ناش���ی از تب اس���تامینوفن ه���ر 4-6 

ساعت تجویز شود.
ع���وارض جانب���ی: قرم���زی، درد و ت���ورم مالی���م در 
ک���ه برای چن���د روز باق���ی می  ماند،  ناحی���ه تزریق 
از ع���وارض موضع���ی ای���ن توکس���وئید می باش���ند. 
عوارض سیس���تمیک شامل تب مالیم، ناخوشی، 

خواب  آلودگی و استفراغ می باشند. 
ن���کات قابل توصیه: در صورت مصرف همزمان با 
کزاز یا پادزهر دیفتری، با استفاده از  ایمنوگلوبولین 
سرنگ   های متفاوت و در محل های مختلف این 

کرد. فراورده را باید تزریق 
مقدار مصرف: بین سن 4 تا 7 سالگی 0/5 میلی 
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لیت���ر )داخل عضالن���ی( به عن���وان نوب���ت پنجم در د

ایمنی زایی با DTP مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection

 TETANUS TOXOID (TT)     
موارد مصرف: این توکس���وئید برای ایجاد ایمنی 

کزاز مصرف می  شود. فعال علیه بیماری 
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود هرگونه 
عفون���ت حاد یا بیم���اری همراه با ت���ب، اختالالت 
کت  ه���ا و در هنگام  کاهش تع���داد پال انعق���ادی یا 

شیوع پولیومیلیت نباید مصرف شود.
کزاز یا پیشگیری  هشدارها: برای درمان بیماری 

کزاز استفاده شود.  فوری باید از پادزهر 
ع���وارض جانبی: ع���وارض جانبی این توکس���وئید 
قرمزی، درد و تورم مالیم در ناحیه تزریق )که برای 
چند روز باقی می ماند(. تب مالیم، لرز، ناخوشی، 
کاهش فشار خون، سردرد،  افزایش ضربان قلب، 
کنش  درد عضالنی، حساسیت )کهیر و خارش( و وا

آرتوس می  باشند.
ای���ن  تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
توکس���وئید با ایمنوگلوبولی���ن ضدکزاز موجب چند 
روز تأخی���ر در ظه���ور مصونی���ت فع���ال می  ش���ود. 
سایمتیدین باعث افزایش پاسخ  های حساسیت 

تأخیری نسبت به آزمون  های جلدی می  گردد.
نکات قابل توصیه: با وجود احتمال کاهش پاسخ 
ایمن���ی در بیماران مبتال ب���ه عفونت HIV، مصرف 

این فراورده برای ایمن  سازی توصیه می  شود.
کسیناس���یون اولیه این  مق���دار مصرف: ب���رای وا
توکس���وئید باید در دو نوبت و ه���ر نوبت 0/5 میلی 
لیت���ر )داخل عضالن���ی( ب���ه فاصل���ه 8-4 هفت���ه و 
ی���ک نوب���ت اضاف���ی 12-6 ماه بع���د تزریق ش���ود. 
نوب���ت یادآوری هر 10 س���ال یک ب���ار 0/5 میلی لیتر 
می  باش���د. هرگاه ایمن  سازی در اولین سال زندگی 
شروع شود، سه نوبت به فاصله 8-4 هفته و نوبت 
چه���ارم 12-6 هفته بعد از نوبت س���وم باید تجویز 
گر فرد  کس���ی در درمان زخ���م ا ش���ود. برای پروفیال
کسینه شده و یا از آخرین نوبت یادآوری بیش از  وا
کتیک  10 س���ال نمی  گذرد، نیازی به درمان پروفیال
کوچک و  ن���دارد. در غیر این صورت در م���ورد زخم 
تمیز  تزریق یک نوبت یادآوری توکس���وئید ضروری 

کزاز  است و در مورد زخم   های دیگر ایمنوگلوبولین 
کسینه نشده یا  نیز باید تزریق شود. چنانچه فرد وا
کسیناسیون ناقص می  باشد، یک دوره  با سابقه وا
کسیناسیون با توکسوئید توصیه می  شود.  کامل وا
کثیف،  در چنی���ن افرادی برای زخم   های ب���زرگ یا 
کزاز  کسیناسیون، تزریق ایمنوگلوبولین  عالوه بر وا

نیز توصیه می  شود. 
اشکال دارویی

Injection

VACCINES

BCG Vaccine
Haemophilus Influenza Type B 

Vaccine
Hepatitis B Vaccine
Human Papilloma Virus Vaccine
Inactivated Poliovirus Vaccine 

(IPV)
Influenza Vaccine
Measles Vaccine
Measles+Mumps+Rubella Vaccine 

(MMR)
Measles+Rubella Vaccine
Meningococcal (A+C) Vaccine
Mumps Virus Vaccine
Pneumococcal Polyvalent Vaccine
Poliovirus Oral Vaccine (OPV)
Rabies Vaccine (vero)
Rubella Vaccine
Typhoid Vaccine
Varicella Virus Vaccine
Yellow Fever Vaccine

         BCG VACCINE                
کس���ن BCG برای ایمن  س���ازی  موارد مصرف: وا
که  کودکانی مصرف می ش���ود  فعال علیه س���ل در 
کسن  آزمون توبرکولین آن ها منفی می  باش���د. از وا
کارس���ینومای موضعی مثانه نیز  BCG در درم���ان 
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استفاده می  شود.
موارد منع مصرف: در اف���راد دارای آزمون مثبت 
ب���دون عالم���ت،  اف���راد HIV مثب���ت  توبرکولی���ن، 
بیماران مبتال به نقص ایمنی نباید مصرف ش���ود. 
کارسینومای موضعی مثانه در بیماران  در درمان 
مبتال به بیماری  های تب دار، عفونت  های ادراری، 
وجود خ���ون در ادرار، خونریزی مخاطی و عفونت 

سل فعال نباید مصرف شود.
هشدارها

1- از راه داخل  وریدی، زیرجلدی یا داخل جلدی 
گردد. نباید تزریق 

2- بین انجام بیوپس���ی، جراحی برداش���ت تومور، 
کاتتریزاسیون تروماتیک و مصرف داخل مثانه ای 

کسن باید 14-7 روز فاصله باشد. این وا
عوارض جانبی: تب، بی اش���تهایی، درد عضالنی، 
درد عصب���ی، عفونت منتش���ر س���ل، لنفادنوپاتی، 
کنش  ه���ای لوپوئید،  زخم در مح���ل مایه کوبی، وا
کس���ن  کس���ی از جمل���ه ع���وارض جانب���ی وا آنافیال
BCG می باش���ند. تحریک پذی���ری مثان���ه، دف���ع 
ک، افزای���ش دفعات دف���ع ادرار، وجود  ادرار دردن���ا
خون در ادرار، عفونت یا التهاب دستگاه ادراری-

تناسلی عوارض موضعی روی مثانه می  باشد. 
تداخل  ه���ای داروی���ی: دارو ه���ای ضدمیکروبی، 
ایمن�������ی،  دس���ت�����گاه  کاهن��������ده  دارو ه�������������ای 
گلوکوکورتیکوئید ه���ا و پرتودرمان���ی ممک���ن اس���ت 
کنند.  در ایج���اد پاس���خ مناس���ب ایمنی مداخل���ه 
کسیناسیون با BCG می تواند حذف تئوفیلین  وا

کاهش و بنابراین نیمه عمر آن را افزایش دهد. را 
نکات قابل توصیه

کتری زنده می  باشد. کسن حاوی با 1- این وا
کنش  ه���ای آلرژیک  2- قب���ل از تجویز، احتم���ال وا

بررسی شود.
کسیناس���یون فق���ط در مورد افراد ب���ا آزمون  3- وا

منفی توبرکولین توصیه می  شود.
ک���ودکان لنفادنوپات���ی غ���ده لنفاوی  گاه���ی در   -4
که خود به  اطراف موضع تزریق مشاهده می  شود 

خود برطرف می  شوند.
5- متوس���ط م���دت زم���ان پاس���خ ب���ه درم���ان در 
کارس���ینومای مثانه بیش���تر از 48 ماه بعد از شروع 

کسن می  باشد. درمان با این وا
6- در مصرف داخل مثانه ای، بیمار 4 ساعت قبل 

از تجویز دارو از نوش���یدن مایع���ات باید خودداری 
کن���د و مثان���ه خ���ود را قب���ل از مص���رف دارو تخلیه 
نماید. بیم���ار باید دارو را در مثانه برای 2 س���اعت 

حفظ نماید.
مق���دار مص���رف: مق���دار  1میلی لیتر آب اس���تریل 
کس���ن اضافه و 0/3- ب���رای تزریق به یک آمپول وا
کس���ن از راه پوس���تی تزریق ش���ود.  0/2میلی لیتر وا
که بعد از 3-2 م���اه آزمون توبرکولین  ب���رای افرادی 
کسیناسیون باید تکرار  آن ها هنوز منفی اس���ت، وا
کمت���ر از یک م���اه مقدار  ش���ود. در نوزادان با س���ن 
کس���ن بای���د به نص���ف تقلی���ل یابد و ی���ک نوبت  وا
کسن بعد از سن یک سالگی مجددًا تزریق شود.  وا
کارس���ینومای موضعی مثانه  در بیم���اران مبتال به 
باید 50 میلی گرم محت���وای آمپول در 50 میلی لیتر 
نرمال س���الین مخلوط و به  وس���یله ی���ک لوله از راه 
پیش���ابراه وارد مثانه شود. این عمل باید هر هفته 
ی���ک بار برای 6 هفته ادامه یاب���د. بعد از آن هر ماه 
یک  بار برای حداقل 12-6 ماه بعد از ش���روع اولین 

درمان مصرف شود.
اشکال دارویی

Injection
Intravesical Injection

            HAEMOPHILUS              
         INFLUENZA TYPE B       

             VACCINE                   
کس���ن برای ایمن س���ازی  م���وارد مص���رف: این وا
فع���ال ب���ر علی���ه عفونت های ایجاد ش���ده توس���ط 

هموفیلوس آنفلونزا نوع ب استفاده می شود.
هش���دارها: در عضله ران یا دلتوئید تزریق شود و 
از تزریق آن به  صورت داخل وریدی یا داخل عضله 

سرینی خودداری شود.
ع���وارض جانبی: س���فتی، قرم���زی، ت���ورم و درد در 
محل تزریق و تحریک پذیری، خواب آلودگی و تب 

کسن شایع می باشند. از عوارض جانبی وا
تداخل های دارویی: مص���رف همزمان داروهای 
گلوکوکورتیکوئیدها و  کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی و 
پرتودرمانی ممکن اس���ت پاس���خ ایمن���ی ناقص را 

موجب شوند.
نکات قابل توصیه

و ش���دید،  فع���ال  1- در ص���ورت وج���ود عفون���ت 
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کسیناس���یون هموفیلوس آنفوالنزا را  ایمنی باید وا
به  تعویق انداخت.

2- احتمال ابتال به بیم���اری هموفیلوس آنفوالنزا 
کسیناس���یون و قب���ل از مصونیت وجود  بع���د از وا

دارد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار نی���م میلی لیتر یک  ب���ار تزریق 
می شود.

کودکان: مقدار نیم میلی لیتر در سه یا چهار نوبت 
)2، 4، 6 و 15-12 ماهگی( انجام می شود. 

اشکال دارویی
Injection

 HEPATITIS B VACCINE   
ب���رای   B هپاتی���ت  کس���ن  وا مص���������رف:  م���وارد 
ایمن  س���ازی علیه تم���ام عفونت های ایجادش���ده 
به وس���یله انواع ویروس   های هپاتیت B استفاده 

می  شود. 
هشدارها

1- بیماران مبتال به نقص ایمنی و بیماران دیالیزی 
کسن نیازمند هستند. به مقادیر بیشتری از وا

کسن هپاتیت B علیه ویروس  های هپاتیت  2- وا
E,C,A و س���ایر  ویروس  ه���ای مول���د عفونت  های 

کبدی مصونیت ایجاد نمی  کند.
کسن در افراد با سن بیشتر از 40 سال  3- اثر این وا

کاهش می  یابد.
عوارض جانبی: خستگی، ضعف، تب، ناخوشی، 
گرم���ا، ل���رز، س���ردرد،  افزای���ش تعری���ق، احس���اس 
کهی���ر، درد و الته���اب در مح���ل تزریق،  س���رگیجه، 
کس���ن  وا ای���ن  جانب���ی  ع���وارض  از  لنفادنوپات���ی 

می باشند.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
گلوکوکورتیکوئید ها و  کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی و 
پرتودرمانی ممکن اس���ت پاس���خ ایمن���ی ناقص را 

موجب شوند.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت وج���ود عفون���ت فعال و ش���دید باید 
کسیناسیون هپاتیت B را به تعویق انداخت. وا

2- مح���ل تزری���ق عضالن���ی در ایجاد پاس���خ ایمنی 
تأثیر دارد. تزریق در عضله دلتوئید برای بزرگساالن 

و در عضل���ه ران برای کودکان توصیه ش���ده اس���ت. 
کاهش پاسخ ایمنی  تزریق در عضله س���رینی باعث 

می  شود. هرگز داخل ورید تزریق نشود. 
کسیناس���یون ب���رای  مق���دار مص���رف: برنام���ه وا
کسن  گروه   های پرخطر ش���امل تزریق سه نوبت وا
)نوبت دوم و سوم به ترتیب 1 و 6 ماه بعد از نوبت 
اول( و هر نوبت برای بزرگساالن مقدار 10میکروگرم 
ک���ودکان 10-2/5میکروگرم  ی���ا 20میکروگرم و برای 
می  باش���د. برای بیماران مبتال به نق���ص ایمنی یا 
بیماران تح���ت درمان ب���ا دیالی���ز، 40میکروگرم در 
هرنوبت برای 4 نوبت )0، 1، 2، 6 ماه( تزریق شود. 
بیماران دیالیزی 3-2 ماه بعد از نوبت سوم تزریق 
با توجه به سطح آنتی بادی ممکن است به تزریق 

کسن نیاز داشته باشند. مجدد وا
اشکال دارویی

Injection: 50 IU/ml

HUMAN   PAPILLOMAVIRUS        
          VACCINE                            

کس���ن برای زنان و دختران  موارد مصرف: این وا
در س���نین بی���ن  9 ت���ا 26 س���ال ب���رای جلوگیری از 
ب���روز بیماری ه���ای ایج���اد ش���ده توس���ط ویروس 
پاپیلومای انس���انی ش���امل س���رطان س���رویکس، 
والو و واژن، زگیل های تناس���لی، ادنوکارسینومای 
موضع���ی س���رویکس و نئوپ���الزی داخل اپی تلیال 

استفاده می شود. 
هشدارها

1- این فراورده مصونیتی علیه سایر انواع ویروس 
پاپیلومای انس���انی )به غیر از ن���وع 6، 11، 16 و 18( 

ایجاد نمی کند.
2- در ص���ورت وج���ود اخت���الالت دس���تگاه ایمنی 

ممکن است پاسخ ایمنی ناقص ایجاد شود.
ع���وارض جانب���ی: درد، تورم، قرم���زی و خارش در 
محل تزریق، تب، سردرد و تهوع از عوارض جانبی 

کسن می باشند.  این وا
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
گلوکوکورتیکوئید ها و  کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی و 
پرتودرمانی ممکن اس���ت پاس���خ ایمن���ی ناقص را 

موجب شوند.
نکات قابل توصیه

1- تزری���ق در عضل���ه دلتوئید یا قس���مت قدامی-
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جانب���ی عضل���ه ران توصی���ه ش���ده اس���ت. تزری���ق 
زیرجلدی یا داخل جلدی توصیه نمی شود.

کس���ن به افراد مبتال به اختالالت  2- تزریق این وا
خونری���زی مانن���د هموفیل���ی و ترومبوس���یتوپنی و 
بیماران تحت درمان با داروهای ضدانعقاد باید با 

گیرد. احتیاط صورت 
کس���ینه ش���ده بای���د آزمون اس���تاندارد  3- زنان وا

غربالگری سرطان سرویکس را ادامه دهند.
مق���دار مصرف: فراورده س���ه نوب���ت در هر نوبت 
0/5 میلی لیت���ر ترجیحًا در روزه���ای 0، 60 و 180 به 

صورت داخل عضالنی تزریق می شود.
اشکال دارویی

Injection

             INACTIVATED             
              POLIOVIRUS                 

        VACCINE (IPV)                 
کس���ن تزریقی فل���ج اطفال در  م���وارد مص���رف: وا
کی فلج  کس���ن خورا که ق���ادر به مصرف وا اف���رادی 
که به طور ناقص مصون  کودکانی  اطفال نیستند، 
ش���د ه  اند و بیماران مبتال به نقص دستگاه ایمنی 

مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: برای بیماران مبتال به هر نوع 
که بهبود یابند، نباید  بیم���اری حاد و تب تا زمانی 

مصرف شود. 
در  موضع���ی  کنش  ه���ای  وا جانب���ی:  ع���وارض 
مح���ل تزری���ق )مث���ل قرم���زی، ت���ورم و درد(، تب، 
کاهش اشتها و حالت  کردن،  گریه  خواب   آلودگی، 

کسن می   باشند. تهوع از عوارض جانبی این وا
تداخل های دارویی: مص���رف همزمان داروهای 
گلوکوکورتیکوئیده���ا و  کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی، 
پرتودرمانی ممکن اس���ت پاس���خ ایمن���ی ناقص را 

موجب شوند.
نکات قابل توصیه

1- تزریق زیرجل���دی یا داخل عضالنی )ترجیحًا در 
عضله دلتوئید برای بزرگساالن و قسمت قدامی-
ک���ودکان( توصیه ش���ده  جانب���ی عضل���ه ران برای 
اس���ت. در اط���راف ع���روق خون���ی و اعص���اب نباید 

تزریق شود.
کس���ن  کودکان وا کسیناس���یون  2- ب���رای برنامه وا

کسن تزریقی ارجحیت دارد. کی نسبت به وا خورا

3- هر گونه تأخیر در فواصل بین نوبت  های تزریق 
کس���ن درایجاد مصونیت نهایی تأثی���ری ندارد.  وا
بنابراین در صورت تأخیر نیازی به شروع یک دوره 

جدید نیست.
مقدار مصرف

کودکان: دوره اولیه ایمن  س���ازی شامل سه نوبت 
0/5میلی لیتر زیرجلدی می  باشد. فواصل بین دو 
نوبت اول بای���د حداقل 4 هفته و ترجیحًا 8 هفته 
کس���ن  باش���د. اولین و دومین نوبت را معمواًل با وا
ث���الث و در س���نین 4 و 8 ماهگ���ی تجویز می  کنند. 
سومین نوبت باید حداقل 6 ماه و ترجیحًا 12 ماه 
بع���د از نوب���ت دوم تجویز ش���ود. نوبت ی���ادآوری را 
که  کرد، مگر این  قبل از ش���روع مدرسه باید تزریق 
اولین نوبت دوره اولیه در ش���روع 4 س���الگی یا بعد 
از آن تزریق شده باش���د.تزریق تمام 3 نوبت دوره 
کسیناسیون  اولیه و نوبت یاد آوری برای تکمیل وا
که به ط���ور ناقص با  کودکانی  ض���روری می باش���د. 
کس���ینه ش���د ه  اند بای���د نوبت  ه���ای اضافی  IPV وا

کنند تا به چهار نوبت الزم برسند. دریافت 
گر در  کس���ینه نش���ده ا بزرگس���االن: ب���رای اف���راد وا
مع���رض خطر پولیووی���روس قرار دارن���د، یک دوره 
کسیناس���یون توصیه می  ش���ود. سه نوبت  اولیه وا
هر بار 0/5میلی لیتر زیرجلدی، نوبت اول و دوم با 
فاصله 2-1 ماه و نوبت س���وم 12-6 ماه بعد تزریق 
کسن  که حداقل یک نوبت وا ش���ود. برای افرادی 
کرده است، باید حداقل یک نوبت تزریق  دریافت 

شود.
اشکال دارویی

Injection: 0.5ml

  INFLUENZA VACCINE    
کس���ن برای ایج���اد ایمنی  م���وارد مصرف: این وا
که در  فع���ال علیه آنتی  ژن   ه���ای ویروس آنفوالن���زا 

کسن موجود است، مصرف می  شود.  وا
م���وارد منع مص���رف: در صورت س���ابقه س���ندرم 
Guillen-Barre، اختالالت عصبی فعال، بیماری 

حاد تنفسی یا عفونت حاد نباید مصرف شود.
)مث���ل  عصب���ی  اخت���الالت  جانب�������ی:  ع��������وارض 
آس���یب  های مغزی، فلج نس���بی عص���ب صورت و 
التهاب عصب بینایی(، درد در محل تزریق، تب، 
درد عضالنی و احساس ناخوشی از عوارض جانبی 
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کاهش  تداخل  ه���ای دارویی: به دلی���ل احتمال 
دارو ه���ای  و  وارفاری���ن  تئوفیلی���ن،  متابولیس���م 
کس���ن آنفوالنزا، بع���د از تزریق  ع توس���ط وا ضدصر
کسن، بیماران تحت درمان با این دارو ها از نظر  وا
مس���مومیت داروی���ی باید تحت مراقبت باش���ند. 
کاهن���ده دس���تگاه  داروه���ای  مص���رف هم زم���ان 
گلوکوکورتیکوئیده���ا و پرتودرمانی ممکن  ایمن���ی، 

است پاسخ ایمنی ناقص را موجب شوند.
نکات قابل توصیه

کسن  1- به دلیل احتمال بروز تب بعد از مصرف وا
کسن در افراد مبتال به تب حاد  آنفوالنزا از تزریق وا

خودداری شود.
کسیناسیون آنفوالنزا همزمان با تزریق سایر  2- وا

کسن  ها )در محل  های متفاوت( بالمانع است. وا
کس���ن ممک���ن اس���ت در هم���ه افراد  3- تزری���ق وا

مصونیت ایجاد نکند.
4- فقط تزریق داخل عضالنی و ترجیحًا در عضله 
کودکان  دلتوئید برای بزرگساالن و عضله ران برای 
توصیه ش���ده است. تزریق در عضله سرینی باعث 

کاهش پاسخ ایمنی می  شود.
مقدار مصرف: برای کودکان با سن کمتر از  9 سال 
کس���ینه نش���د ه  اند باید طی دو نوبت )به  که قباًل وا
فاصله بیش���تر از یک ماه( و هر نوبت 0/5میلی لیتر 
کس���ن تزریق ش���ود. در خردساالن با سن بین  از وا
35-6 ماه مقدار 0/25میلی لیتر باید تزریق شود. 
در اف���راد با س���ن بیش از  9 س���ال تزریق یک نوبت 
کسیناسیون  کافی است. وا کسن  0/5میلی لیتر  وا
باید ساالنه و در زمان شیوع عفونت آنفوالنزا انجام 

گردد.
اشکال دارویی

Injection

    MEASLES VACCINE      
کس���ن برای ایج���اد ایمنی  م���وارد مصرف: این وا
ک���ودکان در  فع���ال علی���ه ویروس س���رخک ب���رای 

کار می رود.  سنین 15-12 ماهگی به 
م���وارد من���ع مص���رف: در بیم���اران تح���ت درمان 
کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی، ابت���ال به  ب���ا دارو ه���ای 
س���رطان های بدخیم مغز  اس���تخوان یا دس���تگاه 
کتس���ابی دستگاه ایمنی،  لنفاوی، نقص اولیه یا ا

س���ل فعال درم���ان نش���ده، س���ابقه فامیلی نقص 
وراثتی ی���ا مادرزادی ایمنی، بیم���اران HIV مثبت 
دارای عالئم، ابتال به نقص ایمنی س���لولی، وجود 
گلوبولینی، بیماری حاد تنفس���ی و  گاما اختالالت 

عفونت فعال همراه تب نباید مصرف شوند.
از  بع���د  م���اه  س���ه  ت���ا  بای���د  زن���ان  هش���دارها: 
کسیناس���یون از ب���ارداری اجتن���اب نمایند. ابتال  وا
ب���ه س���رخک در دوران بارداری خطر ب���روز عوارض 

جنینی را افزایش می  دهد.
کس���ی، تب  کنش   های آنافیال ع���وارض جانب���ی: وا
مالیم، سرفه، التهاب بینی و جوش  های پوستی، 
الته���اب، قرمزی، لنفادنوپاتی و س���وزش در محل 

کسن می باشند. تزریق از عوارض جانبی این وا
تداخل  ه���ای داروی���ی: تا چن���د روز بع���د از تزریق 
کس���ن س���رخک در بین بیماران آسمی، نتیجه  وا
کولین استنش���اقی  کاذب در آزمای���ش متا مثب���ت 

مشاهده شده است.
نکات قابل توصیه

که بروز  تب امکان دارد  1- به والدین توصیه شود 
و آن ها باید به منظور جلوگیری از  تش���نج ناشی از 

تب باال اقدامات الزم را به عمل آورند.
کس���ن س���رخک در افراد با س���ن  2- اس���تفاده از وا
کودکانی  بی���ش از  12 ماه مؤثر و بی ضرر می باش���د. 
کسینه شده اند، باید  کمتر  از 12 ماه وا که در س���ن 

کسینه شوند. دوباره بعد از 15 ماهگی وا
کس���ن را یک ماه قبل یا بعد  3- بهتر اس���ت این وا

کرد. کسن   های ویروسی تجویز  از دریافت سایر وا
مق���دار مصرف: مق���دار 0/5میلی لیت���ر را ترجیحًا 
بای���د در س���ن 15 ماهگی و درس���طح بیرون���ی بازو، 

زیرجلدی تزریق نمود.
اشکال دارویی

Injection

         MEASLES+MUMPS +      
                 RUBELLA      

       VACCINE (MMR)           
م���وارد مص���رف: این ف���راورده برای ایمن  س���ازی 
فعال همزمان علیه سرخک، سرخجه و اوریون در 

سنین بعد از 15 ماهگی مصرف می  شود.
بیم���اران تح���ت درم���ان  م���وارد من���ع مص���رف: 
کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی، ابت���ال به  ب���ا دارو ه���ای 
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س���رطان های بدخی���م مغزاس���تخوان یا دس���تگاه 
کتس���ابی ایمنی، س���ل  لنف���اوی، نق���ص اولی���ه یا ا
فعال درمان نش���ده، س���ابقه فامیلی نقص وراثتی 
ی���ا مادرزادی ایمن���ی، بیم���اران HIV مثبت دارای 
عالئم ابتال به نقص ایمنی سلولی، وجود اختالالت 
گلوبولینم���ی، بیماری حاد تنفس���ی و عفونت  گاما
کس���ن  فعال همراه تب از موارد منع مصرف این وا

می باشند.
ع���وارض جانبی: از ع���وارض عمومی می  توان تب، 
گلودرد، س���رفه، التهاب بینی، التهاب  ناخوش���ی، 
غدد پاراتیروئید، التهاب بیضه  ها، تهوع، استفراغ، 
کس���ی را  کنش  ه���ای التهاب���ی و آنافیال اس���هال و وا
نام برد. عوارض موضعی نیز ش���امل سوزش، تورم 
و قرم���زی در مح���ل تزری���ق و لنفادنوپاتی موضعی 

می باشند.
کس���ن ترجیحًا  مقدار مصرف: 0/5میلی لیتر از وا
در س���ن 15 ماهگ���ی و از راه زیرجلدی و در س���طح 
بیرون���ی قس���مت فوقان���ی ب���ازو تزری���ق می  ش���ود. 
ی���ک تزریق مجدد MMR یا س���رخک ب���ه  تنهایی 
)حداقل با فاصله 4 هفته( نیز  توصیه شده است.

اشکال دارویی
Injection

    
       MEASLES+RUBELLA         

             VACCINE                       
م���وارد مص���رف: این ف���راورده برای ایمن  س���ازی 
فعال همزمان علیه س���رخک و سرخجه در سنین 

بعد از  15 ماهگی مصرف می  شود.
بیم���اران تح���ت درم���ان  م���وارد من���ع مص���رف: 
کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی، ابت���ال به  ب���ا دارو ه���ای 
س���رطان های بدخیم مغز  اس���تخوان یا دس���تگاه 
کتس���ابی ایمنی، س���ل  لنف���اوی، نق���ص اولی���ه یا ا
فعال درمان نش���ده، س���ابقه فامیلی نقص وراثتی 
ی���ا مادرزادی ایمن���ی، بیم���اران HIV مثبت دارای 
عالئم ابتال به نقص ایمنی سلولی، وجود اختالالت 
گلوبولینم���ی، بیماری حاد تنفس���ی و عفونت  گاما
کس���ن  فعال همراه تب از موارد منع مصرف این وا

می باشند.
ع���وارض عموم���ی می  ت���وان  از  ع���وارض جانب���ی: 
گل���ودرد، س���رفه، الته���اب بینی،  تب، ناخوش���ی، 
کنش   ه���ای التهابی  تهوع، اس���تفراغ، اس���هال و وا

کس���ی را ن���ام ب���رد. ع���وارض موضع���ی نی���ز  و آنافیال
ش���امل س���وزش، تورم و قرمزی در مح���ل تزریق و 

لنفادنوپاتی موضعی می باشند.
کس���ن ترجیحًا  مقدار مصرف: 0/5 میلی لیتر از وا
در س���ن 15 ماهگ���ی و از راه زیرجلدی و در س���طح 
بیرون���ی قس���مت فوقان���ی ب���ازو تزری���ق می  ش���ود. 
ی���ک تزریق مجدد MMR یا س���رخک ب���ه تنهایی 
)حداقل با فاصله 4 هفته( نیز  توصیه شده است.

اشکال دارویی
Injection

  MENINGOCOCCAL (A+C)              
              VACCINE                          

کس���ن برای ایج���اد ایمنی  م���وارد مصرف: این وا
 Neisseria Meningitidis فعال علیه عفونت  ه���ای
)مننژیت، سپتی س���می( در افراد با سن بیش از 2 
که در نواح���ی اپیدمی���ک و آندمیک زندگی  س���ال 

کار می رود. می کنند، به 
هشدارها

کاهنده  1- در بیم���اران تح���ت درمان ب���ا داروهای 
کس���ن ممکن است قادر به  دس���تگاه ایمنی این وا

ایجاد پاسخ ایمنی مناسب نباشد.
کودکان با س���ن  2- این فراورده برای اس���تفاده در 
کمتر از 2 سال توصیه نمی  شود ولی برای مصونیت 
ک���ودکان 24-3 ماهه با  کوتاه  مدت ممکن اس���ت 
کسن با فاصله 3 ماهه از یکدیگر  مصرف 2 نوبت وا
کودکان باید3- 2 سال  کسینه شوند. برای این  وا

گیرد. کسیناسیون انجام  بعد مجددًا وا
کنش  ه���ای عموم���ی ش���امل  ع���وارض جانب���ی: وا
س���ردرد، ناخوش���ی، ت���ب، ل���رز، آدنوپات���ی زیربغل 
می باش���ند و درد، قرم���زی و ت���ورم در ناحیه تزریق 
کس���ن  کنش  ه���ای موضع���ی نس���بت ب���ه این وا وا

هستند.
کسن ممکن است در  نکات قابل توصیه: تزریق وا

همه افراد مصونیت ایجاد نکند.
تزری���ق  مق���دار مص���رف: مق���دار 0/5میلی لیت���ر 

زیرجلدی می شود.
اشکال دارویی

Injection
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 MUMPS VIRUS VACCINE د

کس���ن برای ایج���اد ایمنی  م���وارد مصرف: این وا
کودکان با س���ن بیش از 12  فع���ال علیه اوری���ون در 

ماه و بعضی از بزرگساالن مصرف می  شود. 
م���وارد من���ع مص���رف: بیماری تنفس���ی یا س���ایر 
عفونت  های فعال هم���راه تب، مصرف همزمان با 
کاهنده دس���تگاه  گلوکوکورتیکوئید ه���ا و دارو های 
ایمنی، ابتال به سرطان های بدخیم مغز استخوان 
کتس���ابی  ی���ا دس���تگاه لنف���اوی، نق���ص اولی���ه ی���ا ا
دس���تگاه ایمنی، س���ل فعال درمان نشده، سابقه 
فامیل���ی نقص ایمنی مادرزادی ی���ا وراثتی از موارد 

کسن می باشند. منع مصرف این وا
هشدارها

کس���ینه ش���ده بای���د ت���ا 3 م���اه بع���د از  1- زن���ان وا
کنند. کسیناسیون از بارداری جلوگیری  وا

کسن اوریون در افراد با سن بیش  2- استفاده از وا
که در  کودکانی  از 12 ماه مؤثر و بی  ضرر می  باش���د. 
کسینه شد ه  اند، باید بعد  سن کمتر از 12 ماهگی وا

کسینه شوند. از 15 ماهگی دوباره وا
گزگز  یا سوزش در محل  عوارض جانبی: احس���اس 
تزریق بروز می  کند. در بعضی از افراد نیز تب مالیم، 

لنفادنوپاتی متوسط یا اسهال مشاهده می  شود.
نکات قابل توصیه

کسن را یک ماه قبل یا بعد از  1- بهتر اس���ت این وا
کرد. کسن  های ویروسی تجویز  سایر وا

2- باید از تجویز همزمان ایمنوگلوبولین س���رمی و 
کسن اوریون خودداری شود. برای جلوگیری از  وا
کس���ن 14-30 روز قبل یا  کسن، وا خنثی ش���دن وا
8-6 هفت���ه بعد از تجویز ه���ر نوع ایمنوگلوبولین یا 

فراورده خونی باید تزریق شود.
راه  از  0/5میلی لیت���ر  مق���دار  مص���رف:  مق���دار 

زیرجلدی در ناحیه خارجی بازو تزریق می شود.
اشکال دارویی

Injection

           PNEUMOCOCCAL             
 POLYVALENT VACCINE          

موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
کتریمی و سایر عفونت  های  فعال علیه پنومونی و با
 Streptococcus پنوموکوکی ناش���ی از انواع مختلف

کسن مصرف می  شود. pneumonia موجود در وا

کمتر از 2 س���ال،  کودکان  موارد من���ع مصرف: در 
کس���ن  کسیناس���یون ب���ا هر نوع وا س���ابقه قبلی وا
پل���ی واالن پنوموکک���ی، بیم���اران تح���ت درم���ان با 
کاهنده دس���تگاه ایمن���ی، عفونت  های  دارو ه���ای 
حاد ریوی و سایر عفونت  های فعال نباید مصرف 

شود.
هشدارها

1- در بیم���اران ب���ا ضع���ف پاس���خ  های ایمنی این 
کس���ن ممکن اس���ت ق���ادر ب���ه ایج���اد مصونیت  وا
کس���ن پنوموکوک در بیماران  نباش���د. همچنین وا
فاق���د طحال و یا مبتال به بدکاری طحال ناش���ی از 
کم  خونی داسی ش���کل ممکن است اثر ایمن زایی 

کمتری داشته باشد.
2- ب���ه دلیل عدم ایج���اد مصونیت مطلوب، برای 
کمتر از 2 سال توصیه  کودکان با سن  اس���تفاده در 

نمی شود.
کسن پنوموکوک باید در موارد ذیل دو  3- تجویز  وا
گیرد:  هفته قبل از اقدام درمانی مورد نظر صورت 
عم���ل جراحی برداش���ت طح���ال، ش���یمی درمانی 
کاهنده دس���تگاه  س���رطان، اس���تفاده از دارو های 
ایمن���ی و پیون���د مغ���ز اس���تخوان، در خ���الل مدت 
شیمی درمانی سرطان و پرتودرمانی باید از انجام 
کرد. همچنی���ن افراد  کسیناس���یون خ���ودداری  وا
مبت���ال به عفون���ت HIV )با یا ب���دون عالئم بالینی( 
ع وق���ت بع���د از تایی���د تش���خیص،  بای���د در اس���ر

کسینه شوند. وا
کس���ن ممکن اس���ت  4- تزری���ق داخل پوس���تی وا

عوارض موضعی شدیدی را باعث شود.
کنش  های سیس���تمیک شامل  عوارض جانبی: وا
ت���ب  پایی���ن و به ن���درت ت���ب ح���اد،  س���ردرد، درد 
کنش  های  عضالنی، س���ندرم Guillain-Barre، وا
کس���ی، جوش  های پوس���تی،  درد و التهاب  آنافیال
کنش  های  مفاصل و تهوع و استفراغ می  باشد. وا
موضعی شامل درد، قرمزی و تورم درناحیه تزریق 

کسیناسیون است. معمواًل 3-2 روز بعد از وا
نکات قابل توصیه

1- ب���ه  دلی���ل س���طح ب���االی پادت���ن پنوموکوک���ی و 
کس���ن، از  کنش نس���بت به وا احتم���ال افزای���ش وا
کس���ن ب���ه بیماران مبتال ب���ه عفونت  های  تزریق وا
پنومون���ی  س�������ابقه  دارای  اف���راد  و  پنوموکوک�������ی 

پنوموکوکی اجتناب شود.
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کنش  های آرتوس و سیستمیک  که وا 2- از آن  جا 
کس���ن مش���اهده ش���ده  با تزریق نوبت دوم این وا
اس���ت و نی���ز نوبت ی���ادآوری باعث افزایش س���طح 
کسیناس���یون مج���دد و  پادتن ه���ا می گ���ردد، از وا

کرد. تزریق نوبت یادآوری باید خودداری 
ک���ه تح���ت درم���ان پیش���گیری از  3- در اف���رادی 
کسی  عفونت پنوموکوکی می باشند، درمان پروفیال
کسیناس���یون نباید قطع  ب���ا آنتی  بیوتیک بعد از وا

شود.
کس���ن آنفوالن���زا ب���ا ای���ن  4- مص���رف همزم���ان وا
کس���ن، ب���دون افزایش ع���وارض جانبی، پاس���خ  وا

ایمنی مطلوبی را ایجاد می  کند.
و  طح�������ال  برداش���ت  ب���ه  نی���از  ص�������ورت  در   -5
کاهش سطح ایمنی  ش���یمی درمانی یا س���ایر موارد 
حداق���ل 2 هفت���ه قب���ل از انج���ام روش درمانی این 
کسن باید تزریق شود. در صورت جراحی اورژانس،  وا

کسن باید بالفاصله بعد از عمل تزریق شود. وا
که به طور مداوم در  کس���ینه شده  6- برای افراد وا
معرض خط���ر ابتالی به بیماری  ه���ای پنوموکوکی 
هستند )بیماران بدون طحال، سندرم نفروتیک 
و بیم���اران باالت���ر از 65س���ال( بع���د از 5 س���ال باید 

کسیناسیون مجدد انجام شود. وا
مقدار مصرف: این فراورده باید از راه زیرجلدی 
ی���ا داخل عضالن���ی )ترجیح���ًا در عضل���ه دلتوئی���د 
ی���ا ران( تزری���ق ش���ود و از تزری���ق داخل وری���دی و 
کرد. مقدار الزم  داخل پوس���تی آن باید خودداری 
کس���ن  ب���رای مصونی���ت، تزریق 0/5میلی لیتر از وا

می  باشد. 
اشکال دارویی

Injection

        POLIOVIRUS ORAL           
       VACCINE (OPV)                   

کس���ن برای ایج���اد ایمنی  م���وارد مصرف: این وا
کودکان به  کار می  رود. فعال علیه ویروس فلج 

م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به هر نوع 
بیماری حاد، اس���تفراغ یا اس���هال پایدار و بیماران 
با ضعف پیش���رفته، بیماران دارای نقص ایمنی یا 
افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی و یا افرادی 
که با یک بیمار دارای نقص ایمنی زندگی می  کنند، 

نباید استفاده شود.

هشدارها
ک���ودکان با س���ابقه فامیلی نق���ص ایمنی، تا  1- در 
کودکان  کلیه  زمان تأیید س���طح ایمنی طبیعی در 

کرد. کسن خودداری  خانواده باید از مصرف وا
کی  کس���ن خورا کلی���ه م���وارد منع مصرف وا 2- در 
کس���ن تزریقی فلج  ک���ودکان )OVP( باید از وا فل���ج 

کرد. کودکان )IVP( استفاده 
کاهش س���طح  تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ه  دلیل 
کاهن���ده  ایمن���ی، در هن���گام مص���رف دارو ه���ای 
کسیناس���یون بای���د  دس���تگاه ایمن���ی از انج���ام وا

کرد.  خودداری 
نکات قابل توصیه: به دلیل دفع ویروس از طریق 
مدف���وع و آب د هان برای م���دت 6 تا 8 هفته بعد 
کسیناسیون به مراقبت  های بهداشتی توجه  از وا

خاص شود. 
مقدار مصرف: دوره اولیه ایمنی س���ازی ش���امل 
س���ه نوبت 0/5میلی لیتر، اولی���ن 12-6 هفته بعد 
از تول���د، دومی���ن نوب���ت 8 هفته بع���د از نوبت اول 
)4 ماهگ���ی( و نوبت س���وم 12-8 م���اه بعد از نوبت 
کس���ن  دوم )18 ماهگ���ی(. این نوبت  ها همراه با وا
مناط���ق  در  می  ش���وند.  تجوی���ز   )DTP( س���ه گانه 
آندمی���ک ی���ک نوب���ت اضاف���ی در س���ن 6 س���الگی 
کسن در سنین  توصیه می  شود. نوبت یادآوری وا

19-15 سالگی توصیه می  شود.
اشکال دارویی

Oral solution

 RABIES VACCINE (VERO)
کس���ن  هاری برای ایجاد ایمنی  موارد مصرف: وا

فعال علیه بیماری هاری مصرف می  شوند.
هشدارها

1- در م���ورد بیم���اران مبت���ال ب���ه بیم���اری ح���اد، 
کسیناس���یون قب���ل از تم���اس، باید ت���ا بهبودی  وا

کامل بیمار به تأخیر افتد.
کسن به بیماران مبتال به  هاری باید  2- از تزریق وا

کرد. خودداری 
ع���وارض جانب���ی: درد موق���ت، قرم���زی و تورم در 
ناحیه تزریق سردرد، سرگیجه، تهوع، تب مالیم، 
لنفادنوپاتی، درد عضالنی، س���ردرد، ناخوش���ی و 
کس���ن  خس���تگی از ع���وارض جانب���ی عمده این وا

هستند.



222

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
از د اس���تفاده  ص���ورت  در  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 

کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی همزم���ان با  داروه���ای 
کس���ن در پیش���گیری بعد از تماس،  سطوح  این وا
پادتن ه���ای ضد ه���اری بای���د حتم���ًا اندازه گی���ری 
کلروکین و سایر دارو های  شود. مصرف بلند مدت 
کاهش پاس���خ ایمنی  مش���ابه ض���د ماالری���ا باع���ث 

کسن می  شوند. نسبت به وا
نکات قابل توصیه

کس���ن فق���ط بای���د از راه داخل عضالنی  1- ای���ن وا
کودکان  )برای بزرگساالن در عضله دلتوئید و برای 
گر در عضله س���رینی  در عضل���ه ران( تزریق ش���ود. ا

تزریق شود، احتمال عدم موفقیت وجود دارد.
کسیناسیون قبل از تماس برای افراد دارای  2- وا

نقص دستگاه ایمنی توصیه نمی شود.
مقدار مصرف: برای پیشگیری قبل از تماس در 
کسن باید در روز 0، 7، 28  کودکان وا بزرگس���االن و 
و بع���د از آن بر اس���اس میزان پادتن هر 5-2 س���ال 
داخل عضالنی تزریق ش���ود. برای نوب���ت یادآوری 
کرد.  کس���ن را تزریق  نی���ز هر 3 س���ال یک  بار باید وا
برای پیش���گیری بعد از تماس هرچه سریع تر بعد 
 20 IU/kg( از تم���اس، ایمنوگلوبولی���ن ضد ه���اری
انس���انی یا IU/ kg 40 اس���بی( )نیمی از مقدار مورد 
گزش نش���ت داد و باقیمانده  نی���از را باید در محل 
کرد( باید تجویز شود.  باید در عضله سرینی تزریق 
قب���ل از تزری���ق ایمنوگلوبولین اس���بی بای���د آزمون 

جلدی انجام شود. 
گر یک  کس���ینه ش���ده، ا که فرد قباًل وا در صورت���ی 
کس���ن نمی  گ���ذرد یک  س���ال از آخری���ن تزری���ق وا
گر بیش  تزریق یادآوری در روز  0 باید انجام شود. ا
کسن می گذرد، سه  از یک سال از آخرین تزریق وا
نوب���ت در روز ه���ای 0، 3 و 7 تزریق ش���ود و نیازی 
ب���ه تزری���ق ایمنوگلوبولی���ن ضد هاری نیس���ت. در 
کس���ینه نش���ده، بعد از  ک���ه ف���رد قب���اًل وا صورت���ی 
کس���ن را  تم���اس در روز ه���ای 0، 3، 7، 14، 28 وا
کرد. نوب���ت تزریق در  باید داخل عضالن���ی تزریق 
کسیناسیون باید هر  روز 90 اختیاری می  باشد. وا
چه سریع تر بعد از تماس انجام شود و در صورت 
کسیناس���یون  اثب���ات عدم وجود خطر می  توان وا
را قط���ع نم���ود. ب���رای م���وارد خط���ر م���داوم ابتال، 
بر اس���اس می���زان پادتن هر 3 س���ال یک ب���ار باید 

کسن تزریق شود. وا

اشکال دارویی
Injection    

    RUBELLA VACCINE         
کس���ن برای ایج���اد ایمنی  م���وارد مصرف: این وا
کودکان از س���ن 12  علی���ه ویروس س���رخجه ب���رای 

ماهگی تا هنگام بلوغ مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: بیم���اران تح���ت درم���ان با 
دارو ه���ای کاهنده دس���تگاه ایمنی ی���ا پرتودرمانی، 
ابت���ال ب���ه س���رطان های بدخیم مغ���ز اس���تخوان یا 
کتسابی دستگاه  دس���تگاه لنفاوی، نقص اولیه یا ا
ایمنی و گلوکوکورتیکوسترویید ها، سل فعال درمان 
نش���ده، س���ابقه فامیلی نقص ژنتیک���ی ایمنی و هر 
گون���ه عفونت حاد همراه با تب از موارد منع مصرف 

کسن می باشند. وا
هش���دارها: عفون���ت س���رخجه طبیع���ی جنی���ن 
ممکن اس���ت باعث بیماری س���رخجه م���ادرزادی 
کس���ن به زن���ان باردار  ش���ود. بنابرای���ن از تزری���ق وا
بای���د خ���ودداری ش���ود. زن���ان باید ت���ا 3 م���اه بعد 
ب���ارداری اجتن���اب نماین���د.  کسیناس���یون از  از وا
کسیناس���یون زن���ان مس���تعد  مناس���ب ترین راه وا

بالفاصله بعد از وضع حمل می  باشد.
ع���وارض جانبی: درد، س���وزش، خ���ارش،  قرمزی، 
کنش  های���ی  کس���ن، وا تزری���ق وا ت���ورم در مح���ل 
شبیه بیماری س���رخجه طبیعی مثل لنفادنوپاتی 
گلودرد، تب،  کهیر، جوش، ناخوش���ی،  موضع���ی، 
سردرد، درد موقت مفاصل و پلی نوریت از عوارض 

کسن می باشند. جانبی این وا
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف همزم���ان عوامل 
کاه���ش پاس���خ  کاهن���ده دس���تگاه ایمن���ی باع���ث 
کس���ن می ش���وند. مص���رف همزمان  ایمن���ی ب���ه وا
کسن مننگوکوک  ایمنوگلوبولین   ها، اینترفرون و وا
کاهش پاس���خ ایمنی نس���بت ب���ه این  نی���ز باع���ث 

کسن می   گردند. وا
نکات قابل توصیه

کس���ینه  ک���ه قبل از بلوغ وا 1- ب���ه زن���ان غیرمصونی 
کسن  نشد ه  اند،  باید حداقل 3 ماه قبل از بارداری وا

سرخجه را تزریق نمود.
کمتر از 12 ماه  کودکان با سن  کسیناس���یون  2- وا
توصیه نمی  ش���ود، زیرا ممکن است وجود پادتن 
مادری ضدسرخجه با ایجاد پاسخ ایمنی تداخل 

کند.
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راه  از  0/5میلی لیت���ر  مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
زیرجل���دی در س���طح بیرون���ی عضل���ه ب���ازو تزریق 

می شود. 
اشکال دارویی

Injection

        TYPHOID VACCINE           
                (ORAL)                               

ک���ی تیفوئید برای  کس���ن خورا م���وارد مصرف: وا
ک���ودکان با س���ن بی���ش از 2 س���ال در  ایمن  س���ازی 
مقاب���ل بیماری ناش���ی از باس���یل س���المونال تیفی 

مصرف می  شود. 
م���وارد منع مصرف: ب���رای بیم���اران مبتال به تب  
تیفوئید یا ناقلین مزمن تیفوئید، در بیماری  های 
حاد همراه با تب یا اختالالت حاد گوارشی )اسهال 
و اس���تفراغ طوالنی( و نقص دس���تگاه ایمنی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1- ب���رای بیماران مبتال به نقص ش���دید دس���تگاه 
کاهنده  ایمنی یا بیماران تحت درمان با دارو های 
کس���ن تزریقی تیفوئی���د غیرفعال  ایمن���ی بای���د از وا

استفاده شود.
کمتر  کودکان با سن  کس���ن را نباید برای  2- این وا

کرد.  از 6 سال مصرف 
کس���ن تهوع،  ع���وارض جانب���ی: ب���ا مصرف ای���ن وا
استفراغ، دردشکمی، سردرد، جوش  های پوستی 

کهیر مشاهده می  شود. و 
تداخل  ه���ای داروی���ی: بعض���ی از دارو ه���ای ضد 
کاهنده دس���تگاه  ماالری���ا، فنی  توئی���ن، دارو های 
اس���ت در  کورتیکوس���ترویید ها ممک���ن  ایمن���ی و 
کنن���د.  ایج���اد پاس���خ مناس���ب ایمن���ی مداخل���ه 
س���ولفونامید ها و آنتی  بیوتیک  ها نی���ز مانع ایجاد 
کی  کس���ن خورا پاس���خ مناس���ب ایمن���ی در برابر  وا

تیفوئید می  شوند.
کس���ینه ش���ده  ن���کات قابل توصی���ه: همه افراد وا
کام���ل مص���ون نمی  ش���وند و ل���ذا اف���راد  ب���ه  ط���ور 
کس���ینه ش���ده بای���د از تماس ب���ا افراد آل���وده و یا  وا
خوردن غذا های احتمااًل آلوده خودداری نمایند.
کپس���ول ی���ک روز در میان  مق���دار مص���رف: یک 
)روز های 1، 3، 5، 7( یک س���اعت قبل از غذا با آب 
کسن  کپسول حاوی وا سرد یا ولرم بلعیده ش���ود. 

کسیناس���یون  کامل وا نباید جویده ش���ود. برنامه 
خوردن هر 4 کپسول می  باشد و در غیر این صورت 
ممکن اس���ت پاسخ مناسب ایمنی حاصل نشود. 
مصونیت برای حداقل 5 س���ال باقی می ماند. در 
ص���ورت تماس مک���رر و مداوم با ت���ب تیفوئید بعد 
کسیناسیون به عنوان  از 5 س���ال، برنامه مجدد وا

یادآوری توصیه می  شود.
اشکال دارویی

Capsule

         VARICELLA VIRUS        
             VACCINE                       

موارد مصرف: برای ایجاد ایمنی علیه آبله مرغان 
استفاده می شود.

م���وارد من���ع مص���رف: بیم���اران مبتال به ه���ر نوع 
سرطان بدخیم مغز استخوان و دستگاه لنفاوی، 
 مصرف همزمان دارو های کاهنده دستگاه ایمنی، 
پرتودرمان���ی، نق���ص دس���تگاه ایمنی، س���ل فعال 
درمان نشده، سابقه فامیلی نقص ایمنی ژنتیکی 
گون���ه بیم���اری ح���اد و بیماری ه���ای عفونی  و ه���ر 
کس���ن  هم���راه ب���ا ت���ب از موارد من���ع مصرف این وا

می باشند.
هشدارها

از  بع���د  3م���اه  ت���ا  ش���ود  توصی���ه  زن��������ان  ب���ه   -1
کنند. کسیناسیون از بارداری اجتناب  وا

کودکان با س���ن  کس���ن برای  2- اس���تفاده از این وا
کمتر از 12 ماه توصیه نمی  شود.

ع���وارض جانب���ی: درد، خ���ارش، ت���ورم، قرم���زی، 
کس���ن،  وا تزری���ق  مح���ل  در  س���فتی  و  همات���وم 
جوش های���ی ش���بیه بیم���اری طبیع���ی از عوارض 

جانبی این فراورده می باشند.
تداخل  های دارویی

کاهنده  1- بیم���اران تح���ت درم���ان ب���ا داروه���ای 
گلوکوکورتیکویید ها در مقایسه  دس���تگاه ایمنی یا 
با افراد سالم حساسیت بیشتری به ابتال و عفونت 
کسیناس���یون با ویروس  دارن���د. در این بیماران وا
زن���ده ضعی���ف ش���ده منج���ر ب���ه ب���روز جوش  های 

جلدی و بیماری منتشر می  شود.
کسیناس���یون بای���د حداق���ل 5 م���اه بع���د از  2- وا
انتقال خون یا پالس���ما، تجوی���ز ایمنوگلوبولین  ها 
گ���ردد.  ی���ا ایمنوگلوبولی���ن ضدآبله مرغ���ان انج���ام 
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کسیناس���یون از تزریق د همچنی���ن تا 2 ماه بعد از وا

ایمنوگلوبولی���ن  مخصوص���ًا  ایمنوگلوبولین  ه���ا 
ضدآبله مرغان خودداری شود.

3- ب���ه دلیل ب���روز س���ندرم Reye هن���گام مصرف 
آبل���ه  ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  سالیس���یالت   ها 
کس���ینه ش���ده ت���ا 6 ماه بعد  کلیه افراد وا مرغ���ان، 
کسیناس���یون نباید دارو های سالیس���یالتی را  از وا

مصرف کنند.
ن���کات قابل توصی���ه: ب���ه دلی���ل احتم���ال انتقال 
کسینه شده باید از تماس نزدیک  بیماری، افراد وا
ب���ا افراد مس���تعد )ن���وزادان، زنان ب���اردار و بیماران 

مبتال به نقص ایمنی( پرهیز نمایند.
ک���ودکان 12-1 س���ال، در  مق���دار مص���رف: ب���رای 
15 ماهگ���ی مق���دار 0/5میلی لیت���ر از راه زیرجلدی 
)در س���طح بیرونی عضله ب���ازو( تزریق و یک نوبت 
دیگر حداقل س���ه ماه بعد و یا در سن 4-6 سالگی 
تزریق می شود. برای افراد با سن بیش از 13 سال، 
کسن در دو نوبت هر بار 0/5میلی لیتر به فاصله  وا
8-4 هفت���ه از یکدیگ���ر از راه زیرجل���دی در س���طح 

بیرونی عضله بازو تزریق شود.
اشکال دارویی

Injection

                  YELLOW                
       FEVER VACCINE            

موارد مص���رف: این ف���راورده برای ایج���اد ایمنی 
علیه ویروس تب زرد مصرف می  شود. 

موارد منع مصرف: کودکان با سن کمتر  از  9 ماه، 
نقص ایمنی و  ابتال به هر نوع بیماری حاد از موارد 

کسن می باشند. منع مصرف این وا
کمتر از  کودکان با سن  کسیناسیون  هشدارها: وا

6 ماه توصیه نمی  شود. 
ع���وارض جانبی: تب و ناخوش���ی )14-7 روز بعد از 
کسیناس���یون(، س���ردرد، درد عضالنی از عوارض  وا

کسن می  باشد. این وا
تداخل   های دارویی

کسن  های تب  کسیناس���یون همزمان با وا 1- در وا
زرد و هپاتی���ت ممک���ن اس���ت میزان پادت���ن مورد 
کاهش یاب���د. بنا بر این  کس���ن تب زرد  انتظ���ار از وا
کس���ن باید حداق���ل 1 هفته  بین تزری���ق این دو وا

فاصله باشد.
ایمن���ی،  دس���تگاه  کاهن���ده  دارو ه���ای   -2
گلوکوکورتیکوئید ه���ا ی���ا پرتودرمانی ممکن اس���ت 
بیمار را به عفونت منتشر مستعد سازند یا موجب 
که این  گردند، به ط���وری  کافی  ب���روز یک پاس���خ نا
کسیناس���یون، مص���ون نخواهند  اف���راد علیرغم وا

شد.
کسن  نکات قابل توصیه: تا 8 هفته بعد از تزریق وا

تب زرد از انتقال خون یا پالسما خودداری شود.
تزری���ق  مق���دار مص���رف: مق���دار 0/5میلی لیت���ر 

زیرجلدی می  شود.
اشکال دارویی

Injection



ACTIVATED 
PROTHROMBIN 
COMPLEX
ALBUMIN
AMINOCAPROIC ACID
ANAGRELIDE
APROTININ
ARGININE
CARGLUMIC ACID
CLOPIDOGREL
COLONY STIMULATING 
FACTORS

FILGRASTIM
MOLGRAMOSTIM
PEGFILGRASTIM

DABIGATRAN 
DALTEPARIN
DANAPAROID
DEFERASIROX
DEFERIPRONE

9
BLOOD PRODUCTS/
MODIFIERS/VOLUME 
EXPANDERS

DESMOPRESSIN
DEXTRAN
DIPYRIDAMOLE
ENOXAPARIN
EPTIFIBATIDE
ERYTHROPOIETIN
ETHERIFIED STARCH
FACTOR IX
FACTOR VIIa
FACTOR VIII
FACTOR VIII/VON 
WILLBRAND
FACTOR XIII
FERRIC OXIDE 
SACCHARATED
FIBRINOGEN
GELATIN MODIFIED
HEPARIN
IRON
IRON+FOLIC ACID



LIPID INFUSION
METHYLENE BLUE
PHENILBUTYRATE
PRASUGREL
PROTAMINE
PROTHROMBINE 
COMPLEX 
CONCENTRATE
ROMIPLOSTIM
THROMBOLYTIC 

AGENTS
ALTEPLASE
RETEPLASE
STREPTOKINASE
UROKINASE

TICLOPIDINE
TIROFIBAN
TRANEXAMIC ACID
WARFARIN
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              ACTIVATED                
          PROTHROMBIN             

           COMPLEX                           
کنترل خونریزی  موارد مصرف: این فراورده برای 
کتور 8  که علی���ه فا  A بیم���اران مبت���ال به هموفیلی

کار می رود.  آنتی  بادی دارند به 
که بیمار مشکوک  موارد منع مصرف: در صورتی 
ب���ه انعق���اد داخل عروقی منتش���ر باش���د و یا عالئم 

فیبرینولیز وجود دارد نباید تجویز شود. 
هشدارها: این دارو در بیماران مبتال به نارسایی 

کبد با احتیاط فراوان مصرف شود. 
دارو  ای���ن  مص���رف  به دنب���ال  جانب���ی:  ع���وارض 
کن���د.  کنش  ه���ای آلرژی���ک ممک���ن اس���ت ب���روز  وا
ب���ه س���ردرد،  انفوزی���ون س���ریع می  توان���د منج���ر 
گرگرفتگ���ی، تغیی���ر در فش���ار خون و تع���داد ضربان 

قلب شود.
اشکال دارویی

Injection: 500U, 1000U

            ALBUMIN                            
م���وارد مص���رف: آلبومی���ن در درم���ان ف���وری ی���ا 
کم���ی حج���م خ���ون هم���راه ی���ا بدون  تحت ح���اد 
ک���ه  کم���ی پروتئی���ن خ���ون، در بیماران���ی  ش���وک، 
دچار س���وختگی  های شدید ش���د ه  اند، به منظور 
کنترل  حف���ظ حجم پالس���ما و غلظ���ت پروتئی���ن، 
ادم در نفروز حاد یا س���ندرم حاد نفروتیک مصرف 

می شود. 
کم خونی شدید، نارسایی  موارد منع مصرف: در 
قلبی، زیادی حجم خون و ادم ریوی نباید مصرف 

شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود س���ابقه بیماری های قلبی یا 
گردش خون انفوزیون محلول حاوی آلبومین باید 

گیرد.  به آهستگی صورت 
2- آلبومی���ن ب���ا وراپامی���ل، محلول  ه���ای ح���اوی 
الکل، محلول  های اسید آمینه و چربی امولسیونه 

ناسازگاری دارد.
کاهش  عوارض جانبی: نارس���ایی احتقانی قلب، 
و  ری���وی  ادم  قل���ب،  عضل���ه  انقباض���ی  قابلی���ت 
کنش  های حساس���یتی،  احتب���اس آب و امالح، وا
کی کاردی،  تهوع، اس���تفراغ، افزایش بزاق، تب، تا

افت فش���ار خون و احس���اس س���رما با مصرف این 
گزارش شده  است. دارو 

نکات قابل توصیه
1- محلول  های ح���اوی آلبومین را می توان بدون 
در نظر گرفتن گروه خونی، به بیماران تزریق نمود.
ک���ردن محل���ول ح���اوی آلبومین  2- ب���رای رقی���ق 
نباید از  آب اس���تریل برای تزریق اس���تفاده نمود، 
کاهش متعاقب در اس���موالریته و در  زی���را منجر به 
نتیجه افزایش بروز خطر همولیز کشنده و نارسایی 

کلیه می شود. حاد 
مقدار مصرف

گرم  بزرگس���االن: ب���رای افزای���ش حجم خ���ون 25 
آلبومی���ن انفوزی���ون وری���دی می  ش���ود. در صورت 
عدم پاسخ طی 30- 15 دقیقه، این مقدار مصرف 
کاهش پروتئین خون،  را می توان تکرار نم���ود. در 
گ���رم از محلول 20 درصد انفوزیون وریدی   50-75
می  ش���ود. در سوختگی   های شدید، پس از تجویز 
حجم   ه���ای زی���اد از محلول  ه���ای تزریق���ی و حفظ 
گ���رم انفوزی���ون وریدی  حج���م پالس���ما ابت���دا 25 
گونه  ای  می  ش���ود و س���پس مقدار مصرف بای���د به 
که غلظ���ت آلبومین پالس���ما در حد  تنظیم ش���ود 
g/L 25 ی���ا غلظ���ت ت���ام پروتئین پالس���ما در حد 
g/L  52 باق���ی بماند. در س���ندرم نفروتیک حاد و 
نفروز ح���اد،  25گرم از محلول غلی���ظ همراه با یک 
داروی مدر مناس���ب، یکبار در روز ب���رای 10-7 روز 
انفوزی���ون وری���دی می ش���ود. در همودیالیز مقدار 
گ���رم از محلول20% به صورت انفوزیون وریدی   25
کثر مقدار مصرف بزرگساالن  مصرف می شود. حدا

تا g/kg 2 طی 24 ساعت است.
خ���ون، 12/5- افزای���ش حج���م  ب���رای  ک���ودکان: 
وری���دی  انفوزی���ون   )0/5-1 g/kg )ی���ا  2/5گ���رم 
کافی طی 15-30  می ش���ود. در صورت عدم پاسخ 
دقیقه، مصرف یک نوبت اضافی توصیه می شود. 
در س���وختگی   های ش���دید، پ���س از تجوی���ز حجم 
گرم انفوزیون وریدی می  ش���ود و  پالس���ما ابتدا 25 
گونه  ای تنظیم شود  سپس مقدار مصرف باید به 
که غلظت آلبومین پالس���ما درح���د g/L 25-20 یا 

غلظت تام پروتئین در حد g/L 52 باقی بماند. 
اشکال دارویی

Infusion: 5%, 20%
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   AMINOCAPROIC ACID  د

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان و پیش گیری 
کار  خونریزی ه���ای ناش���ی از فیبرینولیز  ش���دید به 

می  رود.
هشدارها

کلیه و اخت���الالت قلبی با احتیاط  1- در نارس���ایی 
فراوان مصرف شود.

3- تزری���ق س���ریع وری���دی این دارو ممکن اس���ت 
باعث بروز افت فشار خون،  برادی  کاردی و آریتمی  

شود.
گیجی، صدا  گوارش���ی،   عوارض جانبی: اختالالت 
گ���وش، س���ردرد، احتقان بین���ی و ملتحمه  ک���ردن 
چشم، بثورات پوستی، صدمات عضالنی )معمواًل 
کلیه با  با مصرف طوالنی مقادیر زیاد( و نارس���ایی 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
مق���دار مص���رف: ب���رای درم���ان ی���ا پیش���گیری از 
که باید طی  گرم است  خونریزی مقدار اولیه 4-5 
یک ساعت تزریق شده و سپس با انفوزیون مداوم 
کافی  g/hr 1 ادامه یابد. معمواًل 8 س���اعت درمان 
کثر  می باشد. در صورت نیاز به ادامه درمان، حدا
مق���دار مصرف طی 24 س���اعت نباید از مقدار    24 

گرم تجاوز نماید.
اشکال دارویی

Injection: 250mg/ml, 400mg/ml

        ANAGRELIDE                     
موارد مصرف: این دارو در موارد ترومبوس���یتمی 

استفاده می شود.
موارد منع مصرف: در نارسایی متوسط تا شدید 

کلیه نباید مصرف شود. کبد و 
هشدارها

احتی���اط  ب���ا  قلبی-عروق���ی  بیماری ه���ای  در   -1
مصرف شود.

2- ب���ه  دلیل احتمال ب���روز خونری���زی، در مصرف 
هم زمان با آسپرین باید احتیاط شود.

کام���ل س���لول های خون���ی هن���گام  3- ش���مارش 
استفاده این دارو ضرورت دارد. 

گوارش���ی، تپش قلب،  ع���وارض جانبی: اختالالت 
کی کاردی، احتباس مایعات، سردرد، سرگیجه،  تا
کم خون���ی، راش، الته���اب پانک���راس،  خس���تگی، 
گ���وارش، نارس���ایی احتقانی  خونری���زی دس���تگاه 

قل���ب، پرفش���اری خ���ون، آریتم���ی، ایس���ت قلبی، 
درد قفسه س���ینه، تنگی نفس، اختالالت خواب، 
پاراس���تزی، هیپوس���تزی، افس���ردگی، عصبانیت، 
گیج���ی، فراموش���ی، ت���ب، تغیی���رات وزن، ناتوانی 
جنسی، اختالالت خونی، درد عضالنی و اسکلتی، 
خونری���زی بینی، خش���کی دهان، طاس���ی، تغییر 
کلیه،  رنگ پوس���ت، خارش و به  ندرت نارس���ایی 
آنژی���ن، انفارکت���وس می���وکارد، اف���ت فش���ار خ���ون 
ریوی، میگرن، اخت���الالت بینایی و خونریزی لثه 

گزارش شده است.  با مصرف این دارو 
تداخل ه���ای داروی���ی: از مص���رف هم زم���ان این 
دارو ب���ا مهارکننده ه���ای فسفودی اس���تراز  مانند 

میلرینون خودداری شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 0/5 میلی گرم چهار بار در روز  یا  
1  میلی گرم دوبار در روز مصرف می شود. سپس بر 
کم ترین مقدار مؤثر  اساس پاس���خ بالینی بیمار به 

کاهش داده می شود. ممکن 
می ش���ود  مقدارmg/day 0/5مص���رف  ک���ودکان: 
کم ترین  س���پس بر اس���اس پاس���خ بالینی بیمار به 

کاهش داده می شود. مقدار مؤثر ممکن 
اشکال دارویی

Capsule: 500mcg

           APROTININ                       
ک���ه در  م���وارد مص���رف: آپروتینی���ن در بیماران���ی 
مع���رض خط���ر ش���دید از دس���ت دادن خ���ون در 
طول عم���ل جراحی قلب باز یا پس از آن هس���تند 
که نگهداری بهینه خون  و هم چنین در بیمارانی 
در آنان طی عمل جراحی قلب باز در اولویت است 
و در خونریزی   ه���ای مخاطره آمیز ناش���ی از زیادی 

پالسمین خون مصرف می  شود.
هشدارها

1- در م���وارد وج���ود درم���ان قبل���ی ب���ا آپروتینین و 
گردش خون به  ویژه  توقف عمیق و هیپوترمی���ک 

در بیماران مسن با احتیاط مصرف شود.
2- تم���ام مقادیر مصرف وری���دی آپروتینین، باید 
ب���ه  تنهای���ی و از طریق مس���یر  ورید مرک���زی تزریق 

شود.
کنش   های  3- ب���ه  منظور تعیی���ن احتمال ب���روز وا
آلرژی���ک باید در ابت���دا یک مقدار آزمایش���ی تزریق 
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ش���ود. برای این منظ���ور، یک میلی لیت���ر از دارو از 
راه وری���دی، 10 دقیقه قب���ل از تزریق مقدار مصرف 
ک���ه پس  درمان���ی،  تزری���ق می  ش���ود. در بیماران���ی 
کن���ش آلرژیک  از تزری���ق مق���دار آزمایش���ی، دچار وا

می  شوند، این دارو نباید مصرف شود.
و  آل�������رژی���ک  کنش   ه���ای  وا جانب�������ی:  ع���وارض 
گزارش  ترومبوفلبیت موضعی با مص���رف این دارو 

شده است.
ضدانح���الل  دارو ه���ای  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
فیبرین و دارو های ترومبولیتیک در صورت مصرف 

کاهش می دهند. همزمان اثرات آپروتینین را 
ب���ا  آپروتینی��������ن  توصی������ه:  قاب���������ل  ن��������کات 
کورتیکواس���تروئید  ها، هپاری���ن، تتراس���یکلین   ها و 
محلول  ه���ای مغذی ح���اوی اس���ید  های آمینه یا 

چربی امولسیونه ناسازگاری دارد.
مق���دار مص���رف: در اعم���ال جراح���ی قل���ب ب���از، 
یک مقدار اولی���ه 2,000,000 واح���دی پس از القای 
ب���ه  ص���ورت  اس���ترنوتومی  از  قب���ل  و  بی  هوش���ی 
انفوزی���ون داخ���ل وری���دی ط���ی 20 دقیقه مصرف 
می  ش���ود.به این منظ���ور در ابتدا برای تش���خیص 
آلرژی���ک نب���ودن بیم���ار،50,000 واح���د ب���ه  صورت 
تزریق داخل وریدی آهس���ته ط���ی چندین دقیقه 
تزریق می  ش���ود و س���پس بقی���ه دارو به آهس���تگی 
انفوزی���ون وریدی می ش���ود. مق���دار نگهدارنده از 
طریق انفوزیون داخل وریدی 500,000 واحد در هر 
که تا خاتمه عمل جراحی ادامه  س���اعت می  باشد 
می  یاب���د. در  هایپرپالس���مینمیا به  ص���ورت تزریق 
داخل وریدی آهس���ته و یا انفوزیون داخل وریدی 
کثر با سرعت  در ابتدا 1,000,000-500,000 واحد حدا
5میلی لیت���ر در دقیق���ه تزریق و س���پس در صورت 
نیاز، 200,000 واحد هر ساعت تا زمانی که خونریزی 

متوقف شود، ادامه می  یابد.
اشکال دارویی

Injection: 20,000IU/1 ml, 10,000IU/ml

            ARGININE                        
موارد مصرف: آرژنین در درمان آلکالوز متابولیک 
ش���دید و درم���ان هایپرآمونیومی ن���وزادان مصرف 

می شود.
هشدارها

1- خ���روج دارو از رگ هن���گام تزری���ق وریدی باعث 

نکروز پوستی در محل تزریق می شود.
کبد  2- مصرف این دارو در بیماران دچار نارسایی 
کلیه ممکن اس���ت باعث افزایش پتاس���یم خون  و 

شود.
3- آرژنی���ن ممکن اس���ت افت فش���ار خ���ون ایجاد 

کند.
ُگر    گرفتگ���ی،  ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، 
سردرد، احساس رخوت و بی حالی، حساسیت در 
کت های خون با مصرف  کاهش پال محل تزریق و 

گزارش شده اند. این دارو 
نکات قابل توصیه

کلیه با احتیاط  1- در بیم���اران مبتال به نارس���ایی 
مصرف شود.

2- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت باعث افزای���ش تولید 
ب���اردار و مص���رف  هورم���ون رش���د در خانم ه���ای 

کی شود. کنندگان فراورده های ضدبارداری خورا
آرژنی���ن هم���راه  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف 
ک���ه در بعض���ی از فراورده ه���ای  ب���ا دروس���پرینون 
ک���ی وج���ود دارد ممکن اس���ت  ضدب���ارداری خورا

باعث افزایش احتمال بروز  هایپرکالمی شود.
مق���دار مصرف: مق���دار مصرف آرژنین بر اس���اس 
تعیی���ن  بیم���ار  وزن  و  خ���ون  بی کربن���ات  می���زان 
می شود. در درمان هایپرآمونیومی مقدار مصرف 
اولیه mg/kg 600 است که طی 90 دقیقه انفوزیون 
می ش���ود و س���پس بر اس���اس پاس���خ بالینی بیمار 

تنظیم می شود می شود.
اشکال دارویی

Injection: 100mg/ml
Oral Powder: 100g

    CARGLUMIC ACID          
م���وارد مص���رف: کارگلومیک اس���ید ب���رای درمان 

ک خون مصرف می شود. افزایش آمونیا
اس���تفراغ،  اس���هال،  تعری���ق،  جانب���ی:  ع���وارض 

برادی کاردی و تب.
ک  مقدار مص���رف: ب���رای درمان افزای���ش آمونیا
گلوتامات  خون ناش���ی از نق���ص آنزیم N- اس���تیل 
س���نتاز  ابت���دا مق���دار mg/ kg  250-100 روزان���ه در 
4-2 نوبت منقس���م بالفاصله قبل از غذا استفاده 
می ش���ود و س���پس مق���دار مص���رف آن ب���ر مبن���ای 
ک پالس���ما تنظیم می ش���ود. مقدار  غلظت آمونیا
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نگهدارنده برای این دارو mg/kg 100-10 روزانه در د

4-2 نوبت منقسم می باشد. 
اشکال دارویی

Tablets: 200 mg
 

       CLOPIDOGREL                                     
م���وارد مص���رف: کلوپیدوگ���رل در پیش گی���ری از 
ع���روق  بیم���اری  در  آترواس���کلروتیک  اخت���الالت 
محیط���ی، پ���س از انفارکت���وس می���وکارد، حمالت 

کرونر مصرف می  شود. ایسکمی و سندروم حاد 
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 

فعال نباید مصرف شود.
هشدارها

کلوپیدوگ���رل در چن���د روز اول پ���س  1- از مص���رف 
حمل���ه  از  پ���س  روز  و 7  می���وکارد  انفارکت���وس  از  

ایسکمیک باید اجتناب نمود.
افزای���ش  ک���ه در مع���رض خط���ر  بیماران���ی  2- در 
خونری���زی ناش���ی از تروما، جراحی یا دیگر ش���رایط 
پاتولوژیک هستند و در بیماران مبتال به نارسایی 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. کبد و 
4- 7 روز قب���ل از انج���ام جراح���ی بای���د مص���رف 

کلوپیدوگرل قطع شود. 
س���وء هاضمه،  ش���کمی،  درد  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���هال، اختالالت خونریزی )از جمله در دستگاه 
کم تر  تهوع،  گوارش و داخل جمجمه(، و با شیوع 
گاس���تریت، نفخ، یبوس���ت، زخم معده  استفراغ، 
گیجی، پارس���تزی، لکوپنی،  و دوازده���ه، س���ردرد، 
کت  ها، ائوزینوفیلی، جوش و خارش با  کاه���ش پال

گزارش شده است. مصرف این دارو 
اخت���الالت  از  پیش گی���ری  در  مص���رف:  مق���دار 
آترواس���کلروتیک در بیم���اری ع���روق محیط���ی، یا 
پ���س از انفارکت���وس می���وکارد یا حمالت ایس���کمی 
mg/ day 75مص���رف می ش���ود. در س���ندرم ح���اد 
 75 mg/dayس���پس و   300 mg/day ابت���دا  کرون���ر 
اس���تیل سالیس���یلیک   75-325 mg ب���ا )هم���راه 

اسید( مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 75mg, 300mg

COLONY STIMULATING
FACTORS

Filgrastim
Molgramostim
Pegfilgrastim

         FILGRASTIM                        
موارد مصرف: این دارو در درمان نوتروپنی ناشی 
از شیمی درمانی، در  بیماران مبتال به سرطان  های 
که دارو های ضدس���رطان  بدخی���م غیرمیلوئیدی 
کاهنده مغز اس���تخوان دریاف���ت می کنند، درمان 
که  کمک���ی تس���ریع  بهب���ود میلویی���د در بیمارانی 
تحت عمل جراحی پیوند مغز اس���تخوان، درمان 
نوتروپنی مزمن شدید و درمان نوتروپنی مقاوم در 

عفونت  های HIV  پیشرفته به  کار می  رود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود نوتروپنی 
ش���دید م�������������ادرزادی )Kostman’s syndrom( ب���ا 

س����ایتوژنیک غیرطبیعی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود تعداد زیاد س���لول  های جوان 
میلویی���د لوکمی���ک در مغ���ز  اس���تخوان ی���ا خ���ون 
کتور های محرک کلونی،  محیطی، حساسیت به فا
لوسمی میلویید حاد ثانویه و بیماری سلول  های 

داسی شکل با احتیاط فراوان مصرف شود.
ت���ام  ش���مارش  دارو،  مص���رف  م���دت  ط���ی   -2
افتراق���ی  از جمل���ه ش���مارش  س���لول  های خ���ون 
کت ه���ا ض���روری اس���ت.  گویچه ه���ای س���فید و پال
که عالئم انفیلتراس���یون  مص���رف دارو در بیمارانی 
گزارش���اتی  گردد.  ریوی ب���روز نماید، بای���د متوقف 
از بروز  س���ندرم دیس���ترس تنفس���ی حاد به  دنبال 
انفیلتراسیون ریوی وجود دارد. بیماران با سابقه 
انفیلتراس���یون ری���وی ی���ا پنومون���ی ممکن اس���ت 

بیش تر در معرض خطر باشند.
3- زم���ان تزری���ق وری���دی باید حداق���ل 30 دقیقه 
کارایی دارو در اثر تزریق س���ریع از بین  باش���د، زیرا 

می  رود.
کتور محرک کلونی نباید طی 24 ساعت قبل  4- فا
یا پ���س از مص���رف آخرین نوبت ش���یمی درمانی یا 
طی 4 س���اعت قبل یا پ���س از پرتودرمانی به  دلیل 
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حساس���یت ذاتی س���لول  های خون س���از در حال 
تقسیم به دارو های شیمی درمانی سیتوتوکسیک 

و اشعه پرتودرمانی، مصرف شود.
5- بدلی���ل احتم���ال ب���روز  پارگ���ی ان���دازه طح���ال 

بایستی کنترل شود.
ک���ه دارو ب���ه  م���دت بی���ش از 6 ماه  6- در صورت���ی 
کنترل  مصرف می  ش���ود، بای���د چگالی اس���تخوان 

شود.
ع���وارض جانبی: اخت���الالت مع���ده ای-روده ای، 
بی اش���تهایی، س���ردرد، آس���تنی، ت���ب، درده���ای 
ج�������وش،  اس���ت�����خوان،  عضالنی-اس���کلتی، درد 
آلوپسی، لکوسیتوز شدید، قرمزی یا درد در محل 
کتیک،  کنش آلرژیک یا آنافیال تزریق زیرجلدی، وا
گ���ذرای فوق-بطنی  بزرگ ش���دن طحال،  آریتمی 
گزارش ش���ده  و الته���اب عروق ب���ا مصرف این دارو 

است. 
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان 
فیلگراس���تیم ب���ا فلوئورواوراس���یل باع���ث تش���دید 

نوتروپنی  می شود.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: در ص���ورت ب���روز عالئ���م و 
نش���انه   های عفونت )ش���امل تب و لرز( به پزش���ک 

مراجعه شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در نوتروپنی ناش���ی از شیمی درمانی، 
از طریق وریدی یا زیرجل���دی mcg/kg 5 یک بار در 
روز، 24 س���اعت پس از مصرف آخرین نوبت داروی 
شیمی درمانی تزریق می  ش���ود. این درمان ممکن 
که  اس���ت تا 2 هفته ادامه داش���ته باش���د، تا زمانی 
شمارش تام نوتروفیل به 10000 در میلی لیتر برسد. 
 5 mcg/ kg مقدار مصرف دارو را می ت���وان با مقادیر
در  داد.  افزای���ش  ش���یمی درمانی  دوره  ه���ر  ب���رای 
که تحت عمل  تس���ریع بهبود میلویید در بیمارانی 
پیون���د مغ���ز  اس���تخوان هس���تند، از راه انفوزی���ون 
وری���دی )ط���ی 24-4 س���اعت( یا زیرجل���دی مقدار 
mcg/ kg 10به  مدت 21 روز مصرف می  شود که 2-4 
کثر  س���اعت پس از انفوزی���ون مغز اس���تخوان و حدا
24 س���اعت پ���س از مص���رف آخری���ن نوب���ت داروی 
شیمی درمانی شروع می  ش���ود. در نوتروپنی مزمن 
ش���دید از  نوع م���ادرزادی، mcg/kg 6 دو ب���ار در روز 
 5 mcg/kg و در نوتروپنی ایدیوپاتیک و س���یکلیک

دو بار در روز از راه زیرجلدی مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Injection: 300mcg/ml, 600mcg/ml

     MOLGRAMOSTIM                 
موارد مصرف: این دارو برای درمان یا پیشگیری 
از نوتروپنی در بیمارانی که دارو های شیمی درمانی 
کاهنده مغز  اس���تخوان دریاف���ت می  کنند و جهت 
که تحت عمل  کاه���ش دوره نوتروپنی در بیمارانی 

پیوند مغز  استخوان هستند، مصرف می  شود.
هشدارها

1- در بیم���اران مبتال به بیم���اری ریوی، احتباس 
مایع و نارسایی قلب با احتیاط مصرف شود.

2- آزم���ون ش���مارش تام س���لول  های س���فید طی 
گیرد. مصرف دارو باید صورت 

کلون���ی نبای���د ط���ی 24  کتور ه���ای مح���رک  3- فا
ساعت قبل یا پس از مصرف آخرین نوبت شیمی-
درمانی یا طی 4 ساعت قبل یا پس از پرتو درمانی 
به  دلیل حساس���یت ذاتی س���لول  های خون ساز 
ب���ه دارو ه���ای ش���یمی درمانی  در ح���ال تقس���یم 

سیتوتوکسیک و اشعه پرتودرمانی مصرف شود.
مع�������ده ای- اخت���الالت  جانب�������ی:  ع���������������وارض 
روده ای،  بی اش���تهایی، س���ردرد، ضع���ف، ت���ب و 
لرز، دردهای عضالنی-اس���کلتی، درد اس���تخوان، 
جوش، آلوپسی، لکوسیتوز ش���دید، قرمزی یا درد 
در محل تزری���ق زیرجلدی و تنگی نفس با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
ن���کات قاب���ل توصی���ه: در ص���ورت ب���روز  عالئ���م و 
نش���انه   های عفونت )ش���امل تب و لرز( به پزش���ک 

مراجعه شود.
کمک���ی در  مق���دار مص���رف: ب���ه  عن���وان داروی 
به صورت   5-10 mcg/kg/dayضدسرطان درمان 
که به م���دت 10-7 روز  زیرجل���دی تزریق می  ش���ود 
ادامه می  یابد. پس از پیوند مغز استخوان، مقدار 
مص���رف mcg/kg/day 10 ط���ی 6-4 س���اعت از راه 
ک���ه به  مدت  انفوزی���ون وری���دی مصرف می  ش���ود 
30 روز ادام���ه می  یاب���د. جه���ت درم���ان نوتروپنی، 
مقدار اولی���ه mcg/kg/day 5 از راه جلدی مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 0.15mg, 0.4mg
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         PEGFILGRASTIM      د

کاهش مدت زمان  موارد مصرف: این دارو برای 
کاه���ش میزان ب���روز نوتروپنی همراه با  نوتروپنی و 
تب در موارد ش���یمی درمانی بیماری های بدخیم 
)به استثناء لوسمی میلوئید مزمن و سندروم های 

میلودیسپالستیک( مورد استفاده قرار می گیرد. 
هشدارها 

1- در صورت وجود لوس���می حاد، شیمی درمانی 
میلوساپرس���یو، بیم���اری س���لول داس���ی ش���کل، 
ک���ه دارای  بیماران���ی  ری���وی، در  اینفیلتراس���یون 
شرایط میلوئید بدخیم یا پیش بدخیم هستند با 

احتیاط مصرف شود.
کامل س���لول های خونی، ش���مارش  2- ش���مارش 
کت ها باید انجام  افتراقی س���لول های س���فید و پال

شود. 
مع���دی-روده ای،  اخت���الالت  جانب���ی:   ع���وارض 
درده���ای  ت���ب،  ضع���ف،  س���ردرد،  بی اش���تهایی، 
عضالنی-اس������کلتی، درد اس���ت�����خوانی، طاس���ی، 
کن������ش در مح����������ل تزری�������ق، ترومبوس���یتوپنی،  وا

لکوسیتوز  از عوارض جانبی این دارو می باشند.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار 6 میلی گرم 24 س���اعت پس از 
هر دوره شیمی درمانی تزریق زیرجلدی می شود. 

اشکال دارویی
Injection: 6 mg/0.6mL

         DABIGATRAN                  
از  پیش گی���ری  در  دابیگات���ران  مص���رف:  م���وارد 
جراحی ه���ای  از  پ���س  وری���دی،  ترومبوآمبول���ی 

کامل لگن و یا زانو استفاده می شود. جایگزینی 
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
فعال و اختالالت هموستاز و همچنین در نارسایی 

کبد نباید مصرف شود. کلیه یا 
هشدارها

ک���ه  1- ش���روع اث���ر دارو س���ریع اس���ت و از آن ج���ا 
رایج ترین عارضه جانبی آن خونریزی است، بیمار 
کم خونی پایش  بای���د در م���ورد عالئم خونریزی ی���ا 

شود.
کم تر از  50کیلوگرم،  2- در سالمندان، افراد با وزن 
سابقه عمل جراحی اخیر، سابقه بی هوشی همراه 
کاتتر پ���س از عمل، اختالالت خونی،  با قرار دادن 

گوارش���ی و مص���رف هم زمان داروهایی  زخم فعال 
که احتمال خطر خونری���زی را افزایش می دهند با 

احتیاط مصرف شود.
کبدی- ع���وارض جانب���ی: خونریزی و اخت���الالت 

صفراوی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای داروی���ی: دابیگات���ران ب���ا داروهای 
کلسیم  کانال  ضددرد، ضدآریتمی و مس���ددهای 

تداخل دارد.
مق���دار مص���رف: در پیش گی���ری ترومبوآمبول���ی 
کام���ل زان���و  وری���دی پ���س از جراح���ی جایگزین���ی 
110میلی گرم4-1 س���اعت پس از جراحی و س���پس 
220میلی گ���رم یک بار در روز به  مدت 9 روز مصرف 
می شود. در پیش گیری ترومبوآمبولی وریدی پس 
کامل لگ���ن درمان به مدت  از جراح���ی جایگزینی 

34-27 روز ادامه می یابد.
اشکال دارویی

Capsule: 75mg, 110mg, 150mg

         DALTEPARIN                                   
م���وارد مص���رف: دالتپارین ب���رای پیش گی���ری از 
که  ترومب���وز وریدهای عمق���ی )DVT( در بیمارانی 
تح���ت عمل جراحی ش���کمی ق���رار می  گیرن���د و در 
مع���رض خط���ر ترومبو آمبولی���ک هس���تند مصرف 

می شود.
م���وارد منع مصرف: این دارو در هموفیلی و دیگر 
ترومبوس���یتوپنی،  خونریزی دهن���ده،  اخت���الالت 
زخم معده،  خونریزی مغزی اخیر،  پرفشاری خون 
کب���دی، پ���س از  ترومای  ش���دید، بیماری ش���دید 
ش���دید یا جراحی اخیر چش���م یا سیستم عصبی، 
کتریایی حاد، بی  حس���ی نخاعی یا  اندوکاردی���ت با

اپیدورال نباید مصرف شود.
پوس���ت،  نک���روز  خونری���زی،  جانب���ی:  ع���وارض 
خ���ون،  پتاس������یم  افزای������ش  ترومبوس�������یتوپنی، 
کنش  ه���ای حساس���یتی و پوک���ی اس���تخوان از  وا

عوارض جانبی این دارو می باشد.
مق���دار مص���رف: ب���رای پیش گی���ری از ترومب���وز  
ک���ه تح���ت عم���ل  وریده���ای عمق���ی در بیماران���ی 
جراح���ی ق���رار می گیرند از طریق تزری���ق زیرجلدی 
2500 واح���د ی���ک ت���ا دو س���اعت قب���ل از جراحی و 
س���پس 2500 واح���د هر 24 س���اعت به  م���دت 5 تا 
7 روز ی���ا طوالنی  ت���ر و س���پس 5000 واح���د ه���ر 24 
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س���اعت به  م���دت 5 تا 7 روز ی���ا طوالنی  تر )5 هفته 
لگ���ن( مص���رف می ش���ود. در  تعوی���ض  م���وارد  در 
پیش گی���ری از ترومب���وز وریدهای عمق���ی از طریق 
تزری���ق زی���ر جل���دی، 5000 واح���د ه���ر 24 س���اعت 
مص���رف می ش���ود. در درم���ان ترومب���وز وریدهای 
عمقی و آمبولی ری���وی، از طریق تزریق زیرجلدی 
ب���ه  صورت مقدار واحد روزان���ه 10.000-7500 واحد 
کی  همراه ب���ا درمان با داروهای ضدانعقادی خورا
کمپلک���س پروترومبین در  ک���ه غلظت  تا هنگامی 
گیرد )معمواًل حداقل به  مدت  دامنه درمانی قرار 
5 روز( مصرف می ش���ود. ب���رای بیماران با احتمال 
زیاد خط���ر خونریزی در درم���ان ترومبوز وریدهای 
عمقی و آمبولی ری���وی از طریق تزریق زیرجلدی، 
کثر 18,000واحد( به صورت  مق���دار U/kg 200 )حدا
یک مقدار واحد روزانه )یا U/kg 100 دو بار در روز در 
صورت افزایش خطر خونریزی( همراه با داروهای 
کی تا زمانی که غلظت کمپلکس  ضدانعقادی خورا
گیرد )معمواًل  پروترومبی���ن در دامنه درمانی ق���رار 
حداق���ل ب���ه  م���دت 5 روز( مصرف می ش���ود.برای 
کرونر ناپایدار، از طریق تزریق  درمان بیماری عروق 
کثر  زیرجلدی، مقدار U/kg 120 هر 12 ساعت )حدا
10,000واحد دو بار در روز( به  مدت 8-5 روز مصرف 
کرونر ناپایدار  می شود. برای درمان بیماری عروق 
از طری���ق تزریق زیرجلدی، مقدار U/kg 120 هر 12 
کثر 10,000واحد دو بار در روز( به  مدت  ساعت )حدا

تا 8 روز مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 10000U/ml, 12500U/ml, 
25000U/ml, 7500U/0.3ml

         DANAPAROID                   
م���وارد مص���رف: داناپاروئید ب���رای پیش گیری از  
ایجاد ترومبوز ورید عمقی در جراحی های عمومی 
یا اورتوپدی و همچنین در اختالالت ترومبوآمبولی 
که س���ابقه ترومبوس���یتوپنی ناش���ی از  در بیمارانی 

هپارین دارند.
موارد منع مصرف: در هموفیلی و سایر اختالالت 
خونریزی دهنده، ترومبوس���یتوپنی )مگر در زمانی 
که بیمار مبتال به ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین 
باش���د(، خونری���زی اخی���ر مغزی، پرفش���اری خون 
گوارش���ی فعال، رتینوپات���ی دیابتی،  ش���دید، زخم 

کتریایی، بی هوش���ی نخاعی یا  اندوکاردیت حاد با
اپیدورال ب���ا مقدارهای درمان���ی داناپاروئید نباید 

مصرف شود.
هشدارها

کبدی، به  دلیل احتمال  1-در نارسایی متوس���ط 
افزای���ش خط���ر خونری���زی، مص���رف دارو بای���د ب���ا 
کبدی  گیرد و در نارس���ایی شدید  احتیاط صورت 

نباید مصرف شود.
کلیه با احتیاط مصرف  2-در نارس���ایی متوس���ط 

گردد. کلیه نباید تجویز  شود. در نارسایی شدید 
عوارض جانبی: ع���وارض جانبی این دارو ش���امل 

کنش های حساسیتی است. خونریزی و وا
ن���کات قاب���ل توصیه: در م���وارد خونری���زی اخیر یا 
که  خطر خونریزی، استفاده همزمان از داروهایی 
خطر خونریزی را زیاد می کنند، وجود پادتن های 

ضدهپارین با احتیاط مصرف شود.
مقدار مصرف: به  منظ���ور پیش گیری از ترومبوز 
ب���ه  ص���ورت  دارو  از  واح���د   750 عمق���ی،  وری���د 
تزری���ق زیرجلدی، دو ب���ار در روز و ب���ه  مدت 7-10 
روز تجوی���ز می ش���ود. درم���ان بای���د قب���ل از عم���ل 
ک���ه آخری���ن مقدار  جراح���ی به  نح���وی آغاز ش���ود 
دارو، 4-1 س���اعت قبل از جراحی تجویز ش���ود. در 
که سابقه  بیماری های ترومبوآمبولی در بیمارانی 
ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین دارند، 2500واحد 
ب���ه  ص���ورت وری���دی تجوی���ز می ش���ود و س���پس 
U/ hr 400 به  مدت دو س���اعت انفوزیون می ش���ود 
و س���پس U/hr 300 به مدت دو س���اعت و س���پس 

U/ hr 200 به  مدت 5 روز انفوزیون می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1250U/ml

        DEFERASIROX               
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان زیادی مزمن 
ک���ه تحت  آه���ن در مبتالی���ان ب���ه تاالس���می ماژور 

انتقال مکرر خون هستند مصرف می شود.
کاهش  م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود 
خط���ر  و  ضعی���ف  عملک���رد  کراتینی���ن،  کلیران���س 
س���ندرم های میلودیس���پالزی ی���ا بدخیمی ه���ای 
ک���ت نباید مصرف  کاه���ش تعداد پال پیش رفت���ه و 

شود.
هش���دارها: این دارو ممکن است باعث نارسایی 
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گاهًا  د که  گوارش���ی ش���ود  کلیه و یا خونریزی  کب���د یا 

کشنده باشند.  این عوارض ممکن است 
گوارش���ی، سردرد، دفع  عوارض جانبی: اختالالت 
کم تر  پروتئی���ن در  ادرار، خارش، راش، و با ش���یوع 
هپاتیت، س���نگ صف���راوی، ادم، خس���تگی بیش 
از ح���د، اضطراب، اختالل خواب، س���رگیجه، تب، 
کلیه،  گلوک���ز در ادرار، توبولوپات���ی  فارنژی���ت، دف���ع 
اخت���الالت ش���نوایی و بینای���ی و پیگمانته ش���دن 
کلی���ه،  نارس���ایی  کب���د،  افت���ادن  کار  از  پوس���ت، 
کنش های ازدیاد حساس���یت  اختالالت خونی، وا

و ریزش مو  از  عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- قبل و حین درمان نیاز به معاینه ساالنه چشم 
گوش است. و 

کودکان باید  2- وزن، قد و رش���د و نمو جنس���ی در 
به  طور ساالنه بررسی شود.

3- غلظ���ت س���رمی فریتین باید هر ماه س���نجیده 
شود.

کبدی، آزمون  4- در صورت وجود سابقه س���یروز 
کب���دی باید قبل از ش���روع درمان و  عملکرده���ای 
س���پس هر 2 هفته در طی ماه اول و سپس هر ماه 

انجام گیرد.
5- سنجش میزان پایه کراتینین سرم الزامی است 
کلیه باید به  صورت هفتگی در ماه اول و  و عملکرد 

گیرد. سپس هر ماه مورد آزمون قرار 
6- ترانس آمینازه���ای س���رمی و بیلی روبی���ن باید 
قب���ل از درم���ان و س���پس ه���ر 2 هفته در م���اه اول 

کنترل شود. درمان و سپس هر ماه 
7- آزم���ون دفع پروتئین در ادرار باید هر ماه انجام 

گیرد.
تداخل ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو باع���ث افزایش 
کس���ل  کلی تا پا و  گلینی���د  رپا پالس���مایی  غلظ���ت 
کاه���ش غلظ���ت پالس���مایی سیکلوس���پورین و  و 
کی و میدازوالم می ش���ود.  ضدبارداری ه���ای خورا
کاه���ش  ب���ا آنتی اس���یدها  ج���ذب دفراس���یروکس 
می یاب���د. خط���ر خونری���زی در مص���رف همزم���ان 
دفراسیروکس و داروهای ضدانعقاد زیاد می شود. 
گوارش���ی در مص���رف  احتم���ال زخ���م و تحری���کات 
بیس فس���فونات ها،  و  دفراس���یروکس  همزم���ان 
دفراسیروکس و کورتیکوستروییدها، دفراسیروکس 
کارایی دارو در مصرف  و NSAIDها زیاد می شود و 

کلس���تیرامین و همچنی���ن همزمان  همزم���ان ب���ا 
کب���دی مانند  کنن���ده آنزیم های  ب���ا داروه���ای القا
فنوباربیت���ال، فنی توئی���ن، ریفامپی���ن و ریتوناوی���ر 

کاهش می یابد.
ب���ر   10-30 mg/kg/day ابت���دا مص���رف:  مق���دار 
اساس غلظت فریتین س���رم و مقدار خون منتقل 
شده استفاده می ش���ود و برای مقدار نگهدارنده، 
هر 6-3 م���اه در مراحل mg/ kg 10-5 و بر اس���اس 
غلظ���ت فریتی���ن س���رم تنظی���م مق���دار می گ���ردد. 
 30 mg/kg/day دارو  مقدارمعم���ول  کث���ر  حدا
اس���ت، اما ممکن است تاmg/kg/day 40 افزایش 
گ���ردد، در مراحل  کنت���رل حاصل  یاب���د و زمانی که 

گیرد. کاهش مقدار صورت   5-10 mg/ kg
اشکال دارویی

Tablet: 125mg, 250mg, 500mg

        DEFERIPRONE                      
م���وارد مص���رف: دفریپرون ب���رای درم���ان زیادی 
آهن در بیماران مبتال به تاالس���می ماژور استفاده 

می شود.
س���ابقه  ب���ا  بیم���اران  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 

گرانولوسیتوز  یا نوتروپنی مکرر منع مصرف دارد. آ
هشدارها

مخصوص�������ًا   خون�������ی  دیس�������کرازی های  1-ب���روز 
گرانولوسیتوز گزارش شده است. آ

2-تعداد نوتروفیل باید ب���ه صورت هفتگی پایش 
ش���ود و چنانچه نوتروپنی روی ده���د، درمان باید 

قطع شود.
3-همزم���ان ب���ا مص���رف ای���ن دارو، غلظ���ت روی 

پالسما باید پایش شود. 
کب���د باید پایش  کب���دی، عملکرد  4-در نارس���ایی 
گردد و چنان چه آالنین ترانس���فراز س���رمی افزایش 

گردد. دائم دارد، درمان باید قطع 
کاهش  گوارش���ی )که با  عوارض جانبی: اختالالت 
مقدار دارو و س���پس افزای���ش تدریجی آن، تحمل 
بهتری به دارو حاصل می ش���ود(، افزایش اش���تها، 
قرمز-قه���وه ای،  ب���ه  ادرار  رن���گ  تغیی���ر  س���ردرد، 
کش���نده  گاه���ًا   )ک���ه  گرانولوس���یتوز   آ نوتروپن���ی، 
کمب���ود روی و  آرتروپات���ی از ع���وارض  بوده اس���ت(، 

جانبی این دارو هستند.
کاه���ش مقدار مصرف دارو  نکات قابل توصیه: با 
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و افزای���ش تدریجی مقدار، تحمل بهت���ری به دارو 
گوارش���ی تعدی���ل  حاص���ل می ش���ود و اخت���الالت 

می شود.
مق���دار مص���رف: مق���دار mg/kg 25 در 3 مق���دار 
کث���ر mg/kg/day 100 اس���تفاده  در روز  و  ت���ا حدا

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

      DESMOPRESSIN               
موارد مصرف: دسموپرسین برای درمان دیابت 
بیم���زه نوروژنی���ک، ش���ب ادراری اولی���ه )با غلظت 
طبیعی ادرار(،  پرنوش���ی موقت و پ���رادراری همراه 
ب���ا تروم���ا یا جراح���ی در ناحی���ه هیپوفی���ز، بیماری 
فون ویلبران���د ن���وع I، هموفیل���ی خفیف ن���وع A و 

ترومبوسیتوپنی به کار می  رود.
موارد منع مصرف: به منظور درمان شب ادراری 
در مبتالیان به نارسایی کلیه، بیماری های قلبی-
عروقی، مبتالیان به پرفشاری خون شریانی و سایر 
ح���االت نیازمند مص���رف مدرها، تش���نگی بیش از 
حد ذهنی و تشنگی بیش از حد ناشی از وابستگی 

به الکل نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در بیم���اران مبت���ال به سیس���تیک فیبروزیس با 
احتیاط مصرف ش���ود. همچنین در صورت وجود 
استعداد تشکیل ترومبوز، رینیت آلرژیک، احتمال 
عفونت مجاری تنفسی فوقانی نیز باید با احتیاط 

مصرف شود.
2- در حی���ن درم���ان ب���ا دسموپرس���ین از مصرف 
زیاد مایعات باید خودداری شود. افزایش مصرف 
کودکان می  تواند  مایعات به ویژه در س���المندان و 
کاهش س���دیم خون و مس���مومیت با آب  موجب 
گردد. در درمان ش���ب ادراری با اندازه گیری مرتب 
وزن و فش���ار خون بیمار می  ت���وان افزایش بیش از 

کنترل نمود. حد مایعات بدن را 
3- در سه ماهه س���وم بارداری اثر اوکسی توسیک 

کالمپسی وجود دارد. اندک با افزایش خطر پره ا
4- تجویز داخل وریدی س���ریع دارو ممکن اس���ت 

گردد. موجب افت فشار خون 
کاهش سدیم  عوارض جانبی: احتباس مایعات و 
کنش ه���ای  خ���ون، س���ردرد، ته���وع، اس���تفرا غ، وا

گزارش  آلرژیک، احتقان بین���ی و خونریزی از بینی 
شده است.

ب���ا  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کلوفیبرات می  تواند  کلرپروپامید ی���ا  کاربامازپی���ن، 
موجب افزایش اثر ضدادراری دارو گردد. بر  عکس، 
اس���تفاده همزم���ان از دارو های���ی چ���ون لیتی���م و 
دمکلوس���ایکلین یا نوراپی نفری���ن از اثر ضدادراری 

این دارو می  کاهد.
نکات قابل توصیه

1- قبل از مصرف دارو باید از عدم حساس���یت فرد 
گردد. به دارو اطمینان حاصل 

2- در هنگام تجویز دارو برای ارزیابی و تش���خیص 
کلیه   ه���ا، بهتر  اس���ت مثانه بیم���ار خالی  عملک���رد 

باشد.
مقدار مصرف

ک���ی: در دیاب���ت بیم���زه مرک���زی در ابت���دا 300  خورا
مق���دار  ب���ا  منقس���م(  نوب���ت  س���ه  )در  میکروگ���رم 
نوب���ت  س���ه  در   300-600 mcg/ day نگهدارن���ده 
منقس���م، در محدوده mg/ day 1/2- 0/2مصرف 
اولی���ه  ش���ب ادراری  درم���ان  ب���رای  می  ش���ود. 
200میکروگ���رم هن���گام خ���واب )افزایش مق���دار به
mcg/day 400 فق���ط در ص���ورت ع���دم اثربخش���ی 
مقادی���ر پایی���ن( مصرف می  ش���ود و قط���ع درمان 
ب���رای حداقل یک هفته ب���رای ارزیابی مجدد پس 
از 3 ماه الزم اس���ت. در موارد پرادراری یا تش���نگی 
بی���ش از حد پ���س از جراحی مقدار دارو براس���اس 

اسموالریتی ادرار تنظیم شود.
 180 ابت���دا  مرک���زی  بیم���زه  دیاب���ت  در  زیرزبان���ی: 
میکروگ���رم در س���ه نوب���ت منقس���م، در مح���دوده 
mcg/day 720-120 مصرف می  شود. برای درمان 
ش���ب ادراری اولی���ه 120میکروگ���رم هن���گام خواب 
)افزای���ش مقدار ب���هmcg/day 240 فقط در صورت 
کم( مصرف می  شود و قطع  عدم اثربخشی مقادیر 
درمان برای حداقل یک هفته برای ارزیابی مجدد 

پس از 3 ماه الزم است.
داخل بینی

بزرگس���االن: در دیابت بیمزه مرک���زی 10میکروگرم 
مق���دار  ای���ن  هن���گام خ���واب مص���رف می  ش���ود. 
را می ت���وان در مقادی���ر 2/5میکروگ���رم ه���ر ش���ب 
افزای���ش داد تا پاس���خ رضایت  بخش بدس���ت آید. 
در ص���ورت زی���اد ب���ودن حج���م ادرار، می   توان یک 
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مقدار صبحگاه���ی به  میزان 10میکروگ���رم به رژیم د

درمان���ی اف���زود و مق���دار آن را ت���ا دس���ت یابی ب���ه 
نتیج���ه مطلوب تنظیم نمود. مق���دار نگهدارنده، 
mcg/day 40-10به ص���ورت یک نوبت���ی ی���ا در دو یا 
س���ه نوبت منقسم مصرف می  ش���ود. برای درمان 
ش���ب ادراری اولی���ه، 10میکروگ���رم در ه���ر س���وراخ 
و   )20 mcg/day کث���ر  )حدا هنگام خ���واب  بین���ی 
به عن���وان مق���دار نگهدارن���ده mcg/day 40-10 بر 
اس���اس پاسخ بیمار مصرف می  ش���ود. در بیماران 
فون ویلبران���د، ترومبوس���یتوپاتی   ها و هموفیل���ی، 
ب���ه  کار  داخل بین���ی  mcg/ kg 4-2ب���ه  ص���ورت 

می  رود.
ک���ودکان: در دیابت بیمزه مرکزی mcg/day 5 یک 
ی���ا دو بار در روز مصرف می  ش���ود. در ش���ب ادراری 
کوچک تر از 6 س���ال، مقدار دارو  کودکان  اولی���ه در 

مشابه مقدار مصرف بزرگساالن است.
تزریق���ی: ب���رای تش���خیص دیاب���ت بیم���زه مرکزی 
آزمون عملکرد کلیه یا 2میکروگرم تزریق زیرجلدی 
ی���ا داخل عضالن���ی می ش���ود. در درم���ان دیاب���ت 
بیم���زه مرک���زیmcg/day  4-1 تزری���ق زیرجل���دی، 
داخل عضالن���ی ی���ا  وری���دی می ش���ود. در درم���ان 
هموفیل���ی خفی���ف ت���ا متوس���ط و بیم���اری ف���ون 
ویلبران���د ی���ک مق���دار ng/day 300 بالفاصل���ه پس 
که ممکن اس���ت در فواصل 12  از جراح���ی یا تروما 
ساعته تکرار شود  تزریق زیرجلدی، داخل عضالنی 

یا  وریدی می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 01/mg, 02/mg
Injection: 4mcg/ml, 15mcg/ml
Nasal Spray: 10mcg/dose
Sublingual Tablet: 60, 120, 240mcg 

             DEXTRAN                  
که نیاز به  موارد مصرف: دکس���تران در م���واردی 
جایگزین س���ازی مایع���ات باش���د و ب���رای افزای���ش 
کمی حجم  کوتاه م���دت حج���م خ���ون در درم���ان 
کمی حج���م خون و  خ���ون، ش���وک  های ناش���ی از 
پیش گی���ری از اخت���الالت ترومبو آمبولی���ک پس از 

اعمال جراحی به  کار می رود. 
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به نارسایی 
کمبود  قلبی ش���دید، اخت���الالت خون���ی از قبی���ل 

کلیه  فیبرینوژن خون، ترومبوسیتوپنی و نارسایی 
نباید مصرف شود.

هشدارها
کبدی  کلیه، خونریزی، نارسایی  1- در نارس���ایی 
مزمن، بیماران با خطر ادم ریوی یا نارسایی قلبی 

با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- فشار وریدهای مرکزی باید در شروع انفوزیون 
اندازه گی���ری ش���ود. بیم���ار بای���د در مراح���ل اولیه 
گیرد و در صورتی  انفوزیون به دقت تحت نظر قرار 
کتیک،کم ادراری یا  کنش  ه���ای آنافیال که عالئم وا
کلیه بروز نمود، انفوزیون فورًا باید قطع  نارس���ایی 

شود.
3- هماتوکریت نباید به ح���د پایین  تر از 30% افت 
نماید. تمام بیماران باید از لحاظ عالئم اولیه بروز 

گیرند. اختالالت خونریزی مورد بررسی قرار 
کتوره���ای انعق���ادی بای���د تصحیح  کمب���ود فا  -4
برق���رار  الکترولیت  ه���ا  و  مایع���ات  تع���ادل  و  ش���ود 
ش���ود. دهیدراتاس���یون باید قبل یا طی انفوزیون 
کافی از ادرار برقرار  دکستران تصحیح شود تا حجم 

باشد.
ب���ا آزم���ون تعیی���ن  5- دکس���تران ممک���ن اس���ت 
گروه های خونی یا اندازه گیری های بیوش���یمیایی 
تداخل داشته باشد، لذا این آزمون ها باید قبل از 

شروع انفوزیون انجام شوند.
کنش  های حساسیت مفرط از  عوارض جانبی: وا
کهیر، افت  قبیل تب،  احتقان بینی، درد مفاصل، 
فش���ار خون، اسپاس���م برون���ش، تهوع، اس���تفراغ، 
گزارش شده  خس  خس س���ینه با مصرف این دارو 

است.
تداخل ه���ای داروی���ی: اثر ضدانعق���ادی هپارین 

ممکن است توسط دکستران افزایش یابد. 
مق���دار مصرف: در ش���وک، ابت���دا ب���رای افزایش 
سریع حجم پالسما 1000-250میلی لیتر با سرعت 
کث���ر  حدا می  ش���ود.  انفوزی���������ون   20-40 ml/min
مق���دار توصی���ه ش���ده ml/kg 20 ط���ی 24 س���اعت 
اول و س���پس mg/kg/day 10 می  باش���د. درم���ان 
نباید بی���ش از 3 روز ادامه یاب���د. برای پیش گیری 
از آمبول���ی ریوی ی���ا ترومبوز وریده���ا در بیماران در 
که متحمل جراحی ش���ده  اند، مقدار  معرض خطر 
1000-250 میلی لیت���ر ط���ی 4 تا 6 س���اعت درحین 
جراحی یا بالفاصله پس از جراحی تجویز می  شود 
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و ی���ک مق���دار 500 میلی لیترنیز بای���د در روز بعد از 
جراح���ی و در بیماران در معرض خطر باال، یک روز 
درمی���ان به  م���دت 2 هفت���ه پس از عم���ل جراحی 

تجویز شود.
اشکال دارویی

Injection: 500ml (Dextran 6%+NaCl 
0.9%)

      DIPYRIDAMOLE                 
ب���ه  عن���وان  م���وارد مص���������رف: دی  پیریدام���ول 
ضدانعق���اد  دارو ه���ای  ب���ا  هم���راه  کمک���ی  داروی 
ک���ی ب���رای پیش گی���ری از ترومبو آمبولی پس  خورا
از جراح���ی دریچه   ه���ای قل���ب و به ص���ورت تزریق 
کم���ک تش���خیصی در  وری���دی ب���ه  عن���وان داروی 
تصویرب������رداری از پرفی���وژن عضل���ه قل���ب، ب���رای 
تش���خیص نقص پرفیوژن همراه با بیماری شریان 

کرونر مصرف می  شود.
هشدارها

ک���ه  1- در انفارکت���وس اخیرقل���ب، آنژی���ن قلب���ی 
وضعی���ت آن به س���رعت تش���دید می  ش���ود، تنگی 
آئ���ورت، میگ���رن، اف���ت فش���ار خ���ون، اخت���الالت 

انعقادی و میاستنی گراو با احتیاط مصرف شود.
2- مص���رف ای���ن دارو از راه تزری���ق وری���دی ب���رای 
تشخیص وضعیت پرفیوژن قلب، دربیماران مبتال 
به آس���م ی���ا س���ابقه ابتالی ب���ه آن باید ب���ا احتیاط 
گیرد. عالئ���م حیاتی بیمار، به  ویژه فش���ار  ص���ورت 
گرفته  خ���ون بای���د پی گیری ش���ود و نوار قلبی نی���ز 

شود.
مع���دی-روده ای،  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
تهوع، اس���هال، سردرد، س���رگیجه، درد عضالنی و 
گزارش ش���ده  افت فش���ار خون با مصرف این دارو 
است. همچنین درد قفسه سینه، تغییرات فشار 
ک���ی  کاردی و یا آریتمی ب���ا تزریق این دارو  خون، تا

مشاهده شده است. 
تداخل  های دارویی: با مصرف همزمان دارو های 
کی ی���ا هپارین بادی-پیریدامول،  ضدانعقاد خورا
کتی ناش���ی از ای���ن دارو،  ب���ه  علت مه���ار تجمع پال
خط���ر ب���روز خونریزی ممکن اس���ت افزای���ش یابد. 
مصرف همزمان دی  پیریدامول باس���ایر دارو های 
کتی، به ویژه سالیس���یالت   ها  مهارکننده تجمع پال
و اسیداس���تیل سالیس���یلیک ممکن اس���ت خطر 

بروز خونریزی ش���دید ناش���ی از اثرات اضافی مهار 
کت���ی را افزایش دهد. مص���رف همزمان  تجم���ع پال
ترومبولیتی���ک  دارو ه���ای  ب���ا  دی پیریدام���ول 
نمی ش���ود.  توصی���ه  اوروکین���از(  و  )اس���ترپتوکیناز 
کولوژی���ک  فارما اث���ر  کاه���ش  باع���ث  تئوفیلی���ن 

دی  پیریدامول می  شود.
نکات قابل توصیه

1- دارو باید در فواصل زمانی یکسان مصرف شود.
2- از مصرف اسیداس���تیل سالیس���یلیک همراه با 

این دارو باید خودداری شود.
3- به  منظور افزایش جذب، بهتراست دارو همراه 
با آب، حداقل یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از 
گوارشی،  غذا مصرف شود. در صورت بروز تحریک 

دارو می تواند همراه با شیر یا غذا مصرف شود.
مقدار مصرف

کتی  ک���ی: ب���ه  عن���وان مهارکنن���ده تجم���ع پال خورا
برای پیش گی���ری از ترومبوآمبول���ی پس از جراحی 
دریچه   های قلب 100-75میلی گرم چهار بار در روز 

همراه با یک داروی ضدانعقاد مصرف می شود.
تزریقی

کمک تش���خیصی  بزرگس���االن: به  عن���وان داروی 
mg/ kg 0/57 باسرعت mg/kg/min 0/142 برای 

4 دقیقه انفوزیون وریدی می  شود.
کودکان: 60میلی گرم از دارو مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Tablet: 25mg, 75mg
Injection: 5mg/ml

         ENOXAPARIN                     
م���وارد مص���رف: انوکس���اپارین در پیش گی���ری و 
درمان ترومب���وز وریدهای عمق���ی و ترومبوآمبولی 
گردش خون  ری���وی، جلوگیری از انعقاد خ���ون در 
ج بدن ط���ی جراحی قلب و روش  های دیالیز،  خار
کمکی در درم���ان آنژین ناپایدار،  به عن���وان داروی 
کاه���ش خط���ر  ب���روز   آمبول���ی ش���ریانی محیط���ی و 
که دچار حمله  ترومب���وز مغزی و مرگ در بیمارانی 
گهانی می  ش���وند، مصرف  پیش  رونده ش���دید و نا

می  شود.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به هموفیلی 
کت خون، زخم  کمی پال و س���ایر اختالالت خونی، 
گوارش���ی، خونریزی اخیر مغزی، پرفش���اری خون 
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کلی���ه، پ���س از صدمات ش���دید یا جراح���ی اخیر بر 
روی چش���م یا سیس���تم عصبی، اندوکاردیت حاد 
کتریایی، بی  حسی نخاعی یا اپی  دورال، تهدید  با
به سقط و خونریزی عروق مغز  نباید مصرف شود.
پوس���ت،  نک���روز  خونری���زی،  جانب���ی:  ع���وارض 
خ���ون،  پتاس���یم  افزای���ش  خ���ون،  ک���ت  پال کم���ی 
کهیر، آنژیوادم  کنش های حساسیتی )از جمله  وا
کس���ی(،  پوکی اس���تخوان پ���س از مص���رف  و آنافیال

گزارش شده است. طوالنی این دارو 
مق���دار مص���رف: ب���رای پیش گی���ری از ترومب���وز 
که تحت  وریده���ای عمق���ی به  وی���ژه در بیماران���ی 
عم���ل جراح���ی ق���رار می  گیرن���د، از طری���ق تزری���ق 
زیرجل���دی در بیماران در معرض خطر متوس���ط، 
20میلی گ���رم )2000واح���د( تقریبًا 2 س���اعت قبل از 
جراحی و س���پس 20میلی گ���رم )2000واحد( هر 24 
س���اعت ب���ه  م���دت 10-7روز مصرف می ش���ود. در 
بیم���اران در معرض خطر ش���دید )به  عن���وان مثال 
جراحی  های ارتوپدی( 40میلی گرم )4000 واحد( 12 
س���اعت قبل از جراحی وسپس 40 میلی گرم )4000 
واح���د( هر 24 س���اعت ب���ه  م���دت 10-7 روز تزریق 
می ش���ود. برای پیش گی���ری از ترومب���وز وریدهای 
ک���ه تحت عمل جراح���ی قرار  عمق���ی در بیماران���ی 
نمی  گیرن���د، از طریق تزریق زیرجلدی 40میلی گرم 
)4000واحد( هر 24س���اعت به مدت حداقل 6 روز 
که بیمار بتواند تحرک  کثر 14 روز( تا هنگامی  )حدا
مجدد خود را به  دس���ت آورد، مصرف می شود. در 
درمان ترومبوز وریدهای عمقی یا آمبولی ریوی، از 
 )150 U/ kg( 1/5 mg/kg طریق تزریق زیرجل���دی
ه���ر 24 س���اعت و معم���واًل به مدت حداق���ل 5 روز 
که پاس���خ ضدانعقادی مناس���ب با  )و ت���ا هنگامی 
کی تثبیت  اس���تفاده از داروه���ای ضدانعق���اد خورا
شود( مصرف می ش���ود. در درمان آنژین ناپایدار و 
انفارکتوس میوکارد از طری���ق تزریق داخل وریدی 
مق���دار U/kg( 30 mg/kg 3000( و به دنب���ال آن از 
 ،)100 U/kg( 1 mg/kg تزری���ق زیرجل���دی طری���ق 
س���پس ه���ر 12 س���اعت از طریق تزری���ق زیرجلدی 
روز   2-8 ب���رای  معم���واًل   )100 U/kg(  1 mg/ kg
)حداقل 2 روز( مصرف می ش���ود. در درمان آنژین 
ناپای���دار و انفارکت���وس می���وکارد از طری���ق تزری���ق 
س���اعت  ه���ر 12   )100 U/kg(  1 mg/kg زیرجل���دی

معم���واًل ب���رای 8-2 روز )حداق���ل 2 روز( مص���رف 
می شود.

اشکال دارویی
Injection: 20mg/ml, 40mg/ml, 60mg/
ml, 80mg/ml, 100mg/ml

        EPTIFIBATIDE                    
موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری از سکته 
قلب���ی در بیماران ب���ا آنژین ناپایدار یا س���کته قلبی 

استفاده می شود.
خونری���زی  ص���ورت  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
گذش���ته، جراحی های بزرگ  غیرطبیعی در 30 روز 
ی���ا تروم���ای ش���دید در ط���ی 6 هفته اخیر، س���کته 
گذش���ته یا س���ابقه س���کته مغزی  مغزی در 30 روز 
هموراژی���ک در ه���ر زم���ان، بیماری ه���ای داخ���ل 
جمجه ای، پرفشار خونی شدید، خونریزی عادتی 

و ترومبوسیتوپنی نباید مصرف شود.
هش���دارها: در صورت وجود خط���ر خونریزی و یا 
مص���رف داروهای افزایش دهن���ده خطر خونریزی 
گر بیمار نیازمند  دارو با احتیاط اس���تفاده ش���ود. ا
اس���تفاده از داروه���ای ترومبولتی���ک اس���ت یا باید 
تح���ت عمل جراحی قلبی اورژانس���ی یا ق���راردادن 
بالون در آئورت قرار بگیرد باید این دارو قطع شود.

عوارض جانبی: خونریزی از عوارض دارو است.
داروه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کت، NSAID، پنتوکسی فیلین،  ضدانعقاد، ضدپال
سالیس���یالت ها و داروه���ای ترومبولتیک تداخل 

دارد.
نکات قابل توصیه

1- در نارسایی شدید کبدی خطر خونریزی افزایش 
می یابد.

کلی���ه مق���دار مص���رف دارو بای���د  2 - در نارس���ایی 
تنظیم شود.

کنت���رل  3 - در ص���ورت ب���روز خونری���زی غیرقاب���ل 
بالفاصله دارو قطع شود.

کت، هموگلوبین،  4- مقادیر پای���ه PT، aPTT، پال
کراتنین سرم بیمار مشخص شده و  هماتوکریت و 
کت بیمار 6 س���اعت  هموگلوبین، هماتوکریت و پال

بعد از شروع درمان و سپس روزانه بررسی شود.
وری������������دی  تزری����������ق  ب���ا  مص���������رف:  مق���������دار 
کثر mg 22/6( شروع و سپس با  mcg/ kg 180)حدا
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کثر  انفوزیون mcg/kg/min 2 تا 72 س���اعت )حدا
که آنژیوگرافی  mg/hr 15()تا 96 ساعت در صورتی 

طی درمان انجام شود( ادامه می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 0.75mg/ml, 2mg/ml

       ERYTHROPOIETIN            
          (EPOETIN)                  

درم���ان  ب���رای  اریتروپویتی���ن  مص���رف:  م���وارد 
در  اریتروپویتی���ن  فق���دان  از  ناش���ی  کم خون���ی، 

کلیوی به کار می  رود. نارسایی مزمن 
م���وارد من���ع مص���رف: در م���وارد آپ���الزی خال���ص 
گویچه   ه���ای قرم���ز به دنب���ال اریتروپویتی���ن ی���ا در 
مبتالیان به لوسمی اریتروییدی و پرفشاری خون 

کنترل نشده نباید مصرف شود. 
هشدارها

1- در صورت ابتال به بیماری ایس���کمیک عروقی، 
ترومبوسیتوز، سابقه تشنج، بیماری   های بدخیم 

کبدی با احتیاط مصرف شود. و نارسایی مزمن 
2- قبل و در طول درمان با این دارو، فشار خون، 
کنت���رل  هموگلوبی���ن و الکترولیت   ه���ا بای���د دقیق���ًا 

شوند.
کم خونی در نارسایی  3- سایر عوامل ایجادکننده 
کلیه مانندکمبود آهن یا فوالت یا ویتامین  مزم���ن 

B12 باید تصحیح شوند.

4- بروز درد مداوم شبه میگرنی در هنگام مصرف 
گهانی  دارو، می توان���د عالم���ت افزایش ش���دید و نا

فشار خون  باشد.
5- وج���ود همزم���ان عفونت  ه���ا ی���ا بیماری   ه���ای 
التهابی ممکن اس���ت موجب تغییر پاسخ درمانی 

به این دارو شود.
درم���ان  ب���رای  دارو  ای���ن  مص���رف  به هن���گام   -6
کم خون���ی در بزرگس���االن تح���ت ش���یمی درمانی و 
کم خونی قبل از جراحی ارتوپدی در  برای درم���ان 
بیماری قلبی-عروقی شامل انفارکتوس میوکارد یا 
حادثه عروق مغ���زی، خطر ترومبوز ممکن اس���ت 

افزایش یابد.
اس���تفراغ،  ته������وع،  اس������هال،  جانب���ی:  ع���وارض 
پرفش���اری خ���ون ی���ا بدتر ش���دن پرفش���اری خون 
به صورت وابسته به مقدار مصرف، افزایش میزان 
کس���ی،  آنافیال کت   ه���ا، عالئ���م ش���به آنفوالنزا و  پال

سردرد، عوارض ترومبوآمبولیک از عوارض جانبی 
این دارو هستند.

تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ای���ن دارو ب���ا دارو ه���ای مهارکنن���ده آنزی���م مب���دل 
کلیرانس  که  آنژیوتانس���ین یا تجویز  آن در افرادی 
کاه���ش یافته، خط���ر  ب���روز زیادی  پتاس���یم آن���ان 
پتاس���یم خ���ون افزایش می  یاب���د. ای���ن دارو با باال 
بردن غلظ���ت هموگلوبی���ن، اثر دارو ه���ای موثر در 

آنژین صدری را افزایش می  دهد.
نکات قابل توصیه

کنترل نگردید،  که فشار خون بیمار  1- در صورتی 
مص���رف ای���ن دارو باید قطع ش���ود. ب���روز درد های 
ش���روع  هش���دار  نش���انه  ش���به میگرن  گهان���ی  نا

بحران  های پرفشاری خون است.
2- در طول مدت مصرف این دارو، در صورت نیاز 

باید مکمل آهن مصرف شود.
ب���ا  مس���مومیت  آه���ن،  کمب���ود  ص���ورت  در   -3
کاهش  آلومینی���وم ی���ا عفونت، اث���ر دارو به ش���دت 

می  یابد.
که تزریق وریدی این دارو با سرعت  4- در صورتی 
ک���م )حداق���ل در ع���رض 5 دقیق���ه( انج���ام ش���ود، 

کاهش می یابد. احتمال بروز  عالئم شبه آنفوالنزا 
معم���واًل  زیرجل���دی  تزری���ق  در  دارو  مق���دار   -5
کمت���ر از مقدار تزریق وریدی دارو اس���ت.   %20 -30
که می ت���وان به  کث���ر حج���م مج���از  ای���ن دارو  حدا
ص���ورت زیرجل���دی در ی���ک ناحی���ه تزری���ق نمود،  

1  میلی لیتر است. 
مق���دار مص���رف: اریتروپویتی���ن ب���ه چهار ش���کل 
اپوئتین آلف���ا، بتا، تتا و زتا موجوداس���ت. هر چند 
اثربخش���ی بالینی این دو ش���کل آلفا و بتا یکس���ان 

است، اما مقدار مصرف آن هامتفاوت است.
الف -اپوئتین آلفا

کلی���ه در  کم خون���ی ناش���ی از نارس���ایی مزم���ن 
بیماران تحت همودیالیز

بزرگس���االن: از راه تزریق زیرجلدی یا تزریق داخل 
وریدی در ابتدا U/kg 50 س���ه بار در هفته مصرف 
که بر اس���اس پ��اسخ ایج��اد ش�����ده هر 4  می  ش���ود 
هفت���ه U/kg 25 به مقدار قبلی افزوده می  ش���ود. 
 2 g/100 ml گر می���زان افزایش هموگلوبی���ن از ح��د ا
کرد، باید دفعات تجویز دارو به دو بار  درماه تجاوز 
کث���ر مق���دار مصرف  کاه���ش یاب���د. حدا در هفت���ه 
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U/ kg 600 در هفته و در 3 مقدار منقسم می  باشد. د

مقدار تجویز نگهدارنده )وقتی غلظت هموگلوبین 
به g/100 ml 12-10 رسید( U/kg 300-100 در هفته 

که در 3-2نوبت منقسم مصرف می  شود. است 
کودکان )فقط از راه تزریق داخل وریدی(: مقدار 
مصرف اولیه مشابه بزرگس���االن است، ولی مقدار 
مص���رف نگهدارن���ده )وقت���ی غلظ���ت هموگلوبین 
ک���ودکان ب���ا وزن  ب���ه g/100 ml 11-9/5 رس���ید( در 
س���ه بار   ،75 -150 U/kg کیلوگ���رم،   10 از   کم ت���ر 
کیلوگرم،  ک���ودکان ب���ا وزن بی���ن 10-30  در هفت���ه، 
کودکان با وزن  U/ kg 150- 60، س���ه بار در هفت���ه و 
کیلوگ���رم، U/ kg 100-30، س���ه بار در  بی���ش از 30 

هفته می  باشد.
کلی���ه در  کم خون���ی ناش���ی از نارس���ایی مزم���ن 
بیم���اران بزرگس���ال تح���ت دیالیز صفاق���ی: از راه 
تزری���ق داخل وری���دی )طی 5-1 دقیق���ه( در ابت��دا 
U/kg 50 دو ب���ار در هفته مصرف می  ش���ود. مقدار 
مصرف نگهدارن���ده )وقتی غلظت هموگل��وبین به 
رس���ید( U/kg 50-25، دو ب���ار در   10-12 g/100 ml

هفته می  باشد.
کلی���وی در  کم خون���ی عالمت���ی ش���دید با منش���ا 
کلیه  که مبت���ال به نارس���ایی  بیم���اران بزرگس���الی 
بوده ولی هن���وز تحت دیالیز  ق���رار نگرفته  اند: 
از راه تزری���ق داخ���ل وری���دی )ط���ی 5-1 دقیق���ه( 
مص���رف  هفت���ه  در  س���ه بار  و   50 kg/U ابت���دا  در 
که بر اساس پاسخ ایجادشده هر 4 هفته  می  شود 
U/ kg 25 ب���ه مقدار قبلی افزوده می  ش���ود. مقدار 
مص���رف نگهدارنده )وقتی غلظ���ت هموگلوبین به
g/100 ml 12-10 رس���ید( U/kg 33-17 س���ه بار در 
 200 U/kg کثر مق���دار مص���رف هفت���ه ب���وده و حدا

سه بار در هفته می  باشد.
ک���ه دارو ه���ای  بزرگس���الی  بیم���اران  کم خون���ی در 
از راه تزری���ق  ش���یمی درمانی دریاف���ت می  کنن���د، 
کث���ر ml  1 تزریق در موض���ع( ابتدا  زیرجل���دی )حدا
U/kg 50 و س���ه بار در هفته مصرف می  ش���ود و در 
کاف���ی ایجاد نش���د )از نظر میزان  صورتی  که پاس���خ 
هموگلوبین یا تعداد لکوسیت   ها( بعد از 4 هفته تا 
U/kg 300 و س���ه بار در هفت���ه افزایش می  یابد. در 
صورتی که با این مقدار مصرف باال پاس���خ مناسب 
پس از چهار هفته به دست نیاید،  بایستی مصرف 
گر می���زان افزای���ش هموگلوبین  دارو قط���ع ش���ود. ا

ک���رد، باید مقدار  از ح���د g/100 ml 2 در م�����اه تجاوز 
کاه���ش یاب���د. در صورتی که  تجوی���ز دارو %25-50 
می���زان هموگلوبی���ن از g/100 ml 14 بیش ت���ر ش���د، 
که مجددًا  مص���رف دارو باید قطع ش���ود،  تازمان���ی 
که  می���زان هموگلوبین ب���ه حد g/100 ml 12 برس���د 
از ای���ن ب���ه بع���د تجوی���ز دارو به می���زان 25% مقدار 
قبلی مجددًا  آغاز می  ش���ود. تا یکماه پس از اتمام 

شیمی درمانی، باید تجویز اپوئتین ادامه یابد.
که نیاز ب���ه خون زیادی  قب���ل از جراحی   های بزرگ 
دارند، ازراه تزریق داخل وریدی )درطی 5-1 دقیقه( 
ب���ه  می���زان U/ kg 600، دو بار در هفت���ه و به مدت 3 

هفته تجویز می  شود.
ب - اپوئتین بتا

کلیه در  کم خونی ناش���ی از نارس���ایی مزم���ن  برای 
کم خون���ی عالمت���ی با منش���ا  بیم���اران دیالی���زی و 
ک���ه هنوز تحت  کودکان���ی  کلی���وی در بزرگس���االن و 
همودیالیز نیستند، از راه تزریق زیرجلدی در ابتدا 
U/kg 60 ه���ر هفته )7-1نوبت منقس���م( به مدت 
که بر اس���اس پ��اسخ  چهار هفته مصرف می  ش���ود 
ایج��اد ش��ده هر ماه U/kg 60به مقدار قبلی افزوده 
می  ش���ود. به عن���وان مص���رف نگهدارن���ده )وقت���ی 
غلظ���ت هموگلوبی���ن ب���ه g/ml100 12-10 رس���ید( 
در ابت���دا باید مقدار مصرف قبل���ی دارو را به نصف 
کاهش داد و س���پس بر اساس پاسخ ایجادشده در 
کرد.  فواص���ل 2-1 هفت���ه  ای مق���دار دارو را تنظیم 

کثر مقدار مصرف U/kg 720 در هفته است. حدا
از راه تزری���ق وری���دی )در ط���ی 2 دقیق���ه( در ابت���دا 
U/kg 40، س���ه بار در هفته و به  مدت چهار هفته 
مصرف می  ش���ود و در صورتی که افزایش در میزان 
کمتر از g/ml100 1 باش���د، هرماه  اولیه هموگلوبین 
ب���ه مقدار قبل���ی افزوده می  ش���ود تا مق���دار نهایی 
به U/kg 80 و س���ه بار در هفته برس���د. س���پس در 
صورت نیاز، می توان هرماه U/kg 20 به این مقدار 
اف���زود. در مورد مق���دار مص���رف نگهدارنده )وقتی 
می���زان هموگلوبی���ن ب���ه g/100 ml 12-10 رس���ید(، 
در ابت���دا باید مقدار مصرف قبل���ی دارو را به نصف 
کاهش داد و س���پس بر  اساس پاس���خ ایجاد شده 

کرد. در فواصل 2-1 هفته  ای مقدار دارو را تنظیم 
کث���ر مق���دار مص���رف دارو از راه تزری���ق داخ���ل  حدا
وری���دی نی���ز U/ kg 720 در هفته می  باش���د. برای 
کم خونی در ن���وزادان نارس با  پیش گی���ری از ب���روز 
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ک���ه زودت���ر از 24 هفتگی  وزن 1/5-0/75کیلوگ���رم 
به دنی���ا آمد ه اند،  به صورت تزریق زیرجلدی )یک 
مقدار مصرف واحد بدون ماده محافظ( به مقدار 
که  U/kg 250 س���ه بار در هفت���ه تجوی���ز می  ش���ود 
بهتراست مصرف این مقدار طی 3 روز بعد از تولد 
آغ���از و به م���دت 6 هفت���ه ادامه یابد. ب���رای درمان 
کم خونی همراه با تومور های سفت در بزرگساالنی 
پالتی���ن  ترکیب���ات  ب���ا  ش���یمی درمانی  تح���ت  ک���ه 
هستند، ابتدا مقدار U/kg 450 در هفته به صورت 
که  زیرجلدی و در مقادیر منقس���م تزریق می  شود 
در ص���ورت عدم افزایش هموگلوبی���ن پس از چهار 
هفت���ه این مق���دار ت���ا دو برابر افزای���ش می  یابد. در 
ص���ورت افزایش هموگلوبین به مق���دار g/ml 2، در 

کاهش می  یابد. ماه مقدار مصرف به نصف 
در صورتی ک���ه مقدار هموگلوبی���ن از g/ml 14 تجاوز  
ک���رد، درم���ان بای���د قط���ع ش���ود ت���ا هموگلوبین به 
کاهش یاب���د. آنگاه درمان با نصف مقدار   12 g/ ml
قبلی ادامه داده می  ش���ود. این درمان باید تا س���ه 

هفته بعد از شیمی درمانی ادامه یابد.
اشکال دارویی

Injection: 1000U/ml, 10000U/ml, 
2000U/ml, 20000U/ml, 40,000U/ml, 
4000U/03/ml, 4000U/04/ml, 4000U/ml, 
2000U/04/ml, 2000U/ml

  ETHERIFIED STARCH   
م���وارد مصرف: این فراورده برای افزایش و حفظ 
حجم خون در ش���وک های ناش���ی از س���وختگی یا 

سپتی سمی یا خونریزی به  کار می رود.
هشدارها

ک���ودکان و بیماران مبتال به نارس���ایی قلبی،  1- در 
کلیوی با احتیاط مصرف شود. کبدی یا 

2- میزان ادرار بیمار باید پایش شود.
ک���ه س���طح هماتوکری���ت  3- بای���د احتی���اط ش���ود 

پایین  تر از 30- 25% نشود.
ع���وارض جانب���ی: خ���ارش، افزای���ش آمیالز س���رم، 
گذرای  کنش  های حساس���یتی ش���دید، افزایش  وا
دارو  ای���ن  جانب���ی  ع���وارض  از  خونری���زی  زم���ان 

می باشد.
مق���دار مصرف: از طریق انفوزیون داخل وریدی 

کثر ml/day 1500مصرف می شود.  تا حدا

اشکال دارویی
Injection 

            FACTOR IX                      
کنترل  موارد مصرف: این دارو برای پیش گیری و 
کتور IX یا  کمبود فا خونری���زی در بیماران مبتال به 

هموفیلی B مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در مواردی از ابتال به بیماری 
که در آن عالئم انعقاد داخل عروقی منتشر  کبدی 
ی���ا فیبرینولی���ز وج���ود دارد و در بیم���اران مبت���ال به 
که مصرف پالس���مای  کتور  کمب���ود خفیف ای���ن فا
کافی اس���ت، نباید مصرف  منجم���د ت���ازه در آن ها 

شود.
هشدارها

1- در ص���ورت ب���روز عالئ���م انعقاد داخل���ی عروقی، 
مصرف دارو باید قطع گردد. برای تشخیص انعقاد 
داخ���ل عروقی منتش���ر، بیم���ار باید تح���ت نظارت 

دقیق باشد.
2- س���رعت تزریق دارو به طور مس���تقیم در ورید یا 
کند.  هن���گام انفوزی���ون نبای���د از ml/min 3 تجاوز 
س���رعت تزریق باید بر اس���اس پاسخ هر فرد تنظیم 
ش���ود. معمواًل تزریق U/ min 100 به خوبی تحمل 

می شود.
س���ردرد،  ل���رز،  گ���ذرا،  ت���ب  جانب���ی:  ع���وارض 
کردن پوس���ت و تغییر در فش���ار  گزگز  برافروختگی، 
گزارش  خ���ون و ضربان نبض ب���ا مصرف ای���ن دارو 

شده است.
نکات قابل توصیه

1- توصی���ه می  ش���ود محلول آم���اده تزریق، طی 3 
ساعت پس از آماده شدن مصرف شود.

کتور ب���رای تزریق، مایع  کردن فا 2- قب���ل از آماده 
کثر 37 درجه(  رقیق کننده باید تا دمای اتاق )حدا

گرم شود.
3- س���رعت تزری���ق وریدی ی���ا انفوزی���ون دارو باید 
گزگز، سرعت تزریق  آهس���ته باش���د. در صورت بروز 

کاهش یابد. باید 
کت���ور IX در  مق���دار مص���رف: مق���دار مص���رف فا
کتور ه���ای انعقادی و  کمبود فا بیم���اران مبتال ب���ه 
کمبود، غلظت مطلوب هر  هموفیلی B به ش���دت 
کتور ها، وزن بیمار و شدت خونریزی  یک از این فا
بس���تگی دارد. تع���داد دفع���ات مص���رف ای���ن دارو 
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اشکال دارویی
Injection: 250, 500, 1000IU

         FACTOR VIIa                    
و  درم���ان  جه���ت  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
پیش گی���ری از خونری���زی در بیم���اران مبت���ال ب���ه 
کتور  هموفیلی نوع A و B دارای مهارکننده های فا
کتسابی و کمبود مادرزادی  VIII یا IX، هموفیلی ا

کتور VII استفاده می شود. فا
هشدارها

1- به دنبال اس���تفاده از این دارو خطر بروز ترومبوز 
و انعقاد منتشر داخل عروقی وجود دارد. 

2- در صورت بروز  انعقاد داخل عروقی یا مشاهده 
عالئم بالینی ترومبوز، کاهش مقدار یا قطع مصرف 

دارو ضرورت دارد.
کاهش فش���ار خون،  ع���وارض جانب���ی: افزای���ش یا 
برادی کاردی، ادم، تب، س���ردرد، خارش، قرمزی، 
کاه���ش فیبرینوژن پالس���ما، انعقاد  راش، ته���وع، 
کاهش  داخل عروقی منتش���ر، افزایش فیبرینولیز، 
می���وکارد،  انفارکت���وس  ترومب���وز،  پروترومبی���ن، 
کلیوی، پنومونی،  ضایعات عروق مغزی، نارسایی 
کنش های حساسیتی  کنش در محل تزریق و وا وا

گزارش شده است. با مصرف این دارو 
نکات قابل توصیه

کتور VIIa فقط باید به ش���کل داخل وریدی  1- فا
طی 5-2 دقیقه تزریق شود.

2- پای���ش PT/INR، aPTT و عالئ���م بروز  ترومبوز 
طی مدت درمان توصیه می شود.

کثر در  کردن پ���ودر، دارو باید حدا 3- پ���س از حل 
مدت 3 ساعت مصرف شود.

مق���دار مص���رف: در هموفیل���ی A ی���ا B هم���راه با 
 90 mcg/kg مهارکننده ها در دوره خونریزی مقدار
که خونریزی متوقف ش���ود  هر 2 س���اعت ت���ا زمانی 
و ی���ا درم���ان بی اثر به نظر برس���د تزری���ق می گردد. 
مقدار، فواصل و طول مدت مصرف دارو براساس 
شدت خونریزی و میزان هموستاز حاصل تنظیم 
 VII کتور می شود. برای درمان کمبود مادرزادی فا
 15 -30 mcg/kg حین خونریزی و جراحی مق���دار
که خونریزی متوقف شود  هر 6-4 ساعت تا زمانی 
کتس���ابی  تزریق می ش���ود. برای درمان هموفیلی ا

که  مقدار mcg/kg 90-70 هر 3-2 ساعت تا زمانی 
خونریزی متوقف شود تزریق می شود.

اشکال دارویی
Injection (VIIa): 1mg, 1.2mg, 2mg, 
2.4mg, 4.8 mg
Injection(VII): 600U

         FACTOR VIII                      
موارد مصرف: این دارو برای درمان و پیش گیری 
 VIII کت���ور  فا م���ادرزادی  کمب���ود  در  خونری���زی 
کتس���ابی،  کت���ور VIII ا کمب���ود فا  ،)A هموفیل���ی(

بیماری فون ویلبراند مصرف می شود.
هشدارها: بیمار باید از نظر ایجاد مهارکننده های 

گیرد.  کتور VIII مورد پایش قرار  فا
ع���وارض جانبی: ناراحتی  های مع���دی-روده ای، 
اخت���الل در احس���اس م���زه، سرخ ش���دن، تپ���ش 
کرخی،  گیجی،  قلب، تنگی نفس، سرفه، سردرد، 
کنش  های آلرژیک از  خواب آلودگی، تاری دی���د، وا
جمله افت  فش���ار خون، س���رد ش���دن، تب، تاول، 

کسی از عوارض جانبی این دارو می باشند. آنافیال
مق���دار مص���رف: مق���دار مص���رف دارو بر اس���اس 
مص���رف IU/ kg  0/5، وزن بیم���ار و درصد افزایش 
کتور VIII محاسبه می  شود. مورد نظر در میزان فا

اشکال دارویی
Injection: 250, 500IU

         FACTOR VIII/VON             
          WILLBRAND              

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درم���ان و پیش گیری 
 VIII کت���ور  فا م���ادرزادی  کمب���ود  در  خونری���زی 
کتس���ابی و  کت���ور VIII ا کمب���ود فا  ،)A هموفیل���ی(

بیماری فون ویلبرانت مصرف می شود.
هش���دارها: بیم���ار بایس���تی از نظر ظه���ور عوامل 

گیرد.  کتور VIII مورد پایش قرار  مهارکننده فا
مع���دی-روده ای،  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
اختالل در احس���اس مزه، فالش���ینگ، تپش قلب، 
گیجی، پارس���تزی،  تنگی نف���س، س���رفه، س���ردرد، 
خ���واب آلودگ���ی، تاری دی���د، تش���کیل آنتی بادی، 
کنش های حساسیتی شدید از جمله افت فشار  وا
کسی. کهیر  و  آنافیال خون، آنژیوادم، سردی، تب، 
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اشکال دارویی
Injection: 1000 U

         FACTOR XIII                      
نق���ص  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 

کتور XIII استفاده می شود. کمبود فا مادرزادی 
هش���دارها: احتمال تش���کیل آنتی ب���ادی مهاری 
که ممکن  کتور XIII در بیماران وجود دارد  علیه فا

است باعث تضعیف پاسخ به دارو شود. 
مفصل���ی،  درد  ش���کمی،  درد  جانب���ی:  ع���وارض 
کوفتگی، اس���هال، خونریزی از  بینی، تب، سندرم 
شبه آنفوالنزا، سردرد، هماتوم، آسیب به مفاصل 
و دس���ت و پاه���ا، راش، عفونت دس���تگاه تنفس���ی 
کنش های  فوقانی، اس���تفراغ، ترومبوز، آمبولی، وا

حساسیتی از عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

تزری���ق ح���ل ش���ده و  بای���د در آب قاب���ل  1- دارو 
چرخش داده ش���ود ولی تکان شدید داده نشود. 
دارو در دم���ای 8-2 درجه س���انتی گراد تا 24 ماه و 
کثر 25 درجه سانتی گراد تا  در دمای محیط تا حدا

6 ماه پایدار است.
م���اده  ح���اوی  وی���ال  و  دارو  ح���اوی  وی���ال   -2
رقیق کننده باید قبل از اختالط در دمای اتاق قرار 
گرفته  باش���ند. پس از اختالط، محلول باید طی 4 

گردد.  ساعت استفاده 
مق���دار مصرف: مقدار اولی���ه U/kg 40 به صورت 
که سرعت  تزریق آهس���ته داخل وریدی، به طوری 
از ml/min 4 تج���اوز نکن���د، تجوی���ز   تجوی���ز  دارو 
می ش���ود. تنظی���م مق���دار مص���رف دارو بر اس���اس 
کتور XIII و وضعیت بالینی بیمار  سطح فعالیت فا

صورت می گیرد.
اشکال دارویی

Injection

          FERRIC OXIDE                 
     SACCHARATED            

کم خون���ی  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان 
کمبود آهن مصرف می  شود.  ناشی از 

م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
و  گزم���ا  ا آس���م،  قبی�������ل  از  آلرژی���ک  اختل��������االت 
کبدی و عفونت نباید  کس���ی، بیماری  های  آنافیال

مصرف شود. 
هشدارها

کشنده  گاهًا  کنش  های حساس���یت مفرط و  1- وا
کالپس،  کتی���ک، عدم هوش���یاری،  )ش���وک آنافیال
اف���ت فش���ار خ���ون، تنگی نف���س و تش���نج( در اث���ر 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
کی آه���ن نباید تا پن���ج روز پس از  2- درم���ان خورا
تجویز  آخرین مقدار مصرف این دارو شروع شود.

3- بای���د ب���رای بررس���ی احتم���ال حساس���یت ب���ه 
کم  ای���ن فراورده قبل از ش���روع درمان ی���ک مقدار 

آزمایشی تجویز شود.
کتیک، افت  کنش  ه���ای آنافیال عوارض جانبی: وا
فش���ار خ���ون، س���ردرد،  تهوع، اس���تفراغ، اس���هال، 
کرام���پ پا، درد س���ینه، پرفش���اری خ���ون، افزایش 
گیجی،  خارش، درد  حجم خون، تب، ناخوش���ی، 
شکمی،  باال رفتن سطح آنزیم  های کبدی، ضعف 
عضالنی، تنگی نفس، پنومونی، سرفه، اختالل در 
کی  کاردی، تپش قلب و اسپاسم  احس���اس مزه، تا

گزارش شده است. برونش  ها با مصرف این دارو 
کلرامفنی���کل می  تواند اثرات  تداخ���الت دارویی: 
کاهش دهد. این شکل تزریقی  درمانی این دارو را 
کاهش ج���ذب فراورده  های  آهن می  توان���د باعث 

کی آهن شود. خورا
مقدار مصرف: در کم  خونی ناشی از کمبود آهن، 
100میلی گرم آه���ن )5میلی لیتر( به ص���ورت داخل 
وریدی یک تا س���ه نوبت در هفته مصرف می  شود 
کثر مجموعًا 1000 میلی گرم که 10 برابر مقدار  )تا حدا
کث���ر مق���دار مص���رف200  مص���رف می  باش���د(. حدا

میلی گرم می  باشد. 
اشکال دارویی

Injection: 20mg/ml

          FIBRINOGEN                                      
کنترل خونریزی  م���وارد مصرف: فیبرینوژن برای 
که در حاالتی  همراه با انعقاد داخل عروقی منتشر 
مانند جداش���دن زودرس جفت، م���رگ جنین در 
رح���م و آمبولی مای���ع آمنیوتیک دیده می  ش���ود و 
پس از جراحی   های بزرگ قفسه سینه یا لوزالمعده 
کتس���ابی ی���ا م���ادرزادی فیبرینوژن  کمب���ود ا ی���ا در 

مصرف می  شود.
باع���ث  گاه���ی  فیبرین������وژن  جانب�������ی:  ع�����وارض 
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ص������ورت د در  می  ش���ود.  س���ی���انوز  و  ک���ی  کاردی  تا

انفوزیون خیلی س���ریع، ممکن است لخته داخل 
عروقی ایجادشود.

ن���کات قابل توصی���ه: محلول انفوزی���ون این دارو 
کثر تا  باید ت���ازه تهیه ش���ود و پس از تهیه نی���ز حدا
گ���ردد. در صورت تش���کیل ژل  3 س���اعت مص���رف 
هنگام تهیه محلول انفوزی���ون، از مصرف آن باید 

خودداری شود.
گرم به صورت محلول  مقدار مصرف: مقدار 2-8 
2-1% با سرعت ml/min 10-5 انفوزیون می  گردد. 
مق���دار دقی���ق مصرف بر حس���ب چگونگ���ی توقف 
خونری���زی و آزمون  ه���ای انعق���ادی خ���ون تعیین 

می  گردد.
اشکال دارویی

Injection: 1g

    GELATIN MODIFIED      
موارد مصرف: این فرآورده به عنوان حجیم کننده 
پالسما در موارد شوک ناشی از کاهش حجم خون 
و به عنوان جانش���ین مایعات در تعویض پالس���ما، 
ج از بدن،  گردش خون خار جانش���ین پالس���ما در 
ب���رای پرفیوژن عضو جدا ش���ده و به عنوان محلول 

حامل برای انسولین مصرف می  شود. 
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 
کلیه  نارس���ایی احتقان���ی ش���دید قلب و نارس���ایی 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- تزری���ق س���ریع محل���ول، به وی���ژه در بیماران���ی 
ک���ه حج���م خ���ون آن ه���ا طبیع���ی اس���ت، ممک���ن 
اس���ت س���بب آزادش���دن مواد مؤثر بر عروق مانند 

هیستامین شود.
کلسیم است و مصرف  2- این فراورده حاوی یون 
گلیکوزید های قلبی  آن در بیماران تحت درمان با 

گیرد. باید با احتیاط صورت 
3- ای���ن محلول را بای���د از راه انفوزی���ون وریدی و 
با حجمی تقریبا مس���اوی با حجم خون از دس���ت 

رفته تجویز نمود.
نکات قابل توصیه

1- توصیه می  ش���ود قب���ل از انفوزی���ون، محلول تا 
کم تر  گرم  ش���ود. این محلول در دمای  دمای بدن 
که  از 3 درجه س���انتی گراد به ص���ورت ژل در می  آید 

کردن آن، این حالت را از بین می  برد. گرم 
2- می  ت���وان این ف���راورده را با س���ایر محلول  های 
کلرورس���دیم، دکس���تروز و رینگر یا  انفوزیون مانند 
خ���ون هپارین���ه و دارو ه���ای محل���ول در آب مانند 

انسولین و استرپتوکیناز مخلوط کرد.
کاه���ش  از  ناش���ی  ش���وک  در  مص���رف:  مق���دار 
حجم خون، ابت���دا 1000-500میلی لیت���ر انفوزیون 
گ���ر حجم خون از دس���ت رفته  وریدی می  ش���ود. ا
را  ای���ن دارو  باش���د، می ت���وان  ت���ا 1500میلی لیت���ر 
ب���ه  تنهای���ی ب���رای جب���ران حج���م از دس���ت رفته 
گر حجم خون از دست رفته  اس���تفاده نمود، ولی ا
بین 4000- 1500میلی لیتر باشد، تجویز حجم   های 
گان���ه  مس���اوی از ای���ن دارو و خ���ون به ط���ور جدا
ضروری اس���ت. در س���وختگی   ها مقدار دارو در هر 
24 س���اعت ب���ر اس���اس حاصلضرب درصد س���طح 
ک���ه باید  س���وخته ب���دن در ml/kg 1 تعیین ش���ده 

به مدت دو روز مصرف شود.
اشکال دارویی

Infusion

              HEPARIN                     
موارد مص���رف: هپارین در پیش گی���ری و درمان 
ترومب���وز ورید های عمق���ی و ترومبوآمبولی ریوی، 
ج  گ���ردش خون خار جلوگی���ری از  انعقاد خون در 
ب���دن ط���ی جراح���ی قل���ب و روش  ه���ای دیالی���ز، 
کمک���ی در درمان آنژین ناپایدار،  به  عنوان داروی 
کاه���ش خط���ر  ب���روز   آمبول���ی ش���ریان محیط���ی و 
که دچار حمله  ترومب���وز مغزی و مرگ در بیمارانی 
گهانی می  شوند و به  عنوان  پیشرونده ش���دید و نا
پیش گی���ری در اعمال جراح���ی ارتوپدی و جراحی 

عمومی مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: این دارو در بیماران مبتال به 
کت  کمی پال هموفیلی و س���ایر اختالالت خون���ی، 
خ���ون، اولس���رپپتیک، خونری���زی اخی���ر مغ���زی، 
کبد،  پرفش���اری خ���ون ش���دید، نارس���ایی ش���دید 
کلیه، پس از صدمات شدید  آنوریس���م، نارس���ایی 
یا جراحی اخیر بر روی چش���م یا سیس���تم عصبی، 
کتریایی، بی  حسی اسپاینال یا  اندوکاردیت حاد با
اپی  دورال با مق���دار مصرف  های درمانی هپارین، 
تهدی���د به س���قط و خونری���زی عروق مغ���زی نباید 

مصرف شود.
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هشدارها
1- در بی  حس���ی منطق���ه  ای ی���ا انس���داد اعص���اب 
کمی  کمر، دیس���کرازی خون���ی به خصوص  ناحیه 
که  کت  های خ���ون، زایمان اخیر، یا در مواردی  پال
نیاز به عمل جراحی اعصاب یاچش���م وجود دارد، 
پریکاردی���ت یا نش���ت مایع ب���ه پریکارد، نارس���ایی 
که سبب  کلیه، جراحی عمده یا زخم  هایی  شدید 
ایجاد سطوح باز و وسیع می  شوند،  صدمه شدید 
به ویژه به دس���تگاه عصبی مرکزی، سوراخ ش���دگی 
گوارش���ی،   نخ���اع، زخ���م ی���ا س���ایر ضایعات فع���ال 
ادراری، تنفس���ی، واس���کولیت ش���دید و نارس���ایی 

کبد با احتیاط مصرف شود. شدید 
2- توصیه می  شود در بیمارانی که هپارین مصرف 
می  کنن���د از  تزریق عضالنی س���ایر دارو ها، به  دلیل 
احتم���ال بروز  هماتوم و خونریزی در اطراف محل 

تزریق خودداری شود.
3- خونری���زی از لث���ه ممکن اس���ت نش���انه مصرف 
بیش از حد هپارین باش���د. درمان با هپارین خطر 
ب���روز خونریزی موضعی طی جراحی   ه���ای د هان و 

پس از آن را  افزایش می  دهد.
ک���ه هپارین از بافت  های حیوانی تهیه  4- از آن جا
که سابقه  می  ش���ود، توصیه می  ش���ود در بیمارانی 
حساس���یت یا آس���م دارن���د، ابتدا مقدار آزمایش���ی 

1000واحد قبل از شروع درمان تزریق شود.
5- در صورت اس���تفاده از برنامه درمانی با مقادیر 
کامل هپارین، مق���دار مصرف دارو باید با توجه به 
نتایج آزمون  های انعقاد خون برای هر فرد تنظیم 

شود.
هپاری���ن  توس���ط  آلدوس���ترون  ترش���ح  مه���ار   -6
می  توان���د باع���ث زی���ادی پتاس���یم خ���ون ش���ود. 
بیماران مبتال به دیابت ملیتوس، نارسایی مزمن 
که  کلیه، اس���یدوز، پتاس���یم خون باال، یا بیمارانی 
دارو ه���ای نگهدارنده پتاس���یم مص���رف می  کنند، 
برای بروز عارضه افزایش پتاس���یم خون مستعد تر 
هستند. توصیه می  شود در چنین بیمارانی سطح 
کنترل شده  پتاس���یم خون قبل از ش���روع هپارین 
گیرد،  و درحی���ن مص���رف هپاری���ن تحت نظر ق���رار 
گر تجویز هپارین قرار اس���ت بیش از 7 روز  به ویژه ا

کند. ادامه پیدا 
پوس���ت،   نک���روز  خونری���زی،  جانب���ی:  ع���وارض 
ک���ت خ���ون، افزای���ش پتاس���یم خون،  کاه���ش پال

کهیر، آنژیوادم  کنش  های حساسیتی )از جمله  وا
کس���ی(، پوک���ی اس���تخوان پ���س از مصرف  و آنافیال

گزارش شده است. طوالنی این دارو 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان هپارین 
کت  ها  با اسید والپروئیک به علت مهارعملکرد پال
ممکن اس���ت موجب خونریزی شود. متی  مازول 
کاه���ش پروترومبین  و پروپیل تیواوراس���یل باعث 
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  ل���ذا  می  ش���وند.  خ���ون 
دارو ه���ا با هپارین ممکن اس���ت باع���ث افزایش اثر 
ضدانعق���ادی ش���ود. مص���رف همزم���ان دارو های 
وارفاری���ن،  مانن���د  ترومبولیتی���ک،  و  ضدانعق���اد 
استرپتوکیناز و اوروکنیاز و همچنین دکستران خطر 
خونری���زی را افزای���ش می  دهد. مص���رف همزمان 
هپارین با پروبنسید اثر ضدانعقادی دارو را افزایش 
داده و طوالنی می  کند. در صورت مصرف همزمان 
 ،NSAIDs( کت  ه���ا دارو ه���ای موثر بر عملک���رد پال
کلوپیدوگ���رل( با  دی پیریدام���ول، تیکلوپیدی���ن، 

هپارین، احتمال خونریزی افزایش می یابد.
نکات قابل توصیه

1- در ط���ول درم���ان با هپاری���ن، از مصرف اس���ید 
آن،  ح���اوی  دارو ه���ای  ی���ا  استیل سالیس���یلیک 
کت   ها، باید  ایبوپروفن و سایر دارو های موثر بر پال

خودداری شود.
2- پزشک و دندان پزشک باید از مصرف این دارو 

گاه شوند. آ
3- ب���ه منظ���ور بررس���ی پیش���رفت درم���ان انج���ام 
آزمون   ه���ای انعقاد خ���ون به طور منظ���م ضروری 

است.
مقدار مصرف

در درم���ان ترومبوز عمیق وری���دی، آمبولی وریدی 
مق���دار مص���رف اولی���ه 5,000 واح���د )10,000واح���د 
در آمبول���ی ری���وی ش���دید( ب���ه  دنب���ال انفوزی���ون 
مداوم U/kg/hr 25-15تزریق وریدی می  ش���ود. 
زیرجل���دی  طری���ق  از  تجوی���ز  صورتی ک���ه  در 
گی���رد، 15,000واح���د هر 12س���اعت تجویز  ص���ورت 
می ش���ود. در درمان آنژین ناپایدار و بس���تگی حاد 
ش���ریان  های محیطی مق���دار مصرف اولی���ه 5,000 
واح���د )10,000 واح���د در م���وارد ش���دید( به صورت 
تزری���ق داخل وری���دی و س���پس انفوزی���ون مداوم 
U/ kg/ hr 25-15 مصرف می شود. در پیشگیری 
در جراحی   ه���ای عموم���ی5,000 واحد دو س���اعت 
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زیرجل���دی د تزری���ق  به ص���ورت  جراح���ی  از  قب���ل 

که  س���پس هر 12-8 س���اعت ب���رای 7 روز ت���ا وقتی 
بیم���ار توانای���ی حرکت یاب���د مصرف می ش���ود. در 
انفارکت���وس می���وکارد ب���رای جلوگی���ری از بس���تگی 
کرونر پس از ترومبوز، هپارین با رژیم  مج���دد عروق 

درمانی  مختلفی تجویز می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 5000U/ml, 10,000U/ml

                IRON                                               
ب���رای  آه���ن  ترکیب���ات ح���اوی  م���وارد مص���رف: 
کمب���ود آهن ناش���ی از  رژیم  پیش گی���ری و درم���ان 
کافی، سوءجذب، بارداری و یا خونریزی  غذایی نا

مصرف می  شوند. 
م���وارد من���ع مص���رف: در م���وارد هموکرومات���وز، 
کمبود  که ناشی از  کم  خونی  ها  هموسیدروز، سایر 

آهن نیستند، نباید مصرف شود. 
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود الکلیس���م، آلرژی، 
کلیه،  کبد، عفونت حاد  آسم، هپاتیت یا نارسایی 
الته���اب مجرای روده از قبی���ل التهاب روده بزرگ، 
دیورتیکولیت، کولیت اولسروز، التهاب لوزالمعده، 
گوارشی و  آرتریت روماتوییدبا احتیاط فراوان  زخم 

مصرف شود.
عوارض جانبی: س���یاه ش���دن مدفوع، یبوس���ت، 
گوارش، رگه قرمز در مدفوع،  خونریزی از دس���تگاه 
کرامپ و زخم یا دردهای ش���دید معده و ش���کم با 
کی آهن مش���اهده شده است. تزریق  مصرف خورا
فراورده  ه���ای ح���اوی آهن ممکن اس���ت منجر به 
کتیک ش���ود. ب���ا  تزریق  کنش  ه���ای آنافیال ب���روز  وا
فراورده  ه���ای آه���ن درد عضل���ه ی���ا درد در ناحی���ه 
پش���ت، لرز، تب همراه با افزایش تعریق، سرگیجه، 
گزگز   س���ردرد، تهوع یا اس���تفراغ، بی  حس���ی، درد یا 
دس���ت یا پا، درد یا قرمزی ی���ا زخم در محل تزریق 
عضالنی، قرمزی در محل تزری���ق وریدی، بثورات 
کهیر یا اش���کال در تنفس مشاهده شده  جلدی یا 

است.
تداخات داروی���ی: داروه�����ای حاوی بی کربنات، 
پانکراتی���ن،  فس���فات،  ی���ا  گ���زاالت  ا کربن���ات، 
پنی  س���یالمین، تتراسایکلین  ها، ویتامین E با این 
غ،  فرآورده ه���ا تداخل دارند. چای، قهوه، تخم مر
ش���یر، لبنیات و فیبره���ای غذایی، ج���ذب آهن را 

کاهش می  دهند.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: برای پیشگیری یا درمان کمبود آهن، 
مقدارmg/day 100 )300 میلی گرم فروس سولفات( 
که سپس بر حسب  دو بار در روز مصرف می ش���ود 
نی���از  و تحمل بیمار به تدریج ت���ا 100میلی گرم آهن 
روز  در  4ب���ار  ت���ا  فروس س���ولفات(  )300میلی گ���رم 

افزوده می  شود.
کمبود آه���ن مقدار کودکان: ب���رای پیش گی���ری از 
ب���رای درم���ان  و  mg/ kg/ day 5 فروس س���ولفات 
مقدار mg/ kg/day 10 فروس س���ولفات 3 بار در روز 

مصرف می شود.
تزریقی: قبل از ش���روع درمان الزم است در تمامی 
بیم���اران ی���ک مق���دار آزمایش���ی 0/5 میلی لیتری 
)0/25 میلی لیت���ر برای اطف���ال( به صورت وریدی 
کنش  های  یا عضالنی تزریق ش���ود و از عدم بروز وا
کتی���ک ت���ا یک س���اعت پ���س از ای���ن تزریق  آنافیال
اطمینان حاصل ش���ود. برای تزریق از راه وریدی، 
ای���ن ف���راورده بای���د به ص���ورت رقیق نش���ده و ب���ه 
کث���ر ml/min 1( تزریق  آهس���تگی )ب���ا س���رعت حدا
ش���ود. تزریق عضالنی باید فقط در عضله س���رینی 
انجام ش���ود. مقدار مص���رف دارو با توجه به میزان 

هموگلوبین و وزن بیمار تعیین می شود.
اشکال دارویی

Injection: 20mg/ml, 50mg/ml, 100mg/
ml
Tablet: 50mg
Syrup: 200mg/5ml
Drop: 25mg/5ml

     IRON+FOLIC ACID          
که در  م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در اف���رادی 
کمبود آهن و اس���ید فولیک  معرض خط���ر ابتال به 

هستند، مصرف می  شود.
هشدارها

ک���ی ممک���ن اس���ت باع���ث  1-مص���رف آه���ن خورا
یبوست به ویژه در افراد مسن شود.

کم اس���یدفولیک  ک���ه مقدار  2- بای���د توج���ه نمود 
کم خونی  موجود در ای���ن فراورده  ها ب���رای درمان 

مگالوبالستیک کافی نیست.
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گوارش، تهوع،  عوارض جانبی: تحریک دس���تگاه 
گزارش شده  درد معده، اسهال با مصرف این دارو 

است.
مقدار مصرف: روزانه یک قرص یا کپسول مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Capsule/ Tablet: Iron 4060-mg + Folic 
Acid 400500-mcg

       LIPID INFUSION                       
کالری  م���وارد مصرف: ای���ن دارو به عن���وان منبع 
که  و اس���یدهای چ���رب ض���روری ب���رای بیماران���ی 
به م���دت زم���ان طوالن���ی نیاز ب���ه تغذی���ه از طریق 

تزریقی دارند،  استفاده می  شود.
هشدارها

1- مص���رف ای���ن ف���راورده ممکن اس���ت ب���ا نتایج 
گازها  آزمایشات بیوشیمیایی از قبیل اندازه  گیری 

کلسیم خون تداخل ایجاد  نماید. و 
2- این فراورده نباید بیش از 60% نیاز کالری روزانه 

بدن را تشکیل دهد.
گونه  3- در شروع درمان، بیمار باید از  نظر بروز هر 
کنش آلرژیک سریع از قبیل تنگی نفس، سیانوز  وا

گیرد. و تب به دقت تحت نظر قرار 
ع���وارض جانب���ی: ترومبوفلبی���ت، افزای���ش چربی 
گرگرفتگ���ی، درد س���ینه، ته���وع،  خ���ون، س���یانوز، 
تنگی نف���س،  هپاتومگال���ی،  اس���هال،  اس���تفراغ، 

گزارش شده است. عفونت با مصرف این دارو 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ابتدا با مق���دار g/kg/day 1 ش���روع و 
ب���ا مقادی���ر g/kg/day 1-0/5 افزای���ش می  یاب���د تا 
کث���ر g/ kg/ day 2/5 از محل���ول 10% و ی���ا  ب���ه حدا
کثر سرعت  g/ kg/ day 3 از محلول 20% برسد. حدا
از   1/25 ml/ kg/ hr(  0/25 g/kg/ hr انفوزی���ون 
محلول 20%( می  باش���د. س���رعت انفوزی���ون نباید 
 100  ml/ hr 50 )محل���ول 20%( ی���ا ml/hr بی���ش از
کمبود  )محل���ول 10%( باش���د. برای پیش گی���ری از 
کالری تام م���ورد نیاز(،  اس���یدهای چ���رب )%8-10 
 1 ml/min 500 میلی لیت���ر 2 بار در هفته با س���رعت
ک���ه به  ب���ه  م���دت 30 دقیق���ه انفوزی���ون می ش���ود 
500میلی لیتر در طی 6-4 ساعت افزایش می  یابد.
کودکان: ابت���دا با مقدار g/kg/day 1-0/5 ش���روع 

می  یاب���د  افزای���ش   0/5 g/kg/dayمقادی���ر ب���ا  و 
برس���د.   3-4 g/ kg/ day کث���ر مق���دار ب���ه حدا ت���ا 
 0/25 g/ kg/ hr انفوزی���ون  س��������رعت  کث������ر  حدا
)ml/ kg/ hr 1/25 از محلول 20%( می  باشد. برای 
کمبود اس���یدهای چ���رب )10- %8  پیش گی���ری از 
کالری تام مورد نیاز(، ml/kg/day 10-5 با س���رعت 
انفوزی���ون   100 ml/hr ت���ا  س���پس  و   0/1 ml/min

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 10%, 20%

    METHYLENE BLUE           
درم��������ان  در  متی����لن بل���و  مص������رف:  م���������وارد 

مت هموگلوبینمی کاربرد دارد.
کمبود  م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت ابتال ب���ه 
کلرات و  آنزیم  G 6PD و مت هموگلوبینمی ناشی از 
سدیم نیتریت از مصرف این دارو خودداری شود.

هشدارها
1- به دلیل ایجاد نکروز بافتی از تزریق این فراورده 
به ص���ورت زیرجل���دی و داخل نخاع���ی خودداری 

شود.
کلیه با احتیاط  2- در بیم���اران مبتال به نارس���ایی 

فراوان مصرف شود.
3- مص���رف بی���ش از ح���د ای���ن ف���راورده می تواند 

مجددًا مت هموگلوبینمی ایجاد کند.
ای�������ن  وری���دی  مص������رف  ب���ا  جانب���ی:  ع���وارض 
ف���راورده تهوع، اس���تفراغ، دردش���کم، درد قفس���ه 
تعری���ق،  گیج���ی،  احس���اس  س���ردرد،  س���ینه، 
اخت���الالت تنفس���ی، پرفش���اری خ���ون، همولی���ز و 

مت هموگلوبینمی مشاهده شده است.
تداخل ه���ای داروی���ی: مصرف متیلن بل���و همراه 
که اث���رات س���روتونرژیک دارند مانند  ب���ا داروهایی 
بوپروپیون، بوسپیرون، کلومیپرامین، میرتازاپین، 
س���میت  افزای���ش  باع���ث  کس���ین  ونالفا و   SSRIs

سیستم اعصاب مرکزی می شود.
نکات قابل توصیه

1- مصرف این فرآورده باعث آبی ش���دن ترشحات 
بدن مانند ادرار، بزاق و مدفوع خواهد شد.

2- متیلن بلو باعث آبی ش���دن پوس���ت می ش���ود 
بنابرای���ن تش���خیص س���یانوز را در بیم���ار مش���کل 

می کند.
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خون���ی همولیتیک و یا افزای���ش بیلی روبین خون 
نوزادان شود.

مقدار مصرف: در درمان مت هموگلوبینمی حاد 
به صورت تزریق یکجا وریدی mg/kg 2-1 و سپس 
 100-150 mcg/kg/hr انفوزیون آهس���ته با مقادیر

به  کار می رود.
اشکال دارویی

Ingection: 10mg/ml

    PHENYLBUTYRATE     
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان بیم���اران 
مبتال ب���ه اختالل در چرخ���ه اوره و هایپرآمونیومی 

استفاده می شود.
کلیه و  هش���دارها: در بیماران مبتال به نارس���ایی 

کبد یا احتقانی قلب با احتیاط مصرف شود.
گوارشی، افزایش وزن،  عوارض جانبی: مش���کالت 
کاهش اش���تها، ادم،  اخت���الل در حس چش���ایی، 
س���ردرد، افس���ردگی، اختالالت قاعدگی، اس���یدوز 
کلیوی، بثورات جلدی، اس���یدوز یا آلکالوز  توبولی 
ب���دن و به ص���ورت  ب���وی نامناس���ب  متابولی���ک، 
گوارش���ی،  غیرش���ایع خونری���زی مقع���د زخم های 
الته���اب پانک���راس و آریتم���ی قلبی با مص���رف این 

گزارش شده اند. فراورده 
ه���الوپری��������دول،  داروی�������ی:  ت�����������داخ����ل ه���ای 
کاهش اثر  کورتیکواس���تروئیدها و والپروات باع���ث 
کاهش ترشح  این دارو می شوند. پروبنسید باعث 

سدیم  فنیل بوتیرات در ادرار می شود.
مقدار مص���رف: مقادی���ر g/m2 13-9/9 در چند 
کثر مقدار مصرف  نوب���ت روزانه مصرف ش���ود؛ حدا
کم ت���ر از 20  ک���ودکان ب���ا وزن  g/day 20 اس���ت. در 
کیلوگ���رم مقادی���ر mg/kg 600-450 در چند نوبت 

روزانه مصرف شود.
اشکال دارویی

Injection: 200mg/ml
Tablet: 500mg

           PRASUGREL                     
موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری از وقایع 
کرونر   آتروترومبوتی���ک در بیم���اران با س���ندرم حاد 

تحت آنژیوپالستی به  کار می رود.

م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
فعال، سابقه س���کته مغزی و یا حمله ایسکمیک 

گذرا نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در بیم���اران با افزایش ریس���ک خونریزی )تروما 
گوارشی  گوارش���ی یا زخم  اخیر، جراحی، خونریزی 
که خطر  فع���ال(، مص���رف همزمان ب���ا داروهای���ی 
کبد و  خونری���زی را  افزای���ش می دهند و نارس���ایی 

کلیه با احتیاط استفاده شود. 
2- مص���رف ای���ن دارو بای���د 7 روز  قب���ل از عم���ل 

جراحی قطع شود.
ع���وارض جانب���ی: خونری���زی، هماتوم، خ���ون در 
کاهش فش���ار  کم خون���ی، راش، افزای���ش ی���ا  ادرار، 
خون، فیبریالس���یون دهلیزی، برادی کاردی، ادم 
محیطی، سردرد، خستگی، سرگیجه، تب، درد در 
کلسترول یا تری گلیسرید،  اندام انتهایی، افزایش 
تهوع، اسهال، لکوپنی، درد پشت، سرفه و سختی 

تنفس از عوارض این دارو هستند.
ب���ا  دارو  ای���ن  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
 ،NSAID ک���ت،  ضدپال ضدانعق���������اد،  داروه���ای 
پنتوکس��������ی فیلی����ن، سالیس���یالت ها، داروه���ای 
ترومبولتیک می تواند با هم تداخل داشته باشد. 
کب���دی مانند  داروه���ای مهارکنن���ده آنزی���م ه���ای 
راینیتیدی���ن و ریفامپی���ن می توانند اث���رات دارو را 

کاهش دهد.
مقدار مصرف: مقدار اولیه 60  میلی گرم به صورت 
یکجا مصرف می ش���ود و س���پس مق���دار مصرف با 

10-5 میلی گرم یک بار در روز ادامه می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 10mg

          PROTAMINE                  
م���وارد مص���رف: پروتامی���ن در درم���ان خونریزی 
ناش���ی از مص���رف مقادی���ر بی���ش از حدهپاری���ن و 
خنثی نمودن اثر هپارین متعاقب جراحی قلب یا 

گردد. شریان یا انجام دیالیز مصرف می 
خس���تگی،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
برافروختگی، ضربان آهسته غیرعادی قلب، تنگی-
گهانی فشار خون، درد  تنفس، کاهش غیرعادی و نا
کنش  های حساس���یت بیش از حد و ادم  پشت، وا

ریوی از عوارض جانبی این دارو هستند.
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از  بعض���ی  ب���ا  پروتامی���ن  توصی���ه:  قاب���ل  ن���کات 
جم�������ل���ه  از  ت���زری�����ق���ی،  آن���������تی  بیوتیک   ه������ای 
سفالوسپورین   ها و پنی سیلین   ها ناسازگاری دارد.

مقدار مصرف: یک میلی  گرم پروتامین به صورت 
تزریق وری���دی برای خنثی نم���ودن 100-80 واحد 
هپارین کفایت می  کند، مشروط بر این که این دارو 
در فاصله 15 دقیقه از هپارین مصرف شده باشد. 
گذشته  گر مدت زمان بیش���تری از تجویز هپارین  ا
کمتری پروتامین مورد نیاز می  باشد.  باشد مقدار 
در صورت انفوزیون بی���ش از حد وریدی هپارین، 
به ص���ورت  پروتامی���ن  50-25میلی گ���رم  مق���دار 

وریدیپس از توقف هپارین تجویز می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1000UAH/ml

        PROTHROMBINE                   
               COMPLEX          

     CONCENTRATED            
کنترل خونریزی  موارد مصرف: این فراورده برای 
کتور IX )هموفیلی  کمب���ود فا در بیماران مبتال به 
کنترل  کریس���مس(، پیش گی���ری یا B ی���ا بیم���اری 
خونریزی در بیم���اران مبتال به هموفیلی A دارای 

کتور VIII مصرف می شود. مهارکننده های فا
موارد منع مصرف: در صورت وجود انعقاد داخل 

عروقی منتشر نباید مصرف شود.
م���وارد احتیاط: در صورت احتمال بروز  ترومبوز  با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: تب، سردرد، احساس سرما، حس 
گ���ذرا در اثر تزریق س���ریع،  خارش یا س���وزش، تب 
انعقاد داخل عروقی منتشر، تهوع، خواب آلودگی، 
گردن و سینه، تاول، استفراغ،  ترومبوز، سفتی در 
کنش  های  گیجی، وا اختالالت مع���دی-روده  ای، 

آلرژیک از عوارض جانبی این دارو هستند.
مق���دار مصرف: مقدار مصرف م���ورد نیاز با توجه 
کتور مورد نیاز   به وزن بدن بیمار و میزان س���طح فا

تعیین می گردد. 
اشکال دارویی

Injection: 500IU

         ROMIPLOSTIM                 
م���وارد مصرف: این دارو ب���رای درمان پورپوررای 

ترومبوس���یتوپنیک ایدیوپاتیک ح���اد در بیمارانی 
که طحال آنها برداشته شده و به درمان های دیگر 
کورتیکواس���تروئیدها ی���ا ایمونوگلوبولین  از قبی���ل 

پاسخ نمی دهند، مورد استفاده قرار می گیرد. 
هشدارها

1- قبل از ش���روع درمان و طی درمان س���لول های 
خونی پایش ش���ود و اس���میر خون محیطی از نظر 
مورفولوژی برای حضور گونه های غیرطبیعی مورد 

گیرد.  بررسی قرار 
که دچار نارسائی  2- مصرف این دارو در بیمارانی 
کلیه هس���تند باید ب���ا احتیاط  کب���دی و نارس���ائی 

گیرد.  کامل صورت 
مع���دی-روده ای،  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
گیجی، میگ�����رن، بی خوابی،  برافروختگ���ی، ادم، 
ش���به  س���ندرم  پارس���تزی،  ضع���ف،  خس������تگی، 
درد  عض���الت،  درد  مفاص���ل،  درد  آنفوالن���زا، 
استخوان، انقباضات عضالنی، افزایش رتیکولین 
کنش در ناحیه  کیموز، جوش، وا مغز اس���تخوان، ا

تزریق از عوارض جانبی این دارو هستند. 
مقدار مصرف: ابتدا mcg/kg  1 به صورت هفتگی 
تزری���ق زی���ر جل���دی می ش���ود و س���پس ب���ا مقادیر 
mcg/ kg  1 در فواص���ل زمانی یک هفته ای افزایش 
کتی به میزان  که ش���مارش پال می یاب���د تا هنگامی 
کثر مق���دار مصرف در  پای���دار مورد نیاز برس���د. حدا
که علی رغم  هفته mcg/kg 10 می باشد. در صورتی 
کثر مقدار مجاز هفتگی به مدت 4  استفاده از حدا
کافی حاصل نشود، مصرف دارو باید  هفته پاس���خ 

قطع شود. 
اشکال دارویی

Injection: 250mcg/vial

THROMBOLYTIC AGENTS

Alteplase
Reteplase
Streptokinase
Urokinase

         ALTEPLASE                          
م���وارد مص���رف: این دارو در س���کته قلب���ی برای 
کنترل س���کته مغزی  کرونر،  لیز ترومب���وز  در عروق 
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کنترل آمبولی ریوی حاد به کار د ایس���کمیک حاد و 

می رود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
انعق���ادی،  اخت���الالت  جراح���ی،  تروم���ا،  اخی���ر، 
ام���کان خونریزی، برش آئ���ورت، آنوریس���م، اغما، 
س���ابقه بیماری مغزی-عروق���ی، زخم معده اخیر، 
خونریزی واژن، پرفش���اری خون ش���دید، بیماری 
ریوی فعال همراه با ایجاد حفره در ریه، پانکراتیت 
کتریایی، بیماری  حاد، پریکاردیت، اندوکاردیت با

کبدی شدید و واریس مری نباید مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ش���ایع ترین عارضه با ای���ن دارو 
خ دهد.  که می تواند در هر جایی ر خونریزی است 
کبودی  سایر عوارض مانند افت فشار خون، تب، 
کنش های آلرژیک هم  پوست، تهوع و استفراغ و وا

با این دارو مشاهده شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: از مصرف همزمان س���ایر 
که خطر خونری���زی را افزایش می  دهند  داروهایی 

با این دارو اجتناب شود.
نکات قابل توصیه

کردن پودر دارو برای تزریق محلول  1 - بعد از حل 
آماده شده باید طی 8 ساعت استفاده شود.

ک���ردن س���ایر داروه���ا در محل���ول  2 -از  مخل���وط 
انفوزیون این دارو خودداری شود.

کنترل عالئم سکته قلبی طی  مقدار مصرف: در 
6 س���اعت بعد از ش���روع عالئ���م 15میلی گرم تزریق 
وری���دی و به دنبال آن انفوزی���ون 50میلی گرم طی 
30 دقیق���ه و س���پس 35 میلی گرم ط���ی 60 دقیقه 
) مجموع���ًا 100میلی گ���رم ط���ی 90 دقیق���ه( انج���ام 
می ش���ود. در درم���ان آمبول���ی ری���وی 10میلی گ���رم 
ط���ی 2-1 دقیق���ه تزری���ق وری���دی و ب���ه دنب���ال آن 
90میلی گ���رم در ط���ی 2 س���اعت انفوزی���ون وریدی 
می شود. در س���کته مغزی حاد باید طی 3ساعت 
بعد از شروع عالئم درمان آغاز شود. طی 60دقیقه 
کث���ر 90میلی گرم( تزریق  مق���دار kg/mcg 900 )حدا

وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 10mg, 20mg,50mg

           RETEPLASE                         
موارد مصرف: این دارو برای درمان سکته قلبی 

حاد مصرف می شود.

م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت ب���روز خونریزی 
کش���یدن دندان، اختالالت  اخیر، تروما، جراحی، 
لخته ش���دن، اس���تعداد خونریزی، ب���رش آئورت، 
آنوریس���م، اغما، س���ابقه بیم���اری مغزی-عروقی، 
عالئم زخم معده اخیر، خونریزی واژینال ش���دید، 
پرفشاری خون شدید، بیماری ریوی فعال همراه 
با ایجاد حفره در ریه، پانکراتیت حاد، پریکاردیت، 
کبدی ش���دید یا  کتریایی، بیماری  اندوکاردی���ت با

واریس مری نباید مصرف شود.
هش���دارها: در صورت وجود زیادی فش���ار خون، 
احتمال خطر خونریزی، فشردگی خارجی سینه، 
که ممکن اس���ت منجر به آمبولی شود و  ترومبولیز  

رتینوپاتی دیابتی با احتیاط فراوان مصرف شود.
اس���تفراغ، خونری���زی،  ته���وع،  ع���وارض جانب���ی: 
آریتم���ی، ایس���کمی عودکننده، آنژی���ن، ادم مغزی 
کمردرد، تب، تش���نج،  و ری���وی، افت فش���ار خون، 
خونری���زی داخل مغزی از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: از مصرف همزمان س���ایر 
که خطر خونری���زی را افزایش می  دهند  داروهایی 

با این دارو اجتناب شود.
کثر ط���ی 12  مق���دار مص���رف: درم���ان بای���د حدا
س���اعت پس از ش���روع عالئم انفارکت���وس میوکارد 
کثر طی 2 دقیقه از  شروع شود. ابتدا 10 واحد حدا
طریق تزریق داخل وریدی و س���پس 10واحد دیگر 

پس از 30 دقیقه تجویز می شود.
اشکال دارویی

Injection: 10.4U

      STREPTOKINASE              
موارد مصرف: استرپتوکیناز در درمان انفارکتوس 
ح���اد قلب���ی، ترومب���وز ورید ه���ای عمق���ی، آمبولی 
ریوی، ترومبوآمبولی حاد ش���ریانی و ش���انت  های 

شریانی-وریدی حاوی لخته مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت ب���روز خونریزی 
کش���یدن دندان، اختالالت  اخیر، تروما، جراحی، 
لخته ش���دن، اس���تعداد خونریزی، ب���رش آئورت، 
آنوریس���م، اغما، س���ابقه بیم���اری مغزی-عروقی، 
عالئم زخم معده اخیر، خونریزی واژینال ش���دید، 
پرفشاری خون شدید، بیماری ریوی فعال همراه 
با ایجاد حفره در ریه، پانکراتیت حاد، پریکاردیت، 
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کبدی ش���دید یا  کتریایی، بیماری  اندوکاردی���ت با
واریس مری نباید مصرف شود.

هشدارها
گونه نق���ص انعقاد خون  1- در ص���ورت وجود ه���ر 
اولی���ه یا ثانویه، زایم���ان طی ده روز قبل از ش���روع 
تحت ح���اد،  کتریای���ی  با اندوکاردی���ت  درم���ان، 
گوارش ط���ی 10 روز قبل  خونریزی ش���دید مجرای 
از ش���روع درمان، جراحی اعص���اب طی 2 ماه قبل 
از ش���روع درمان، بیوپس���ی اعضا طی 10 روز قبل از 
ش���روع درمان، سوراخ ش���دن عروق خونی طی 10 
گونه جراحی بزرگ غیر  روز قبل از شروع درمان، هر 
از جراحی اعصاب یا قفسه سینه طی 10 روز قبل از 
ش���روع درمان و ضربه شدید و اخیر، تنگی دریچه 
میترال هم���راه با فیبریالس���یون دهلیزی یا س���ایر 
نش���انه   های ترومبوز احتمالی در نیمه چپ قلب، 
آسیب ش���بکیه ناشی از دیابت، درمان با اوروکیناز 
ط���ی 5 روز تا 6 ماه قبل از ش���روع مجدد درمان با 

احتیاط مصرف شود.
2- در ص���ورت بروز خونریزی ش���دید، مصرف دارو 
کتور ه���ای  بای���د قط���ع ش���ود و در ص���ورت نی���از، فا
فیبری�������ن  ضدانح�������الل  دارو ه���ای  و  انعق���ادی 

)آپروتینین یا اسیدترانگزامیک( نیز تجویز شود.
کاماًل  3- در ط���ول درم���ان با ای���ن دارو بیم���ار باید 

بستری و تحت نظر باشد.
ع���وارض جانبی: ع���وارض جانبی ای���ن دارو عمدتًا 
تهوع، استفراغ و خونریزی است. درد پشت، افت 
فش���ار خون، ت���ب، جوش  های پوس���تی، خارش، 
کم خونی،  خونری���زی دس���تگاه تناس���لی-ادراری، 
درد عضالت، خونریزی چشم و اسپاسم برونشنیز  
گزارش ش���ده اس���ت. خونریزی  با مصرف این دارو 
معمواًل به محل تزریق محدود می  شود. با وجود 
ای���ن، خونری���زی درون مغز  یا از س���ایر محل   ها نیز 
ممکن است بروز نماید. استرپتوکیناز ممکن است 

کنش  های آلرژیک شود. سبب بروز وا
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
کی یا هپارین با اس���ترپتوکیناز،  ضدانعق���ادی خورا
کلی توصیه  به علت افزایش خطر خونریزی به طور 
نمی  ش���ود. در صورت مصرف همزم���ان دارو های 
اس���یدترانگزامیکو  مانن���د  فیبری���ن،  ضدانح���الل 
ترومبولیتی���ک  اث���ر  اس���ترپتوکیناز،   ب���ا  آپروتینی���ن 
بی���ن  از  فیبری���ن  ضدانح���الل  اث���ر  و  دارو  ای���ن 

م���ی  رود. مص���رف دارو های ض���ددرد و ضدالتهاب 
و  ایندومتاس���ین  به خص���وص  غیراس���تروییدی، 
اسیداستیل سالیسیلیک همزمان با استرپتوکیناز، 
ممکن اس���ت س���بب افزایش خطر ب���روز خونریزی 
ش���دید ش���ود. مصرف همزمان اس���یدوالپروئیک، 
کلوپیدوگ���رل ب���ا  تیکلوپیدی���ن، دی  پیریدام���ول و 
اس���ترپتوکیناز ممکن اس���ت خطر  ب���روز  خونریزی 

شدید را  افزایش دهد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان س���کته قلبی حاد )ش���روع 
طی 12 ساعت پس از شروع عالئم( از راه انفوزیون 
وری���دی1,500,000 واح���د ط���ی یکس���اعت تجوی���ز 
می ش���ود. در درم���ان ترومب���وز یا آمبولی ش���ریانی، 
ری���وی،  آمبول���ی  ی���ا  ترومب���وز  ورید ه���ای عمق���ی 
ط���ی  بارگی���ری  مق���دار   به عن���وان  250,000واح���د 
30 دقیق���ه انفوزی���ون وری���دی می  ش���ود و س���پس 
IU/ hr 100,000 به ص���ورت انفوزی���ون م���داوم برای 
72-12ساعت بسته به شرایط بیمار و پارامترهای 
لخته ای مصرف می  گردد. در ترومبوز شریان کرونر، 
از راه وریدی1,500,000واحد طی یک ساعت و از راه 
کاتتر( ابت���دا 20,000واحد  داخل ش���ریانی )از طریق 
و س���پس IU/hr 2000 به م���دت یک س���اعت تزریق 

می  شود.
 30 ط���ی   3500-4000 IU/kg مق������دار  ک�������ودکان: 
 1000-1500 IU/kg/hr آن  به دنب���ال  و  دقیق���ه 

انفوزیون می شود.
اشکال دارویی

Injection: 250,000IU, 750,000IU, 
1,500,000IU

          UROKINASE                                          
موارد مصرف: اوروکیناز در شانت  های شریانی- 
کانول  ه���ای وریدی، ترومبولیز  وری���دی لخته  ای و 
در چشم، ترومبوز ورید های عمقی، آمبولی ریوی 

و انسداد عروق محیطی مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت ب���روز خونریزی 
کش���یدن دندان، اختالالت  اخیر، تروما، جراحی، 
لخته ش���دن، اس���تعداد خونریزی، ب���رش آئورت، 
آنوریس���م، اغما، س���ابقه بیم���اری مغزی-عروقی، 
عالئم زخم معده اخیر، خونریزی واژینال ش���دید، 
پرفشاری خون شدید، بیماری ریوی فعال همراه 
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با ایجاد حفره در ریه، پانکراتیت حاد، پریکاردیت، د

کبدی ش���دید یا  کتریایی، بیماری  اندوکاردی���ت با
واریس مری نباید مصرف شود.

هشدارها
گونه نق���ص انعقاد خون  1- در ص���ورت وج���ود ه���ر 
اولی���ه ی���ا ثانویه، زایمان ط���ی ده روز قبل از ش���روع 
تحت ح���اد،  کتریای���ی  با اندوکاردی���ت  درم���ان، 
گوارش ط���ی ده روز قبل  خونریزی ش���دید مجرای 
از ش���روع درمان، جراح���ی اعصاب طی دو ماه قبل 
از ش���روع درمان، بیوپس���ی اعضا طی ده روز قبل از 
ش���روع درمان، سوراخ ش���دن عروق خونی طی ده 
گونه جراحی بزرگ غیر   روز قبل از شروع درمان، هر 
از جراحی اعصاب یا قفسه سینه طی ده روز قبل از 
ش���روع درمان و ضربه ش���دید و اخیر، تنگی دریچه 
میت���رال هم���راه با فیبریالس���یون دهلیزی یا س���ایر 
نش���انه   های ترومبوز احتمالی در نیمه چپ قلب، 
آس���یب شبکیه ناشی از درمان با استرپتوکیناز طی 
پنج روز  تا ش���ش ماه قبل از شروع مجدد درمان با 

احتیاط مصرف شود.
2- در ص���ورت بروز خونریزی ش���دید، مصرف دارو 

باید قطع شود.
ع���وارض جانبی: ع���وارض جانبی ای���ن دارو عمدتًا  
ته���وع، اس���تفراغ و خونری���زی اس���ت. درد پش���ت، 
کم خونی،  خونری���زی دس���تگاه تناس���لی-ادراری، 
گزارش ش���ده  درد عضالت نی���ز با مصرف این دارو 
اس���ت. خونریزی معمواًل ب���ه محل تزریق محدود 
می  ش���ود. با وجود این، خونری���زی درون مغز  یا از 

سایر محل   ها نیز  ممکن است بروز  نماید.
تداخل  های داروی����ی: مصرف همزمان دارو ه����ای 
کی یا هپارین با اوروکیناز، به علت  ضدانعقاد خورا
کل���ی توصی���ه  افزای���ش خط���ر خونری���زی به ط���ور 
نمی ش���ود. در صورت مصرف همزم���ان دارو های 
اس���یدترانگزامیکو  مانن���د  فیبری���ن،  ضدانح���الل 
آپروتینی���ن ب���ا اوروکین���از،  اث���ر ترومبولیتی���ک ای���ن 
دارو و اث���ر ضدانح���الل فیبری���ن از بی���ن م���ی  رود. 
ضدالته�������اب  و  ض���ددرد  دارو ه������ای  مص������رف 
و  ایندومتاس���ین  به خص���وص  غیراس���تروئیدی، 
ب���ا اوروکیناز،  اسیداستیل سالیس���یلیک همزمان 
ممکن اس���ت س���بب افزایش خطر ب���روز خونریزی 
ش���دید ش���ود. مصرف همزمان اس���یدوالپروئیک، 
کلوپیدوگ���رل ب���ا  تیکلوپیدی���ن، دی پیریدام���ول و 

این دارو ممکن اس���ت خطر بروز خونریزی ش���دید 
را افزایش دهد.

ن���کات قابل توصیه: محلول تزریقی اوروکیناز باید 
بالفاصل���ه قبل از مصرف تهیه ش���ود، زی���را فراورده 
گون���ه م���اده محاف���ظ اس���ت. باقیمانده  فاق���د هر 

مصرف نشده محلول نیز  باید دور ریخته شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درم���ان ترومب���وز ورید های عمقی 
کلراید  ابت���دا IU/hr 4400در 15میلی لیت���ر س���دیم 
0/9% ط���ی 10 دقیق���ه انفوزی���ون وریدی می  ش���ود 
 12-24 IU/ kg/ hr 4400ب���رای  مق���دار  س���پس  و 
ساعت مصرف می  ش���ود. در درمان ترومبوآمبولی 
ابت���دا IU/hr 4400در 15میلی لیت���ر  ری���وی ح���اد، 
سدیم کلراید 0/9% طی 10 دقیقه انفوزیون وریدی 
می  شود و س���پس مقدار IU/kg/hr 4400 برای 12 
 15،000 IU/ kg س���اعت مصرف می  ش���ود یا مق���دار
ب���ه  داخل ش���ریان ریوی تزریق می ش���ود و مقادیر 
کثر س���ه  بع���دی متناس���ب ب���ا پاس���خ بیم���ار )حدا
نوبت طی 24 ساعت( تجویز می گردد. در ترومبوز 
کاتتر  کرونر، مق���دار IU/min 6000 از طریق  ش���ریان 
کاتت���ر وریدی  کردن  تزری���ق می  ش���ود. برای تمی���ز 
کاتتر با محلول حاوی  کاتتر از ورید،  پس از خ���روج 

IU/ ml 5000 پر می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 75,000IU,250,000IU 

         TICLOPIDINE                    
کاهش خطر  موارد مص���رف: تیکلوپیدین ب���رای 
که سابقه حمله  حمله ترومبوآمبولی در بیمارانی 

کامل و ترومبوتیک دارند، مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در خونری���زی، هموفیل���ی 
کمب���ود  مانن���د  خون س���ازی  نقای���ص  یاس���ایر 
کبد، س���ابقه  کت   ه���ا، نارس���ایی  نوتروفیل   ه���ا و پال
پورپ���ورای ترومبوس���یتوپنیک ترومبوتی���ک نباید 

مصرف شود.
هشدارها

کلیه باید با  1- در ص���ورت وجود نارس���ایی ش���دید 
احتیاط فراوان مصرف شود.

2- در ط���ول مص���رف ای���ن دارو، آزمون ش���مارش 
کت، تشخیص افتراقی  تام س���لول های خون، پال
گویچه   های قرمز  س���لول  های خون و مورفول���وژی 
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گیرد. باید صورت 
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف ای���ن دارو، اس���هال، 
بث���ورات جل���دی، مش���کالت ناش���ی از خونری���زی 
)ش���امل درد یات���ورم ش���دید ش���کم، درد پش���ت، 
کبودی  خونریزی در چش���م، ادرار، مدف���وع تیره، 
کاهش هوش���یاری، س���رگیجه، س���ردرد،  پوس���ت، 
درد و ت���ورم مفاص���ل، خونریزی از بین���ی(، خارش 
گزارش  کاهش نوتروفیل  خ���ون و پورپورا   پوس���ت، 

شده است.
تداخل  داروی���ی: مص���رف هم زم���ان ای���ن دارو ب���ا 
داروی ضدانعقاد، دارو های ترومبولیتیک )مانند 
اس���ترپتوکیناز و اوروکین���از( خط���ر ب���روز خونری���زی 
افزای���ش می ده���د. مص���رف هم زم���ان  را  ش���دید 
دارو ه���ای ضدالته���اب غیراس���تروئیدی ی���ا س���ایر 
کتی با ای���ن دارو خطر  مهارکننده   ه���ای تجم���ع پال
ب���روز خونری���زی ش���دید و افزایش اث���ر مهارکنندگی 
کتی را به دنبال خواهد داش���ت. مصرف  تجمع پال
همزم���ان فنی توئین با تیکلوپیدین ممکن اس���ت 
سبب افزایش غلظت پالسمایی فنی توئین شود. 
کاهش  کورتیکواس���ترویید ها باعث  ضداسید ها و 
اثر تیکلوپیدین می ش���وند. تیکلوپیدین می  تواند 

کاهش دهد. اثر دیگوکسین و سیکلوسپورین را 
ن���کات قاب���ل توصی���ه: در ص���ورت بروزخونریزی، 
کت خون به پزشک  کاهش پال عفونت و پورپورا یا 

مراجعه شود.
مقدار مصرف: 250میلی گرم دو بار در روز  همراه 

با غذا مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg

          TIROFIBAN                      
م���وارد مص���رف: تیروفیب���ان ب���رای پیش گیری از 
انفارکتوس می���وکارد زودرس در بیم���اران مبتال به 
آنژین ناپایدار یا انفارکتوس میوکارد طی 12 ساعت 

گذشته مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت خونریزی غیرعادی 
ط���ی 30 روز  اخی���ر، س���کته مغ���زی ط���ی 30 روز 
اخیر  و  یا س���ابقه س���کته مغزی خونریزی دهنده، 
بیماری  های داخل جمجمه )آنوریس���م، س���رطان 
یا نقص  های ش���ریانی-وریدی(، پرفش���اری خون 
شدید، استعداد به خونریزی، زمان پروترومبین یا 

INR افزایش یافته یا ترومبوسیتوپنی نباید مصرف 
شود.

هشدارها
کب���د، نارس���ایی  1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
کلی���ه، جراحی  ه���ای بزرگ، ترومای ش���دید طی 3 
گذش���ته، احی���ای قلبی-ری���وی تروماتیک یا  م���اه 
طوالنی شده، بیوپسی یا لیتوتریپسی طی 2 هفته 
اخی���ر، خط���ر خونری���زی، زخم معده فع���ال طی 3 
گذش���ته، پریکاردیت حاد، آنوریسم شکافنده  ماه 
آئورت، رتینوپاتی خونریزی دهنده، واس���کولیت، 
هماتوری، خون در مدفوع، نارسایی قلبی شدید، 
کردن رگ  کم خونی، سوراخ  کاردیوژنیک،  ش���وک 
غیرقابل فش���ردن ط���ی 24 س���اعت اخی���ر، مصرف 
هم زم���ان داروهای افزایش دهن���ده احتمال خطر 

خونریزی با احتیاط فراوان مصرف شود.
کت  ها باید قبل از شروع درمان، 2-6  2- تعداد پال
س���اعت پس از شروع و حداقل روزی یک بار پایش 

شود. 
3- در صورت ل���زوم انجام درم���ان ترومبولیتیک، 
بال���ون زدن داخل آئورت و جراحی قلب مصرفاین 

دارو باید قطع شود.
ترومبوس���یتوپنی  و  جانب���ی: خونری���زی  ع���وارض 

برگشت  پذیر از عوارض جانبی این دارو هستند.
مقدار مصرف: از طریق انفوزیون داخل وریدی، 
ابتدا ng/ kg/min 400 به مدت 30 دقیقه و سپس 
ng/ kg/ min 100 ب���رای حداق���ل 48 س���اعت و ت���ا 

کثر  108 ساعت مصرف می شود. حدا
اشکال دارویی

Injection: 0.25mg/ml, 5mg/100ml

   TRANEXAMIC ACID      
موارد مصرف: اسیدترانگزامیک در پیش گیری یا 
درمان خونریزی همراه با فیبرینولیز  وسیع، کنترل 
من���وراژی، آنژی���و ادم ارث���ی، خون دم���اغ و مصرف 

بیش از حد ترومبولیتیک ها مصرف  می شود.
م���وارد منع مص���رف: این دارو در بیم���اران مبتال 
کتس���ابی و  ب���ه ترومبوآمبول���ی، نق���ص دیدرنگی ا

خونریزی زیرعنکبوتیه نباید  مصرف شود.
هشدارها

1- در بیماران مبتال به نقص دید رنگی، هماتوری 
کلیه،  ش���دید، خونری���زی زیرعنکبوتیه، نارس���ایی 
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س���ابقه یا اس���تعداد ابت���ال ب���ه ترومبوز ب���ا احتیاط د

مصرف شود.
2- در درمان بلندمدت بیماران مبتال به آنژیوادم 
کار  ارثی،  معاینه منظم چشم و انجام آزمون  های 

کبد باید انجام شود.
3- اس���یدترانگزامیک از راه تزریقی باید با س���رعت 
اف���ت  از  ت���ا  ش���ود  تجوی���ز   100 mg/minکث���ر حدا

فشارخون جلوگیری شود.
اس���هال،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
آلرژی���ک  کنش ه���ای  وا تش���نج،  تلوتلوخ���وردن، 
گیجی،  افت فشار خون، ترومبوز و تاری  پوستی، 
گزارش شده است.  دید با تزریق سریع وریدی آن 

مقدار مصرف
ک���ی: ب���رای درمان فیبرینولی���ز موضعی 1/5- خورا
گ���رم )ی���اmg/ kg 25-15( 3-2 ب���ار در روز تجویز   1
کنترل منوراژی )شروع پس از آغاز  می ش���ود. برای 
کثر 4 گرم  قاعدگی( 1 گرم سه بار در روز تا 4 روز )حدا
در روز( مصرف می شود. برای آنژیوادم ارثی مقدار 
گرم،  گ���رم، 3-2 ب���ار و ب���رای خون دم���اغ 1   1-1/5
س���ه بار در روز به مدت 7 روز تجویز می شود.برای 
پیش گی���ری از خونریزی در بیم���اران هموفیلیک 
یک روز قب���ل از عمل،mg/kg 25هر 8-6س���اعت 
مصرف می  شود. پس از جراحی نیز mg/kg 25هر 

8-6 ساعت برای 10-7 روز مصرف می  شود.
تزریقی: ب���رای درم���ان فیبرینولیز موضع���ی مقدار 
گ���رم س���ه بار در روز تجویز می ش���ود. مقدار   0/5-1
mg/kg 10 بالفاصل���ه قبل از جراح���ی از راه وریدی 
تزری���ق می  ش���ود. پ���س از ج��راح���ی،  در بیماران���ی 
کی نیس���تند،  ک���ه قادر ب���ه مص���رف دارو از راه خورا
mg/ kg 10 ه���ر 8-6 س���اعت ب���ه  م���دت 10-7 روز 

تزریق وریدی می  شود.
اشکال دارویی

Capsule: 250mg
Tablet: 500mg
Injection: 50mg/ml, 100mg/ml

           WARFARIN                     
موارد مصرف: این دارو برای پیش گیری از آمبولی 
فیبریالس���یون  و  قل���ب  روماتیس���می  بیم���اری  در 
دهلی���زی، پیش گی���ری از تش���کیل لخت���ه پ���س از 
نص���ب دریچه   های مصنوعی قل���ب، پیش گیری و 

درم���ان ترومبوز وریدی و آمبول���ی ریوی و حمالت 
ایسکمیک گذرا مصرف می  شود.

م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود تهدید 
ب���ه س���قط جنی���ن ی���ا س���قط ناق���ص، آنوریس���م، 
خونریزی فعال، خونریزی مغزی نخاعی، جراحی 
اخی���ر اعص���اب، جراح���ی اخی���ر چش���م   ها یا س���ایر 
جراحی   های عمده، دیسکرازی خونی، هموفیلی، 
تمای���ل ب���ه خونری���زی، پرفش���اری خون ش���دید و 
کتریایی،   کنترل نشده، پریکاردیت، آندوکاردیت با
ب���ارداری، ت���ا 48 س���اعت پ���س از زایم���ان و زخ���م 

گوارشی نباید مصرف شود.
هشدارها: در صورت وجود دیابت شدید، زایمان 
اخیر، نارسایی شدید کلیه، ضربه شدید به ویژه به 
سیستم اعصاب مرکزی، ضایعات دستگاه تنفسی 
کارس���ینوم احشا،  یا ادراری، واس���کولیت ش���دید، 
گوارش���ی، زخم مع���ده، مصرف  س���ابقه خونریزی 
هم زم���ان با س���ایر داروه���ای افزایش دهنده خطر 
کمبود  کبد یا سیروز،  خونریزی، نارس���ایی ش���دید 
ویتامی���ن C و K، بی  حس���ی ناحی���ه  ای، س���وراخ 
کتریایی و  کردن نخ���اع، آندوکاردیت تحت ح���اد با

پلی  آرتریت با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانبی: خونری���زی، حساس���یت مفرط، 
کاه���ش  بث���ورات جل���دی،  ری���زش م���و، اس���هال، 
هماتوکریت، تیره شدن انگشتان، زردی، نارسایی 
کب���د، تهوع، اس���تفراغ، التهاب لوزالمع���ده و نکروز  

گزارش شده است. پوست با مصرف دارو 
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان وارفارین با 
دارو های آلوپورینول، آمیودارون، اس���ترویید های 
کی  آنابولیک، اندروژن   ها، دارو های ضددیابت خورا
)اثر  دارو های فوق نیز ممکن اس���ت افزایش یابد(، 
سالیسیالت   ها ازجمله اسیداستیل سالیسیلیک، 
کلرامفنیک�������ل،  سفالوس���پورین   ها،  از  برخ���ی 
س���������ایمتیدین، کلوفیب�����رات، دانازول، دکستران، 
اریترومایس���ین،  دی  س���ولفیرام،  دی پیریدام���ول، 
ایبوپ���روف���ن،   ایندومت����اس���ین،  جم  فیبروزی���������ل، 
مترونی���������دازول،  متی  م�����ازول،  اس���یدمفنامیک، 
کسی  فن بوتازون، فنی  توئین،  اسیدنالیدیکس�یک، ا
کینیدین، سولفونامید ها و  پروپیل تیواوراس���یل، 
هورمون  های تیروئید ممکن است اثر ضدانعقادی 
این دارو را  افزایش دهد. مصرف همزمان دارو های 
آنتی  اس���ید ها، اسیداس���کوربیک )با مقادیر زیاد(، 
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باربیتورات   ها، کاربامازپین، گلوتتماید، نفسیلین، 
کلس���تیرامین، دارو ه���ای ضدبارداری  فنی  توئین، 
کاهش  کی )ممکن اس���ت اثر   دارو    را     افزایش یا  خورا
گریزئوفولوین، پیریمیدون،  دهند(، اس���تروژن   ها، 
ریفامپین و ویتامین K ممکن است اثر ضدانعقادی 

کاهش دهند. این دارو را 
نکات قابل توصیه

1- انج���ام آزمون زم���ان پروترومبی���ن و مراجعه به 
پزش���ک به طور منظم، به منظور بررسی پیشرفت 

درمان ضروری است.
گونه عالم���ت خونریزی به  2- در ص���ورت ب���روز  هر 

پزشک مراجعه شود.

مقدار مصرف
 2-5 ب���رای   5-15 mg/day مق���دار  بزرگس���االن: 
روز مص���رف می  ش���ود. مق���دار  دقی���ق مص���رف ب���ر 
اساس نتایج آزمون پروترومبین تنظیم می  شود. 
به عنوان مقدار  نگهدارنده mg/day 10-2 مصرف 

می  شود. 
مصرف   0/05-0/35 mg/kg/dayمقدار کودکان: 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg, 2mg, 2.5mg, 3mg, 4mg, 
5mg, 6mg, 7/ 5mg, 10mg   





ADENOSIN
AMIODAROE 
AMLODIPINE 
ANTHOCYANOSIDE A 
ATENOLOL
ATORVASTATIN
CAPTOPRIL
CARVEDILOL 
CHOLESTYRAMINE 
CLOFIBRATE 
CLONIDINE 
DIAZOXIDE 
DIGOXIN 
DILTIAZEM 
DISOPYRAMIDE 
DIURETICS 

AMILORIDE-H 
CHLORTHALIDONE
EPLERENONE
ETHACRYNIC ACID 

10
CARDIOVASCULAR 
MEDICINES

FUROSEMIDE 
HYDROCHLOROTHIAZIDE 
MANNITOL 
SPIRONOLACTONE 
TRIAMTERENE-H

ENALAPRIL
EPROSARTAN 
ESMOLOL 
EZETIMIBE
FENOFIBRATE 
FLECAINlDE 
GEMFIBROZIL 
HYDRALAZINE
INDAPAMIDE 
ISOSORBIDE DINlTRATE 
ISOSORBIDE MONONITRATE 
ISOXSUPRINE 
LABETALOL 
LIDOCAINE 
LISINOPRIL



LOSARTAN
LOVASTATIN
LOW SODIUM SALT
METHYLDOPA 
METOPROLOL 
MEXILETINE 
MILRINONE 
MINOXIDIL 
NICORANDIL 
NITROGLYCERIN
NIFEDIPINE 
NIMODIPINE 
NITROPRUSSIDE 
PENTOXIFYLLINE 
PHENYLEPHRINE 

PRAZOSIN 
PROCAINAMIDE 
PROPAFENONE 
PROPRANOLOL 
PROSTAGLANDIN E1 
QUINIDINE 
RESERPINE 
ROSUVASTATIN
SIMVASTATIN
SODIUM TETRADECYL 
SOTALOL 
TOLAZOLINE 
TRIMETHAPHAN 
VALSARTAN
VERAPAMIL 
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          ADENOSINE                       
م���وارد مص���رف: آدنوزی���ن ب���رای تصحی���ح ریتم 
ک���ی کاردی ف���وق بطن���ی  سینوس���ی در درم���ان تا
کی کاردی  پاروکسیمال، برای تشخیص افتراقی تا
ف���وق بطن���ی و در  تصویرب���رداری از عضل���ه قل���ب 

استفاده می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود آسم، انسداد 
درج���ه دو ی���ا س���ه دهلیزی- بطن���ی و در  بیماران 
مبتال به سندرم سینوس بیمار  نباید مصرف شود. 
هش���دارها: در صورت وجود فیبریالسیون و فلوتر 
کمی فش���ار خون،  دهلیزی، اخت���الالت هدایتی، 
ک���ه پیون���د قلب  بیماری ه���ای ری���وی و بیماران���ی 

انجام داده اند با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، منگ���ی، برافروختگ���ی، 
س���ردرد، درد سینه ش���به  آنژینی در قفسه سینه و 
تنگی نفس از عوارض جانبی این دارو می باشند. 

تداخل ه���ای داروی���ی: دی پیریدام���ول ممک���ن 
است سبب تش���دید اثر آدنوزین شود. تئوفیلین و 
گونیست های رقابتی  گزانتین، آنتا سایر مشتقات 
آدنوزین هستند. خطر انسداد دهلیزی-بطنی در 
که هدایت  صورت مص���رف همزمان ب���ا داروهایی 
کاهش می دهند، ممکن اس���ت  دهلیزی بطنی را 

افزایش یابد.
مقدار مصرف

ک���ی کاردی ف���وق بطنی  بزرگس���االن: در درم���ان تا
پاروکسیسمال )PSVT( تزریق سریع وریدی مقدار 
اولیه 6 میلی گرم در مدت 1 تا 2 ثانیه از  رگ محیطی 
انجام می ش���ود. در صورت عدم مش���اهده پاس���خ 
مناس���ب پ���س از 1-2 دقیق���ه می توان12میلی گرم 
دیگ���ر تزری���ق نم���ود. در صورتی که مج���ددًا پس از 
2-1 دقیقه پاسخ مناسبی حاصل نشود، می توان 
12میلی گرم دیگر نیز تزریق نمود. پس از هر نوبت، 
گردد. برای  باید 20 میلی لیتر نرمال س���الین تزریق 
کولوژیک برای تصویر برداری  آزمون اس���ترس فارما
از عضل���ه قلب از طری���ق انفوزیون وری���دی، مقدار 
mcg/kg/min 140 ب���ه  م���دت 6 دقیق���ه مص���رف 
می ش���ود. داروی رادیونوکلئی���د 3 دقیق���ه پ���س از 

انفوزیون تزریق می گردد.
بطن���ی  ف���وق  ک���ی کاردی  تا درم���ان  در  ک���ودکان: 
 50 -100 mcg/kg مقدار اولیه )PSVT( پاروکسیمال
کثر 6 میلی گرم تزریق می ش���ود. در صورت  ت���ا حدا

مق���دار  دقیق���ه،   1-2 در  پاس���خ  مش���اهده  ع���دم 
mcg/kg 100-50 ب���ه مق���دار قبلی اضافه می ش���ود 
کث���ر مق���دار مصرف  ت���ا آریتمی کنت���رل ش���ود. حدا

mcg/ kg 300 یا 12 میلی گرم می باشد.
اشکال دارویی

Injection: 6mg/2ml

         AMIODARONE                        
موارد مصرف: این دارو برای کنترل فیبریالسیون 
کی کاردی  بطنی عود کننده، ایست قلبی همراه با تا
فیبریالس���یون  بطن���ی،  فیبریالس���یون  ی���ا  بطن���ی 

کار می رود. دهلیزی و دیگر انواع آریتمی به 
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود اختالل 
ش���دید عملکرد سینوسی، بلوک دهلیزی- بطنی 
درج���ه 2 ی���ا 3، حمالت ب���رادی کاردی و ش���وک با 

منشاء قلبی نباید مصرف شود.
هشدارها

کبد و تیروئید در درمان طوالنی  1- آزمون عملکرد 
م���دت ضروری اس���ت. ط���ی مص���رف آمی���ودارون 
ه���ر س���ه هورم���ون تیروکس���ین، تری یدوتیرونی���ن 
و هورم���ون مح���رک تیروتروپی���ن بای���د اندازه گیری 

شوند.
2- در ص���ورت ب���روز تنگی نفس یا پیش���رفت آن و 
ک���ه آمیودارون  همچنی���ن بروز س���رفه در بیمارانی 
مص���رف می کنن���د، احتم���ال وجود پنومون���ی باید 

گرفته شود در نظر 
3- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی احتقان���ی قل���ب، 
س�������الخورده،  بیم������اران  کلی������وی،  اخت�������الالت 
ب���رادی کاردی ش���دید و اخت���الالت هدایتی قلب و 

پورفیری با احتیاط فراوان مصرف شود.
4- به علت کند بودن شروع اثر دارو، مشکل بودن 
تنظیم مقدار مصرف و احتمال بروز عوارض جانبی 
ش���دید، درم���ان ب���ا ای���ن دارو باید در بیمارس���تان 

شروع شود.
ع���وارض جانب���ی: اخت���الل در بینای���ی، نوروپات���ی 
و میوپات���ی محیط���ی،  ب���رادی کاردی و اخت���الالت 
هدایت���ی قل���ب، حساس���یت ب���ه ن���ور و ب���ه  ندرت 
ک���م کاری تیروئید،  پرکاری  تغییرات رنگ پوس���ت، 
هپاتی���ت،  ری���وی،  آلوئولی���ت  فیب���روز،  تیروئی���د، 
تهوع، اس���تفراغ، احس���اس طعم فلزی در د هان، 
کاب���وس، س���رگیجه، س���ردرد، بی خوابی،  ل���رزش، 
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افزایش فش���ار داخل جمجمه، التهاب اپیدیدیم، د

بی نظم���ی ح���رکات عضالن���ی، بث���ورات جل���دی، 
ک���ت خ���ون،  افزایش  کاه���ش پال الته���اب ع���روق، 
کس���ی )باتزریق سریع(،  زمان پروترومبین، آنافیال
اسپاس���م برون���ش و آپن���ه از ع���وارض جانب���ی دارو 

هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان آمیودارون 
با سایر داروهای ضد آریتمی ممکن است منجر  به 
کاه���ش ق���درت عضل���ه قل���ب ش���ود. آمی���ودارون 
کینیدی���ن، پروکائین آمی���د و  غلظ���ت پالس���مایی 
فنی توئی���ن را افزایش می دهد. با مصرف همزمان 
ه���ر داروی ضدآریتمی با آمیودارون، ضعف عضله 
قلبی مش���اهده می ش���ود. اث���ر انعق���ادی وارفارین 
در ص���ورت مصرف همزمان با آمی���ودارون افزایش 
می یاب���د. در ص���ورت مص���رف همزم���ان داروهای 
ب���ا  فنوتیازین  ه���ا  و  س���ه  حلقه ای  ضد افس���ردگی 
آمی���ودارون، خط���ر ب���روز  آریتم���ی بطن���ی افزای���ش 
می یاب���د. در صورت مصرف همزمان آمیودارون با 
گیرنده بتا، دیلتیازم و وراپامیل،  داروهای مس���دد 
گ���ره دهلیزی  خط���ر ب���روز ب���رادی کاردی، انس���داد 
بطنی و ضعف عضله قلب افزایش می یابد. غلظت 
پالسمایی دیگوکسین در صورت مصرف همزمان 

با آمیودارون افزایش می یابد.
نکات قابل توصیه

1- ط���ی درم���ان ب���ا دارو و چندم���اه پ���س از قط���ع 
مصرف آن، از تابش مس���تقیم خورشید به پوست 

باید جلوگیری شود.
2- در صورت بروز مسمومیت عصبی، حساسیت 
ب���ه ن���ور، ته���وع، اس���تفراغ و الته���اب اپی دیدی���م، 
کاه���ش مق���دار مص���رف و در بعض���ی م���وارد، قطع 

مصرف دارو  توصیه می شود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: ب���رای درم���ان آریتم���ی، مق���دار اولیه
ت���ا  دقیق�����ه   2-3 م�������دت  در   0/8 -1/6 g/ day
دس���تیابی به پاس���خ درمانی اولیه یا ب���روز  عوارض 
جانبی مصرف می ش���ود. در صورت دس���تیابی به 
کافی یا بروز  عوارض جانبی ش���دید، مقدار  کنت���رل 
دارو ب���ه mg/day 800-600 ب���ه  م���دت یک هفته و 
کاهش  کمترین مقدار نگهدارن���ده مؤثر  س���پس تا 

می یابد.

که  مقدار نگهدارن���ده، تقریبًا mg/day 400 اس���ت 
کاهش داد.  می توان آن را بر حسب نیاز افزایش یا 
ک���ی کاردی فوق بطنی، مقدار مصرف  در درمان تا
بارگی���ری mg/day 800-600 ب���ه م���دت یک هفته 
ت���ا زمان دس���تیابی به پاس���خ درمانی اولی���ه یا بروز  
عوارض جانبی مصرف می شود. مقدار نگهدارنده 

تقریبًا mg/day 400-200 است.
کودکان: برای درمان آریتمی بطنی و آریتمی فوق 
بطن���ی، مق���دار اولی���هmg/kg/day 10 ب���رای 10 روز 
تازم���ان دس���تیابی به پاس���خ درمانی اولی���ه یا بروز 
عوارض جانبی مصرف می شود. مقدارنگهدارنده 

mg/kg/day 2/5 است.
تزریقی

بزرگساالن: در درمان آریتمی طی 24 ساعت اول 
مقدار انفوزیون سریع 150میلی گرم طی 10 دقیقه 
اول، انفوزیون آهسته 360 میلی گرم طی 6 ساعت 
گرم طی 18  بعد، انفوزیون نگهدارن���ده 540 میلی 
س���اعت بع���د تزریق می ش���ود. پس از  24 س���اعت 
 0/5 mg/min اول، س���رعت انفوزیون نگهدارن���ده
 .)1-6 mg/ml خواهدب���ود )با اس���تفاده از غلظ���ت
در ص���ورت ب���روز حم���الت فیبریالس���یون بطنی یا 
ک���ی کاردی بطن���ی ناپای���دار، انفوزی���ون مقادی���ر  تا
اضافی )150میلی گرم( ممکن اس���ت ضروری باشد 

گیرد. که باید طی 10 دقیقه صورت 
اشکال دارویی

Injection: 150mg
Tablet: 200mg

           AMLODIPINE                        
کنت���رل آنژین  م���وارد مص���رف: آملودیپی���ن برای 
کنترل آنژین  کالس���یک، درمان پرفش���اری خون و 

وازواسپاستیک یا آنژین ناپایدار مصرف می شود.
آملودیپین بصورت ترکیبی با س���ایر داروهای موثر 
در بیماری ه���ای قلبی-عروقی در یک قرص واحد 
نیز در ب���ازار دارویی وجود دارد. به بخش اش���کال 

دارویی مراجعه شود.
کاهش ش���دید  م���وارد منع مص���رف: این دارو در 
فش���ار خ���ون و حساس���یت ب���ه داروه���ای مس���دد 

کانال های کلسیمی نباید مصرف شود.
هشدارها: اندازه گیری فشار خون، ثبت نوار قلبی 
و اندازه گی���ری ضرب���ان قلب در ط���ول مصرف این 
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دارو ضروری است.
ع���وارض جانب���ی: درد ش���کم،  ته���وع، تپش قلب، 
برافروختگ���ی، ادم، س���ردرد، س���رگیجه، اختالالت 

خواب از عوارض جانبی مهم دارو می باشند.
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
کاهنده پتاسیم خون با این دارو، اثرات  داروهای 
کاهنده فش���ار خون ممکن اس���ت تش���دید ش���ود. 
کینیدین همراه  هنگام مص���رف پروکائین آمید ی���ا 
گروه از  با این دارو، باید احتی���اط نمود، زیرا هر دو 
داروه���ا، دارای اثرات اینوتروپیک منفی هس���تند. 
مص���رف  ص���ورت  در  دارو  ای���ن  فراهمی زیس���تی 

کاهش یابد. همزمان با ریفامپین ممکن است 
نکات قابل توصیه

1- این دارو زیادی فش���ار خون را درمان نمی کند، 
کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 

است به مدت طوالنی ضروری باشد.
کنترل ش���ود و در صورتی که  2- نب���ض بیمار بای���د 
کمتر  از  50 بار در دقیقه باش���د، به پزشک مراجعه 

شود.
کاهنده  مق���دار مصرف: به  عن���وان ضد آنژی���ن و 
مص���رف   5-10 mg/day مق���دار  خ�������ون،  فش�������ار 
کبدی و  می ش���ود. در بیم���اران مبتال به نارس���ایی 
س���الخوردگان، مقدار  اولیه mg/day 2/5 مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 2.5mg, 5mg, 10mg
Tablet: Amlodipine 5- 10mg + 
Atorvastatin 10- 20mg
Tablet: Amlodipine 5- 10mg + Valsartan 
80 -320mg 

   ANTHOCYANOSIDE A    
ای���ن دارو در درم���ان بیم���اری  م���وارد مص���رف: 
از  ناش���ی  اخت���الالت  و  ادم  وریدی-لنف���اوی، 

شکنندگی مویرگ های پوستی مصرف می شود.
مقدار مصرف: مقدار 6-3 قرص در  روز به مدت 
20 روز در م���اه مصرف می ش���ود. دوره درمان را در 

صورت نیاز می توان تکرار نمود.
اشکال دارویی

Tablet: Extract of Vaccinium Myrtillus 
100mg + Betacarotene 5mg

            ATENOLOL                       
م���وارد مصرف: آتنولول در درم���ان آنژین صدری 
کنت���رل پرفش���اری خ���ون و پیش���گیری از   مزم���ن، 

انفارکتوس مجدد میوکارد مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود شوک قلبی، 
نارس���ایی قلبی جبران نشده، انسداد قلبی درجه 
دو یا سه دهلیزی-بطنی، برادی کاردی سینوسی 

و اختالل عملکرد سینوسی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود س���ابقه آل���رژی، آمفی���زم ی���ا 
برونش���یت غیرآلرژی���ک، نارس���ایی احتقانی قلب، 
دیابت، پرکاری تیروئید، مشکالت روانی یا سابقه 

ابتال به آن با احتیاط فراوان مصرف شود.
کلیوی مقادیر  2- در بیم���اران مبتال ب���ه اختالالت 

کاهش یابد. مصرف آتنولول باید 
3- در ص���ورت بروز  افس���ردگی ناش���ی از این دارو، 

مصرف آن باید قطع شود.
گ���ر بعد از یک دوره درمان طوالنی با این دارو  4- ا
کند، باید به  تدریج  قط���ع مصرف آن ضرورت پیدا 
و حداق���ل ط���ی س���ه روز ت���ا دو هفته مص���رف دارو 
گ���ر پس از قطع مص���رف دارو، عالئم  انجام ش���ود. ا
کرد، بای���د مصرف دارو را به  طور  قطع مصرف بروز 

موقت مجددًا شروع نمود.
عوارض جانبی: برادی کاردی، اسپاس���م برونش، 
نارسایی احتقانی قلب، افسردگی و کاهش گردش 
خون محیطی )س���ردی دست ها و پا ها( از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مقدار مصرف انس���ولین و 
ک���ی پایین آورنده قندخون، هنگام  داروهای خورا
گردد.  مص���رف همزم���ان با ای���ن دارو باید تنظی���م 
در صورت مص���رف همزمان داروه���ای مهارکننده 
کانال های  گیرنده بتا آدرنرژیک با داروهای مسدد 
کاهش فش���ار خون  کلونیدین، اثرات  کلس���یمی یا 
ممک���ن اس���ت تش���دید ش���ود. در ص���ورت مصرف 
همزمان این دارو با آمین های مقلد سمپاتیک که 
دارای فعالیت بتا آدرنرژیک هستند، ممکن است 
گزانتین ها  کاهش یابند.  اثرات هر دو دس���ته دارو 
در ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا ای���ن دارو ممکن 
اس���ت موج���ب مه���ار اث���رات درمانی هر دو دس���ته 
کلیرانس تئوفیلین افزایش  دارو شوند. همچنین، 

می یابد.



262

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
نکات قابل توصیهد

1- این دارو، زیادی فشار خون را درمان نمی کند، 
کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 

است تا مدت طوالنی ضروری باشد.
2- در بیماران مبتال به دیابت، با مصرف این دارو 
کاه���ش قندخون ممکن اس���ت پوش���انده  عالئ���م 
کاهش قندخون  ش���ده یا قندخون افزایش یابد یا 

طوالنی شود.
3- به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب آلودگی و 
که نیاز به  کار با وس���ایلی  منگی، هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
ص���دری  آنژی���ن  درم���ان  در  مص���رف:  مق���دار 
ک���ه پ���س از ی���ک  mg/ day 50 مص���رف می ش���ود 
هفت���ه، در ص���ورت نی���از و تحم���ل، مق���دار مصرف 
ب���ه  عن���وان  می یاب���د.  افزای���ش  100میلی گ���رم  ت���ا 
پایین  آورنده فش���ار خون، ابت���دا 50-25میلی گرم 
ک���ه پس از  ی���ک یا دو ب���ار در  روز مصرف می ش���ود 
mg/ دو هفت���ه، در ص���ورت نیاز و  تحمل بیم���ار تا

day 100-50 افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg, 100mg

       ATORVASTATIN                    
درم������ان  در  آتورواس������تاتین  مص������رف:  م������وارد 
 ،LDL کلس���ترول کلس���ترول،   زی���ادی غلظ���ت تام 

آپولیپوپروتئینB و تری گلیسرید مصرف می شود.
آتورواس���تاتین به همراه آملودیپی���ن بصورت یک 
قرص واحد در ب���ازار دارویی وجود دارد. به بخش 

اشکال دارویی مراجعه شود. 
کبد نباید  موارد من���ع مصرف: در بیماری فع���ال 

مصرف شود.
هشدارها

آندوکری���ن،  اخت���الالت  وج���ود  ص���ورت  در   -1
کمی فشار خون،  الکترولیت یا متابولیک ش���دید، 
عفون���ت ح���اد و ش���دید،  حم���الت غیرقابل کنترل 
تش���نجی، جراحی عمده و ضربه با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
کب���د و تعیین  2- انج���ام دوره ای آزم���ون عملکرد 

غلظت چربی سرم ضروری است.
3- در  ط���ول درمان، خانم ها باید از باردار ش���دن 

جلوگیری نمایند.

قبی���ل  از  عضالن���ی  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
کرامپ پ���ا، درد عضالنی، میوپاتی و یا رابدومیولیز، 
خس���تگی غیرعادی، الته���اب و ضعف عضله، درد 
ش���کم، یبوس���ت، اس���هال، س���وء هاضمه، نف���خ و 
گزارش ش���ده  بث���ورات جلدی با مص���رف این دارو 

است.
همزم�������ان  مص���������رف  داروی�������ی:  تداخل ه���ای 
ب���ا  نیاس���ین  و  جم فیبروزی���ل  سیکلوس���پورین، 
آتورواس���تاتین، ممک���ن اس���ت خطر بروز نارس���ایی 
کلیوی و رابدومیولیز  را  افزایش دهد. مصرف  ح���اد 
همزم���ان آب  گریپ ف���روت به  میزان زیاد نیز س���بب 
افزایش غلظت پالس���مایی آتورواستاتین می شود. 
کی  مصرف همزم���ان داروه���ای ضدب���ارداری خورا
ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت س���بب افزای���ش غلظت 
پالس���مایی نوراتیندرون و اتینیل اس���ترادیل شود. 
غلظت پالس���مایی دیگوکس���ین در صورت مصرف 

همزمان با  این دارو ممکن است افزایش یابد.
مقدار مصرف

کاهنده چربی خون، ابتدا  بزرگس���االن: به  عنوان 
mg/ day 10 مصرف می ش���ود و س���پس ب���ا ارزیابی 
پاس���خ بیم���ار پ���س از 4-2 هفت���ه، مق���دار مصرف 
تنظی���م می گردد. ب���ه  عن���وان نگهدارن���ده، مقدار 

mg/ day 80-10 مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 20mg, 40mg
Tablet: Amlodipine 5- 10mg + 
Atorvastatin 10 -20mg

           CAPTOPRIL                     
کنت���رل افزایش  م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای 
خفیف تا متوس���ط فش���ار خون، درمان نارس���ائی 
قلبی و درمان نفروپاتی دیابتی به  تنهایی یا همراه 

سایر داروها مصرف می شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود س���ابقه آنژی���وادم،  افزای���ش 
کلیه و  کلیه، پیوند  پتاس���یم خون، تنگی ش���ریان 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. نارسایی 
کم نمک  که رژیم غذایی ش���دیدًا  2- در بیماران���ی 
گهانی میزان  کاه���ش نا دارند یا دیالیز می ش���وند، 
گهانی  آنژیوتانسین II ممکن است سبب کاهش نا
کلیه  و ش���دید فش���ار خون ش���ود. خطر نارس���ایی 
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ناش���ی از مصرف داروهای مهارکننده آنزیم مبدل 
که سدیم و حجم خون  آنژیوتانس���ین در بیمارانی 
ک���ه مبتال به  کاه���ش یافت���ه ی���ا در بیماران���ی  آنه���ا 

نارسایی احتقانی قلب هستند،  افزایش می یابد.
کاهش فش���ار خون، س���رگیجه،  ع���وارض جانب���ی: 
کرامپ عضالنی،  گاهی استفراغ(،  سردرد، تهوع )و 
خشکی مداوم د هان، سرفه، تغییرات صدا و حس 
چش���ایی، الته���اب مخاط د ه���ان،  س���وء هاضمه،  
کلیه، افزایش پتاسیم  درد ش���کم، اختالل عملکرد 
خون، آنژیوادم، کهیر،  بثورات جلدی و حساسیت 
مفرط و اختالالت خونی از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کاهنده فش���ار خون  با داروهای بیهوش کننده اثر 
را افزای���ش می ده���د. مصرف همزمان ای���ن دارو با 
داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی ممکن است 
کاهش  کاپتوپریل را  اثر پایین آورنده فش���ار خ���ون 
کلیه افزایش یابد. در صورت  داده و خطر نارسایی 
مصرف همزمان این دارو با سیکلوسپورین، خطر 
ب���روز افزایش پتاس���یم خ���ون افزای���ش می یابد. در 
کاپتوپریل ب���ا داروهای  ص���ورت مصرف همزم���ان 
م���در نگهدارنده پتاس���یم و مکمل های پتاس���یم، 
احتم���ال بروز  افزایش پتاس���یم خ���ون وجود دارد. 
همچنی���ن داروه���ای م���در ممک���ن اس���ت س���بب 
کاپتوپریل شوند.  کاهنده فش���ار خون  افزایش اثر 
در صورت مصرف همزمان لیتیم با کاپتوپریل دفع 
کاهش یافته و غلظت آن در پالسما افزایش  لیتیم 

می یابد. 
نکات قابل توصیه

1- این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی کند، 
کنترل می نماید، لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 

است برای طوالنی مدت باشد.
2- ط���ی مصرف ای���ن دارو، رعایت رژی���م غذایی و 

محدودیت مصرف سدیم اهمیت دارد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به  عن���وان پایین آورنده فش���ار خون، 
ابتدا مقدار 25-12/5میلی گرم دو یا سه بار در روز 
مصرف می شود که در صورت نیاز، پس از یک یا دو 
هفته مقدار مصرف را می توان 25-12/5میلی گرم 
ت���ا 50 میلی گ���رم دو یا س���ه ب���ار در روز افزایش داد. 
کثر مق���دار مصرف دارو  150میلی گرم س���ه بار  حدا

در روز می باش���د. در اخت���الل عملک���رد بطن چپ 
پ���س از س���کته قلبی، ابت���دا مق���دار واح���د 6/25 
میلی گرم و س���پس 12/5میلی گرم س���ه ب���ار در روز 
که به تدریج مقدار دارو طی چند  مصرف می شود 
روز  افزای���ش می یابد. مقدار مصرف نگهدارنده 50 
میلی گرم س���ه بار در روز  اس���ت. در صورت آس���یب 
کلی���وی در بیم���اران دیابتی، 25میلی گرم س���ه بار 
در روز مص���رف می ش���ود. در نارس���ایی قلب، ابتدا 
6/25 میلی گرم تا 12/5میلی گرم دو یا س���ه بار در 
گلیکوزیدهای قلبی و مدرها مصرف  روز همراه ب���ا 
می شود. س���پس مقدار مصرف در صورت نیاز، هر 
روز تا میزان 50 میلی گرم دو یا سه بار در روز افزایش 

می یابد. 
ک���ودکان: مقدار اولیه mg/kg 0/3 س���ه ب���ار در  روز 
که برحس���ب نیاز هر 24-8 ساعت به مقدار  است 
mg/kg 0/3 افزای���ش می یاب���د. در ن���وزادان، ابتدا 
mg/kg 0/01 دو یا س���ه بار در روز مصرف می ش���ود 
که س���پس برحس���ب نی���از  و تحمل بیم���ار تنظیم 
که به  علت درمان قبلی  می گردد. برای بیماران���ی 
کاهش  با داروهای مدر،  س���دیم و آب ب���دن آن ها 
که درمان با داروهای مدر را  ادامه  یافته، بیمارانی 
کلیوی دارند،  که نارس���ایی  می دهند ی���ا بیمارانی 

مقدار  اولیهmg/ kg 0/15 سه بار در روز می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 50mg

         CARVEDILOL                       
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان نارس���ایی 
قلب���ی خفی���ف تا ش���دید ب���ا منش���أ ایس���کمیک یا 
کاردیومیوپاتیک به همراه دیگوکس���ین، داروهای 
مدر و یا مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین 
و درم���ان اخت���الل عملک���رد بط���ن چپ ب���ه  دنبال 
مص���رف  خ���ون  پرفش���اری  و  قلب���ی  انفارکت���وس 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود آس���م و 
گره  س���ایر اختالالت اسپاس���می برونش، انس���داد 
دهلیزی-بطنی از  نوع درجه 2 یا 3، برادی کاردی 
کاردیوژنیک، س���ندرم س���ینوس  ش���دید یا ش���وک 
بیمار بدون ضربان ساز مصنوعی، نارسایی شدید 
که نیاز به درمان اینوتروپی���ک از راه وریدی  قلب���ی 

کبدی نباید مصرف شود. دارد یا نارسایی شدید 
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1- در صورت وجود بیماری های اسپاسم برونش، 
کاه���ش قندخ���ون و پ���رکاری تیروئید با  دیاب���ت و 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- اندازه گیری فشار خون حدود یک ساعت پس 
از مص���رف به  منظور تعیین تحم���ل بیمار و پس از 
14-7 روز ب���ه  منظور تعیین نیاز ب���ه افزایش مقدار 

مصرف دارو ضروری است.
عوارض جانبی: آلرژی، برادی کاردی، درد قفس���ه 
کلی،  سینه، سرگیجه، تنگی نفس، ادم محیطی و 
کاهش فش���ار خون، درد، س���نکوپ، افزایش وزن،  
کبدی، افسردگی  تب، وجود خون در ادرار، آسیب 
کمر درد، اس���هال و  کت خون،  کاهش پال ذهن���ی، 
گزارش ش���ده  اختالالت حس���ی با مصرف این دارو 

است.
تداخل های دارویی: مص���رف همزمان داروهای 
ض���د دیاب���ت از نوع س���ولفونیل اوره یا انس���ولین با 
این دارو ممکن اس���ت اثر داروه���ای ضد دیابت را 
افزایش دهد. مصرف همزمان دیلتیازم یا وراپامیل 
با این دارو، ممکن اس���ت سبب بروز  اختالالت در 

سیستم هدایتی قلب شود.
مق���دار مص���رف: در نارس���ایی احتقان���ی قل���ب، 
12/5میلی گ���رم دوب���ار در روز ب���ه م���دت 2 هفت���ه 
هم���راه غذا مص���رف می ش���ود. در ص���ورت تحمل 
بیمار، مق���دار مصرف به 6/25میلی گ���رم دوبار در  
روز  افزایش می یابد. مقدار مصرف دارو را می توان 
کثر میزان قابل تحمل  هر دو هفته ی���ک بار تا حدا
ک���رد. در پرفش���اری خ���ون، ابتدا  بیم���ار، دو براب���ر 
6/25میلی گ���رم دو ب���ار در روز هم���راه غذا مصرف 
می ش���ود. مق���دار مصرف باید به  م���دت 14-7 روز  
تغیی���ر  نکند و س���پس به 12/5میلی گ���رم دو بار در 
روز، در ص���ورت تحم���ل بیم���ار،  افزای���ش یاب���د. در 
کاهش فش���ار خون پس از 14-7 روز،  صورت عدم 
مقدار مص���رف را می توان به 25میلی گرم دو بار در 
روز افزایش داد. به عن���وان نگهدارنده 6/25-25 

میلی گرم دوبار در روز مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg, 
25mg

     CHOLESTYRAMNE          
زی���ادی  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
کلس���ترول و LDL خ���ون، درم���ان خ���ارش هم���راه 
ب���ا توقف نس���بی صف���را و س���یروز اولیه صف���راوی و 
گوتومی مصرف  کرون یا وا اسهال ناشی از بیماری 

می  شود. 
کامل  م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در توق���ف 

جریان صفرا نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مص���رف همزم���ان ویتامین   ه���ای محل���ول در 
چربی و اسید فولیک ممکن است با مصرف مقدار 

زیاد این دارو ضروری باشد.
و  یبوس���ت  وج���ود  ص���ورت  در  دارو  ای���ن   -2
فنیل کتونوری باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
ک���ه احتمال بروز  3- این دارو برای س���الخوردگان 
گوارش���ی و تغذیه ای ناش���ی از این  عوارض جانبی 
دارو در  آن ه���ا بیش���تر می  باش���د، باید ب���ا احتیاط 

فراوان تجویز  شود.
ع���وارض جانب���ی: یبوس���ت ی���ا اس���هال، س���وزش 
سردل، س���وء  هاضمه، تهوع یا استفراغ و ناراحتی 

شکم از عوارض جانبی این دارو می باشند.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
ممک���ن  ک���ی  خورا ضدانعق���اد  دارو  ه���ای  ب���ا  دارو 
اس���ت س���بب تغییر اث���ر ضدانعق���ادی آنها ش���ود. 
کلستیرامین ممکن است نیمه عمر دیگوکسین را 
کاهش دهد. مصرف  در صورت مصرف همزم���ان 
کی،  همزمان مدرهای تیازیدی، پنی سیلین خورا
کی با این دارو  پروپرانولول و تتراسیکلین های خورا
ممکن است سبب کاهش جذب این داروها شود. 
کلس���تیرامین ب���ا هورمون  های  مص���رف همزم���ان 
تیروئی���د ممکن اس���ت اث���ر هورمون  ه���ای تیروئید 
کلس���تیرامین با وانکومایس���ین  کاه���ش ده���د.  را 
ک���ی پیوند یافته و غلظ���ت آن در مدفوع و در  خورا

کاهش می دهد. کتریایی آن را  نتیجه اثر ضدبا
نکات قابل توصیه

1- قب���ل از مص���رف بهت���ر اس���ت دارو را ب���ا مایعات 
که دارو به مایع اضافه  کرد. به این ترتیب  مخلوط 

شده و پس از 2-1 دقیقه مصرف شود. 
2- در ص���ورت نی���از ب���ه مص���رف هم زمان با س���ایر 
داروها،  باید یک س���اعت قبل یا 6-4 س���اعت بعد 

از کلستیرامین مصرف شوند.
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مقدار مصرف
گرم یک یا دو بار در روز قبل از  بزرگس���االن: ابتدا 4 
غذا مصرف می شود. به  عنوان مقدار نگهدارنده، 
مص���رف  منقس���م  نوب���ت   2-6 در   8-24 g/day
کثر مقدار مص���رف در زیادی چربی  می ش���ود. حدا
خ���ون ت���ا g/day 24 و در درم���ان خارش ناش���ی از 
توق���ف صف���را، ت���ا g/day 16 اس���ت. هم چنی���ن در 
درم���ان اس���هال ب���ه مق���دارg/day 24-12 در 1-4 
نوبت منقس���م برای 4-3 هفته مصرف می  شود و 
سپس بر حسب پاسخ بیمار مقدار مصرف تنظیم 
کثر مق���دار مصرف در ای���ن مورد تا  می  ش���ود. حدا

g/ day 36 است.
کودکان: mg/kg/day 240 در س���ه نوبت منقسم 
مصرف می ش���ود و س���پس بر حسب پاس���خ بیمار 

تنظیم می گردد.
اشکال دارویی

Powder: 4g/Sachet

          CLOFIBRATE                 
موارد مصرف: کلوفیبرات در درمان زیادی چربی 
که به درمان ب���ا رژیم غذایی یا  خ���ون در بیمارانی 
کاف���ی نداد ه ان���د، مص���رف  س���ایر روش ه���ا پاس���خ 

می شود.
م���وارد منع مصرف: این دارو در س���یروز صفراوی 

اولیه نباید مصرف شود.
هشدارها

کبد با  کلی���ه و  1- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی 
احتیاط فراوان مصرف شود.

کلس���ترول و تری گلیس���رید  2- اندازه گیری غلظت 
سرم، قبل از شروع درمان، در فواصل هر دو هفته 
ط���ی درمان و پ���س از آن ه���ر ماه یک ب���ار ضروری 

است.
کهیر،  گوارش���ی، خارش،   عوارض جانبی: عوارض 
س���رگیجه،  س���ردرد،  جنس���ی،  توانای���ی  کاه���ش 
کسالت، ریزش مو، سمیت بافت عضالنی )همراه 
با میاستنی یا درد عضالنی( و تشکیل سنگ های 

گزارش شده است. صفراوی با مصرف این دارو 
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان داروهای 
کلوفیبرات ممکن اس���ت  ک���ی ب���ا  ضدانعق���اد خورا
ب���ه  طور قابل توجهی اثر ضدانعق���ادی این داروها 

را افزایش دهد.

مق���دار مص���رف: به عن���وان پایین آورن���ده چربی 
خون g/ day 2-1/5 در 4-2 نوبت منقسم مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 500mg 

             CLONIDINE                      
کنترل پرفش���اری  کلونیدین برای  موارد مصرف: 
از  محرومی���ت  س���ندرم  عالئ���م  کنت���رل  و  خ���ون 

کنترل درد استفاده می شود اپیوئیدها و 
هشدارها

1- به  منظور جلوگیری از بروز بحران افزایش فشار 
خون، مصرف این دارو باید به  تدریج قطع شود.

س���ایر  ی���ا  رین���ود  س���ندرم  وج���ود  ص���ورت  در   -2
بیماری ه���ای انس���دادی عروق محیطی، س���ابقه 
افس���ردگی و پورفی���ری )در این م���ورد عدم مصرف 
دارو ترجیح داده می ش���ود( باید با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
کاهش مقدار  کلیه،  3- در صورت وجود نارسایی 

مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.
گ���ر برای جراح���ی نیاز به قطع درمان باش���د،  4- ا
کثر  که آخرین نوبت مصرف حدا توصیه می ش���ود 
6-4 ساعت قبل از جراحی استفاده شود و مصرف 

گردد. مجدد دارو بالفاصله پس از جراحی شروع 
تس���کین،  د ه���ان،  خش���کی  جانب���ی:  ع���وارض 
افسردگی، احتباس مایعات، برادی کاردی، پدیده 
رینود، س���ردرد، س���رگیجه، احس���اس سرخوشی، 
بی قراری ش���بانه، تهوع و یبوس���ت با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 
تداخل های دارویی: مص���رف همزمان داروهای 
کلونیدین ممکن  ضد افس���ردگی س���ه  حلقه ای با 
کلونیدی���ن  کاهن���ده فش���ار خ���ون  اث���رات  اس���ت 
کاه���ش دهن���د. در ص���ورت مص���رف همزم���ان  را 
کلونیدین با مسدد های گیرنده های بتا آدرنرژیک، 
کلونیدی���ن ممک���ن اس���ت موجب  قط���ع مص���رف 

بحران افزایش فشار خون شود.
نکات قابل توصیه

1- این دارو، زیادی فشار خون را درمان نمی کند، 
بلکه آن را کنترل می نماید. لذا مصرف دارو ممکن 

است تا مدت طوالنی ضروری باشد.
2- مراجعه به پزش���ک، قبل از قط���ع مصرف دارو 
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کاهش تدریجی د ضروری اس���ت، زیرا ممکن است 

مق���دار مص���رف ب���رای جلوگی���ری از ب���روز افزای���ش 
واجهشی فشار خون الزم باشد.

3- ب���ه  علت احتمال بروز خواب آلودگی از رانندگی 
که نیاز به هوش���یاری دارد،  کارکردن با وس���ایلی  و 

باید خودداری شود.
از  اطمین���ان  ب���ه  منظ���ور  می ش���ود  توصی���ه   -4
کاهش حالت  کنترل فش���ار خون در طول ش���ب و 
خواب آلودگ���ی در روز، آخرین مقدار مصرف روزانه 

دارو هنگام خواب مصرف شود.
مقدار مصرف

ک���ی: ب���ه  عن���وان پایین آورن���ده فش���ار خون،  خورا
ابت���دا 0/1میلی گرم دو بار در روز مصرف می ش���ود. 
کنت���رل فش���ار خ���ون، مق���دار  در ص���ورت نی���از ب���ه 
مصرف ه���ر هفت���ه 0/1میلی گرم افزای���ش می یابد. 
 0/2-0/8  mg/ day ،به عنوان مق���دار نگهدارن���ده
در نوبت های منقسم مصرف می شود. به منظور 
کاهش فوری افزایش فش���ار خون )ولی نه درموارد 
اضطراری(، مقدار اولیه 0/2-0/1میلی گرم مصرف 
می ش���ود و س���پس 0/1 میلی گرم هر یک ساعت تا 
گردد، یا  کنت���رل  که فش���ار خون دیاس���تولی  زمانی 
مقدار مصرف تام به 0/7 میلی گرم برسد، به مقدار 
مص���رف اف���زوده می گردد. س���پس بیمار ب���ا مقدار 

کنترل شود. نگهدارنده دارو باید 
چس���ب پوس���تی: در درم���ان پرفش���اری خ���ون، 
ک���ه ق���ادر اس���ت  کلونیدی���ن،  از چس���ب پوس���تی 
mcg/ day 100 از دارو  آزاد نمای���د، ی���ک بار در هفته 
اس���تفاده می ش���ود. هر یک تا دو هفته مقدار دارو 

افزایش می یابد. 
اشکال دارویی

Patch: 0.2mg/24hour
Tablet: 0.2mg

            DIAZOXIDE                   
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در م���وارد پرفش���اری 

اورژانسی خون مصرف می شود.
هشدارها

1- در  بیمارانی که در عروق خون رسان مغز یا قلب 
کاهش شدید فشار خون می تواند  اختالل دارند، 

ک باشد. خطرنا
کثر مقدار پیش���نهادی دارو 150 میلی گرم  2- حدا

می باش���د. در مص���رف مقادی���ر باالتر ب���روز آنژین و 
گزارش شده است. انفارکتوس مغزی و قلبی 

عوارض جانبی: افت فشار خون، تهوع و استفراغ، 
گیج���ی و ضعف عضالن���ی از مهم ترین عوارض این 

دارو هستند.
کث���ر  حدا ت���ا   1-3 mg/kg مص���رف:  مق���دار 
کنترل فشار  150میلی گرم مصرف و در صورت عدم 

خون 15-5 دقیقه بعد می تواند تکرار شود.
اشکال دارویی

Injection: 15mg/ml, 20ml

              DIGOXIN                     
م���وارد مصرف: دیگوکس���ین در درمان نارس���ایی 
احتقانی قلب و برای پیش���گیری و درمان آریتمی 

قلبی مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در فیبریالس���یون بطنی و 
وج���ود حساس���یت مف���رط ب���ه دیگوکس���ین نباید 

مصرف  شود.
هشدارها

کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک  1- در صورت وج���ود 
هم���راه با انس���داد جری���ان خروج���ی از بطن چپ، 
قلبی-ری���وی، نارس���ایی قلبی با اخت���الل عملکرد 
گره دهلیزی  دیاستولی، سندرم WPW، انس���داد 
کلیه با  بطنی، اختالالت الکترولیت ها، نارس���ایی 

احتیاط فراوان مصرف شود.
که از دستگاه  2- در بیماران سالخورده و بیمارانی 
ضربان س���از مصنوعی اس���تفاده می کنند، تنظیم 

دقیق مقدار مصرف دارو ضروری است.
3- اندازه گی���ری مقدار ثابت و حداقل غلظت دارو 
در س���رم در طول درمان با این دارو ضروری است. 
پیگیری وضعیت بیمار و ثب���ت نوار قلبی و تعیین 
غلظت الکترولیت ها در سرم نیز ضروری می باشد.
متف���اوت  کنن���دگان  تولی���د  قرص ه���ای   -4
متفاوت���ی  فراهمی زیس���تی  دارای  دیگوکس���ین، 
کردن  هس���تند. این مس���ئله بای���د در دیژیتالی���زه 
بیمار، یا در طول درم���ان نگهدارنده با قرص های 

گیرد. دیگوکسین مدنظر قرار 
5- ه���ر 50میکرو گرم از دیگوکس���ین تزریقی، از نظر 
مق���دار مصرف معادل ب���ا 62/5 میکروگرم قرص یا 

الگزیر می باشد.
ع���وارض جانبی: بی اش���تهایی، تهوع، اس���تفراغ، 
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اس���هال، درد ش���کم، اغلب با مص���رف مقادیر زیاد 
دارو مش���اهده ش���ده اس���ت. اخت���الالت بینای���ی، 
کس���الت، خواب آلودگی، اغتش���اش فکر،  س���ردرد، 
توهم، هذیان، آریتمی و بلوک قلبی با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 
کینیدین  تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزمان 
و آمیودارون با دیگوکس���ین ممکن اس���ت موجب 
افزای���ش قاب���ل  توجه غلظت س���رمی دیگوکس���ین 
ب���ا   Bآمفوتریس���ین همزم���ان  مص���رف  ش���ود. 
دیگوکسین ممکن است احتمال بروز مسمومیت 
کینین،  گلیکوزید های قلب���ی را افزایش ده���د.  ب���ا 
کلروکین و هیدروکس���ی کلروکین در صورت مصرف 
همزم���ان ب���ا دیگوکس���ین، ممک���ن اس���ت غلظت 
پالسمایی دیگوکسین را افزایش دهند. دیلتیازم، 
وراپامی���ل و احتمااًل نیفدیپی���ن در صورت مصرف 
همزم���ان ب���ا دیگوکس���ین، ممک���ن اس���ت غلظت 
پالس���مایی دیگوکس���ین را افزای���ش دهن���د. خطر 
ب���روز  بل���وک دهلیزی-بطن���ی و ب���رادی کاردی در 
ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا وراپامی���ل افزای���ش 
می یابد. در صورت مصرف همزمان استازوالمید، 
مدر ه���ای ل���وپ و تیازیدی ب���ا دیگوکس���ین، خطر 
کاهش  ب���روز مس���مومیت با دیگوکس���ین ناش���ی از 
پتاس���یم خ���ون افزایش می یاب���د. اثر دیگوکس���ین 
کتون  در ص���ورت مصرف همزم���ان با اس���پیرونوال
افزایش می یابد. مصرف همزمان دارو های مسدد 
گیرنده بتا آدرنرژیک همراه با دیگوکس���ین، ممکن 
گره  اس���ت سبب تشدید اثر آهس���ته کننده هدایت 
دهلیزی-بطنی شود. خطر بروز  آریتمی با مصرف 
همزمان ای���ن دارو ب���ا داروهای مقلد س���مپاتیک 

افزایش می یابد.
نکات قابل توصیه

1- دارو هر روز در وقت معین مصرف شود.
گونه نش���انه مس���مومیت از  2- در صورت بروز  هر 
کاهش اشتها یا  جمله تهوع، اس���تفراغ، اس���هال، 
آهسته شدن شدید نبض، باید به پزشک مراجعه 

شود.
3- مقدار مصرف دیگوکسین باید بر اساس نیاز هر 
گردد. این مقدار بر اساس وزن بدون  بیمار تعیین 
چربی محاس���به می ش���ود، زیرا ای���ن دارو در بافت 

چربی وارد نمی شود.
تزری���ق عضالن���ی آن  ب���ر  وری���دی دارو  تزری���ق   -4

ارجحی���ت دارد. تزری���ق وریدی بای���د طی حداقل 
گی���رد. تزری���ق عضالن���ی تنها در  5 دقیق���ه صورت 
ک���ی ی���ا  صورتی ک���ه ام���کان مص���رف دارو از راه خورا

وریدی وجود نداشته باشد، انجام می شود.
کی  5- در صورت تغییر شکل تزریقی به شکل خورا
دارو، تنظی���م مقدار مصرف ممکن اس���ت ضروری 

باشد.
مقدار مصرف 

کی خورا
بزرگس���االن: مق���دار 1/25-0/75 میلی گ���رم ه���ر  
8-6 س���اعت ی���ا mg/kg 0/5-0/125 ب���ه  مدت 7 
روز مص���رف می ش���ود. مق���دار مص���رف نگهدارنده 

mg/ kg 0/5-0/125 می باشد. 
ک���ودکان: در ن���وزادان نارس و طبیعی تا س���ن یک 
ماه mg/kg 0/035-0/20، شیرخواران با سن یک 
کودکان با   ،0/035-0/06 mg/kg م���اه ت���ا 2 س���ال
کودکان با   ،0/03 -0/04 mg/ kg س���ن 5-2 س���ال
ک���ودکان با   ،0/02-0/035 mg/ kg سن 10-5سال
س������ن 10 س�������ال و بزرگتر   1/25-0/075 میلی گرم 
در 2 مقدار منقس���م یا بیشتر هر  8-6 ساعت برای 
 0/125-0/5 mg/kg ک���ردن س���ریع و دیژیتالی���زه 
کردن آهس���ته  ب���ه  م���دت 7 روز ب���رای دیژیتالی���زه 
مصرف می ش���ود. مق���دار مص���رف نگهدارنده یک 
س���وم الی یک پنجم مق���دار مصرف ت���ام موردنیاز 

کردن یک بار در روز می باشد. برای دیژیتالیزه 
تزریقی

بزرگس���االن: ابت���دا 0/6-0/4 میلی گ���رم وریدی و 
سپس بر حسب نیاز و تحمل بیمار مقادیر اضافی 
0/3-0/1 میلی گرم هر 8-4 ساعت تزریق می شود. 
 0/125 -0/5 mg/ kg مق���دار مص���رف نگهدارن���ده

می باشد.
 ،0/015-0/025 mg/kg کودکان: ن���وزادان ن���ارس
نوزادان طبیعی mg/kg 0/03-0/02، شیرخواران 
کودکان   ،0/03-0/05 mg/kgیک ماهه تا 2 س���اله
کودکان   ،0/015-0/03 mg/kg ،با سن 10-5 سال
با سن 10 سال و بزرگتر mg/ kg 0/012-0/008 تزریق 
می ش���ود. مق���دار مص���رف نگهدارنده در ن���وزادان 
30-20% مقدار مصرف تام در 3-2 مقدار منقسم 
مساوی در روز، در نوزادان طبیعی و کودکان تاسن 
10 سال، 35-25% مقدار مصرف تام در3-2 مقدار 
کودکان باسن 10 سال  منقس���م مساوی در روز، در 
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و بزرگت���ر 35-25% مقدار مصرف تام یک بار در روز د

می باشد.
اشکال دارویی

Oral Drop: 0.5mg/ml
Elixir: 0.05mg/ml
Injection: 0.5mg/2ml
Tablet: 0.25mg

          DILTIAZEM                       
آنژی���ن،  کنت���رل  در  دیلتی���ازم  مص���رف:  م���وارد 
پرفشاری خون، آریتمی، آنژین وازواسپاستیک یا 
آنژین ناپای���دار مصرف می گ���ردد. دیلتیازم تزریقی 
کنت���رل  و  بطن���ی  ف���وق  ک���ی کاردی  تا درم���ان  در 
موق���ت ضربان بطنی س���ریع در فلوت���ر دهلیزی یا 

فیبریالسیون دهلیزی مصرف می شود.
ژل موضع���ی دیلتی���ازم 2% در بیم���اران مبت���ال ب���ه 
که به درمان با نیترات ها پاسخ  فیشر مقعد مزمن 

نداده اند، مصرف می شود.
موارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در انس���داد درجه 
ک���ه از  2 ی���ا 3 دهلیزی-بطن���ی )مگ���ر در م���واردی 
باش���د(،  ش���ده  اس���تفاده  مصنوع���ی  ضربان س���از 
گره  کاهش ش���دید فشار خون، نارس���ایی عملکرد 
سینوسی-دهلیزی و س���ندرم W-P-W همراه با 

فلوتر یا فیبریالسیون دهلیزی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مق���دار مص���رف دیلتی���ازم در بیم���اران مبتال به 
کاهش داده شود. کبد باید  کلیه و  نارسایی 

2- در صورت وجود برادی کاردی شدید، نارسایی 
ح���اد  انفارکت���وس  کاردیوژنی���ک،  ش���وک  قلب���ی، 
میوکارد همراه با احتق���ان ریوی با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
عوارض جانبی: برادی کاردی، انسداد سینوسی-
کاهش فش���ار خون،  دهلی���زی و دهلیزی-بطنی، 
گوارشی، برافروختگی  کسالت، س���ردرد، اختالالت 
دارو  جانب���ی  ع���وارض  از  ادم  گرم���ا،  احس���اس  و  

می باشند.
تداخل ه���ای دارویی: خط���ر بروز ب���رادی کاردی، 
انسداد دهلیزی-بطنی و ضعف عضله قلب ناشی 
از مصرف آمی���ودارون، در صورت مصرف همزمان 
کاربامازپین و  ب���ا دیلتی���ازم افزای���ش می یاب���د. اث���ر 
تئوفیلی���ن با مص���رف دیلتی���ازم افزای���ش می یابد. 

پالس���مایی  غلظ���ت  افزای���ش  س���بب  دیلتی���ازم 
مص���رف  می ش���ود.  دیگوکس���ین  و  فنی توئی���ن 
گیرنده های  همزمان دیلتیازم با داروهای مسدد 
بت���ا  آدرنرژیک، خط���ر  بروز برادی کاردی و انس���داد 
دهلیزی-بطن���ی را افزایش می ده���د. اثر دیلتیازم 
کاه���ش  درمص���رف ب���ا فنوباربیت���ال و فنی توئی���ن 
کینیدین  می یابد. هنگام مصرف پروکائین آمید یا 
کلس���یمی، باید  کانال  هم���راه با داروهای مس���دد 
همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در  نم���ود.  احتی���اط 
کاهنده پتاسیم خون با این دارو، اثرات  داروهای 

کاهنده فشار خون ممکن است تشدید شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند،  
کنترل می نماید. از ای���ن رو مصرف آن  بلک���ه آن را 

ممکن است تا مدت طوالنی ضروری باشد.
2- در ط���ول درم���ان با این دارو، نب���ض بیمار باید 
کمت���ر  از  50 بار در  ک���ه  کنت���رل ش���ود و در صورت���ی  

دقیقه باشد، به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف

کی: در درمان آنژین یا زیادی فش���ار خون در  خورا
بزرگساالن، 30میلی گرم س���ه یا چهار بار در روز )در 
مورد بیماران سالخورده، ابتدا 2 بار در روز( مصرف 
می ش���ود. در صورت نیاز می توان ای���ن مقدار را با 
فاصله هر  1 یا 2 روز برحس���ب نی���از  و تحمل بیمار  
 360 mg/ day کثر  مقدار مصرف افزایش داد. حدا

است. 
مق���دار مص���رف اش���کال داروی���ی پیوس���ته رهش 

کثر mg/ day 240 می باشد. حدا
تزریق���ی: ب���رای بزرگس���االن از راه تزری���ق وری���دی 
 0/25 mg/kg مق���دار  ضدآریتم���ی،  عن���وان  ب���ه 
به  آهستگی و در مدت بیش از 2 دقیقه با پیگیری 
تجوی���ز  خ���ون  فش���ار  و  الکتروکاردیوگ���رام  م���داوم 
کاف���ی حاصل نش���ود، مقدار  گر پاس���خ  می ش���ود. ا
mg/kg 0/35 را می ت���وان 15 دقیقه پس از خاتمه 
تزریق مقدار اولیه تجوی���ز نمود. بعضی از بیماران 

به  مقدار mg/ kg  0/15 پاسخ می دهند.
 10 mg/hr ابت���دا  وری���دی،  م���داوم  انفوزی���ون  در 
بالفاصله پس از آخرین تزریق سریع وریدی تجویز 
می ش���ود. انفوزیون دارو ممکن اس���ت با س���رعت

گیرد. mg/hr 5 صورت 
موضعی: به میزان الزم در موضع مالیده می شود.
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اشکال دارویی
Tablet: 60mg
Capsule/Tablet (Sustained Release): 
120mg
Injection: 100mg
Gel: 2%

       DISOPYRAMIDE             
پیش���گیری  در  دیس���وپیرامید  مص���رف:  م���وارد 
و درم���ان آریتمی  ه���ای بطن���ی،  ب���ه  وی���ژه پ���س از 
انفارکت���وس قلبی و همچنی���ن آریتمی فوق بطنی 

مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: این دارو در بیماران مبتال به 
انسداد درجه دوم یا سوم قلب و نارسایی عملکرد 
که از ضربان س���از  گره سینوس���ی )مگ���ر در مواردی 
کاردیوژنیک،  مصنوعی استفاده می شود(، شوک 
حساس���یت مفرط به دارو و افزایش فاصله QT در 

نوار قلبی نباید مصرف شود.
هشدارها

گلوکوم، نارس���ایی احتقانی  1- در ص���ورت وج���ود 
قلب، بزرگ شدن پروستات، نارسایی کبد و کلیه، 
کمی پتاسیم خون،  سالخوردگان، میاستنی گراو، 
کاردیومیوپاتی، افت فش���ار خون و عدم  دیاب���ت، 
تع���ادل الکترولیت و اخت���الالت در هدایت قلبی با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- درم���ان ب���ا دیس���وپیرامید باید در بیمارس���تان 
شروع شود، مقدار مصرف مورد نیاز برای هر بیمار 
باید بر اساس پاسخ، تحمل، وزن بدن و به  صورت 

تدریجی تنظیم گردد.
3- درم���ان ب���ا دیس���وپیرامید باید ب���دون مصرف 
مق���دار اولیه، 12-6 س���اعت پ���س از آخرین نوبت 
کینیدین یا 6-3 س���اعت پ���س از  آخرین  مص���رف 

گردد. نوبت مصرف پروکائین آمید شروع 
گوارش���ی،  ضعف  عوارض جانبی: تحریک مجرای 
عضله قلب، کاهش فشار خون، انسداد دهلیزی-
بطن���ی، اث���رات ضدموس���کارینی )مانند خش���کی 
د هان، تاری دید،  احتباس ادرار(، سایکوز، یرقان 
کاهش قندخون با مص���رف این دارو  انس���دادی و 

گزارش شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان س���ایر 
داروه������ای ضدآری���تم���ی، ب���ه  وی���ژه دیلتی���������ازم، 

پروکائین آمی���د، لیدوکائی���ن، پروپرانولول و س���ایر 
و  بتا آدرنرژی���ک  گیرنده ه���ای  مس���دد  داروه���ای 
وراپامیل با دیس���وپیرامید باید ب���ا احتیاط صورت 
گیرد. مص���رف همزمان اریترومایس���ین با این دارو 
ممکن است س���بب افزایش غلظت دیسوپیرامید 
و پهن ش���دن باند QRS و یا طوالنی شدن QT در 

نوار قلبی شود.
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف دارو، ع���وارض جانبی  1- با قط���ع نا
قلبی ممکن است بروز  نماید.

2- ب���ه  علت احتم���ال بروز س���رگیجه، منگ���ی یا از 
گهانی از  حال رفت���ن، به  ویژه هنگام برخاس���تن نا
کار  حالت نشس���ته یا خوابیده، هن���گام رانندگی یا 
که نیاز به هوش���یاری دارند، باید  با ماش���ین  آالتی 

احتیاط شود.
کاهش احتمالی تعریق و عدم تحمل  3- به  علت 
گرم باید  گرم���ا، هنگام فعالی���ت بدنی یا در ه���وای 

احتیاط شود.
کاه���ش قندخ���ون به  4- در ص���ورت ب���روز عالئ���م 

پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف

-800 mg/day ،بزرگساالن: به  عنوان ضدآریتمی
400 در نوبت های منقس���م مصرف می شود. برای 
کاردیومیوپات���ی، مقدار مصرف  بیماران مبتال ب���ه 
100میلی گ���رم هر 6 س���اعت می باش���د. در بیماران 
کب���د، مقدارمص���رف  کلی���ه و  مبت���ال ب���ه نارس���ایی 
100میلی گ���رم ه���ر 6 س���اعت می باش���د. در صورت 
مص���رف  مق���دار  کلی���ه  ش���دید  نارس���ایی  وج���ود 
ک���ه ه���ر 24-8 س���اعت بر  100میلی گ���رم می باش���د 
کراتینین مصرف می شود. کلیرانس  اساس میزان 

ک���ودکان: ب���ه  عن���وان ضدآریتم���ی ه���ر 6 س���اعت، 
 ،10-30 mg/kg ک���ودکان ت���ا س���ن ی���ک س���ال در 
کودکان 4-12   ،10-20 mg/ kg ک���ودکان 4-1 س���ال
س���ال   14-18 ک���ودکان  و   10-15 mg/ kg س���ال 

mg/ kg 15-6 مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg
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Amiloride-H
Chlorthalidone
Ethacrynic Acid
Furosemide
Hydrochlorothiazide
Mannitol
Spironolactone
Eplerenone
Triamterene-H

        AMILORIDE-H                   
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به  عن���وان داروی 
کنترل پرفش���اری  کنترل حاالت ادم دار،  کمکی در 
کمکی تنظیم پتاس���یم خون ناشی  خون و درمان 
از مصرف داروهای مدر در افراد مبتال به پرفشاری 

خون مصرف می شود.
کلیه و  م���وارد منع مصرف: این دارو در نارس���ایی 

زیادی پتاسیم خون نباید مصرف شود.
هشدارها

کلیه،  1- در ص���ورت وجود بی ادراری یا نارس���ایی 
کلیوی یا نارس���ایی  افراد مبتال به دیابت و بیماری 

کبد با احتیاط فراوان مصرف شود.
کم ادرار  بیش���تر در  2- بیم���اران بدحال یا با حجم 

معرض خطر افزایش پتاسیم خون می باشند.
گوارش���ی، خش���کی  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
کاهش  د هان، بثورات جلدی،  اغتش���اش ش���عور، 
کلس���یم  فش���ار خ���ون در حالت ایس���تاده، افزایش 
کاهش س���دیم خون با مص���رف آمیلوراید  خ���ون و 

گزارش شده است.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با داروه���ای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین 
ممکن اس���ت منجر  به افزایش پتاسیم خون شده 
کاهن���ده فش���ار خ���ون افزایش یاب���د. مصرف  و اث���ر 
همزمان این دارو با لیتیم به  علت کاهش کلیرانس 
کلیوی لیتیم،  ممکن است سبب بروز مسمومیت 
ب���ا لیتیم ش���ود. خطر  ب���اال رفتن پتاس���یم خون با 
مص���رف همزمان ای���ن دارو با مکمل ه���ای حاوی 
پتاس���یم و سیکلوس���پورین افزایش می یابد. اثرات 

ضدانعقادی هپارین در صورت مصرف همزمان با 
این دارو ممکن است کاهش یابد.

نکات قابل توصیه
1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند، 
کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 

است تا مدت طوالنی ضروری باشد.
کاهش یا افزایش پتاس���یم خون  2- احتم���ال بروز 
وجود دارد. ممکن اس���ت پیگیری میزان پتاسیم 

در رژیم غذایی الزم باشد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به  عنوان م���در و پایین آورنده فش���ار 
خون 2-1 قرص در روز تجویز می شود.

اشکال دارویی
Tablet: Amiloride 5mg + 
Hydrochlorthiazide 50mg

    CHLORTHALIDONE      
کلرتالیدون در درمان ادم، حاالت  موارد مصرف: 

کلیه و پرفشار خونی مصرف می شود. نارسایی 
کم���ی ش���دید پتاس���یم  م���وارد من���ع مص���رف: در 
کلس���یم خون،  و س���دیم خ���ون و افزای���ش ش���دید 
اختالل شدید عملکرد کبد و کلیه، افزایش عالمتی 

اوره خون و بیماری آدیسون نباید مصرف شود.
هشدارها

1- این دارو در صورت وجود بی ادراری یا نارس���ایی 
کبد و نوزادان مبتال به زردی باید با احتیاط  کلیه یا 

فراوان مصرف شود.
کاهش پتاسیم  2- این دارو ممکن اس���ت س���بب 
خون، تش���دید دیابت، نق���رس و لوپوس اریتماتوز 

سیستمیک شود.
3- اندازه گیری فش���ار خون در طول درمان با این 

دارو در فواصل منظم ضروری است.
ع���وارض جانب���ی: اف���ت فش���ار خ���ون وضعیت���ی، 
توانای���ی  کاه���ش  گوارش���ی،  خفی���ف  اخت���الالت 
کاهش پتاس���یم، منیزیم و سدیم خون،  جنسی، 
کلر  کاهش  کلس���یم خون، آلکالوز همراه با  افزایش 
خون، افزایش اسیداوریک خون، نقرس،  افزایش 
کلس���ترول پالس���ما، با مصرف  قند خون و غلظت 

گزارش شده است. این دارو 
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
کلرتالیدون ممکن اس���ت جذب  کلس���تیرامین ب���ا 
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گلیکوزید های  کن���د. مصرف همزم���ان  آن را مه���ار 
کلرتالیدون، به  علت بروز افت پتاس���یم  دیژیتال با 
خ���ون، ممک���ن اس���ت احتم���ال مس���مومیت ب���ا 
دیژیتال را افزایش دهد. مصرف همزمان این دارو 
کلیوی لیتیم،  کلیرانس  کاهش  با لیتیم، به  علت 
ممکن است سبب بروز مسمومیت با لیتیم شود.

نکات قابل توصیه
1- این دارو پرفشار خونی را درمان نمی کند، بلکه 
کنت���رل می نماید. ل���ذا  مصرف طوالنی مدت  آن را 

آن ممکن است ضروری باشد.
کاهش پتاسیم خون وجود دارد.  2- احتمال بروز 
بنا بر این ممکن اس���ت مصرف پتاسیم اضافی در 

رژیم غذایی الزم باشد.
گر برنامه مصرف یک بار در روز باشد، مصرف  3- ا
دارو صبح ه���ا هنگام برخاس���تن از خ���واب توصیه 
می ش���ود تا اثر افزایش دفعات ادرار در طول ش���ب 

به حداقل برسد.
مقدار مصرف

 25-100 mg/day بزرگساالن: به  عنوان مدر،  ابتدا
کاهنده  یا mg 200-100 یک روز در میان و به  عنوان 
فشار خون، mg/day 100-25 )در یک نوبت واحد( 

مصرف می شود.
کودکان: مق���دار mg/kg/day 2 به  مدت س���ه روز 
که این مقدار براساس  در  هفته مصرف می ش���ود 

پاسخ بیمار تنظیم می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg

        EPLERENONE                 
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان داروی 
در بیماران ب���ا EF≥40% به همراه نارس���ایی بطن 
چپ به دنبال س���کته قلبی )شروع درمان 3 تا 14 
روز پس از س���کته( و نیز  بیماران با نارس���ایی قلبی 

کاربرد دارد.  )%30≤EF( خفیف مزمن
م���وارد منع مص���رف: در زی���ادی پتاس���یم خون، 
کبدی نباید  کلیوی یا نارسایی ش���دید  نارس���ایی 

مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود افزای���ش پتاس���یم 
کلیوی  کبدی، نارسایی  خون، دیابت، نارس���ایی 

با احتیاط فراوان مصرف شود. 
ع���وارض جانبی: اس���هال، یبوس���ت، ته���وع، افت 

فش���ار خون، سرفه، افزایش پتاس���یم خون، درد و 
گرفتگی عض���الت، راش پوس���تی از عوارض جانبی 

این دارو هستند. 
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
داروهای نگهدارنده پتاسیم، مکمل های پتاسیم 
و داروه���ای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین 
ممکن است منجر به افزایش پتاسیم خون شود. 
کبدی از جمله  کننده آنزیم  های  با داروهای مهار 
کونازول،  چ آزول���ی ش���امل ایترا داروه���ای ضدق���ار
وری������کون���ازول،  و  پوس������وکونازول  کتوکون�������ازول، 

کرولیموس تداخل دارد. سیکلوسپورین و تا
نکات قابل توصیه

1- این دارو پرفشار خونی را درمان نمی کند، بلکه 
کنت���رل می نماید. ل���ذا مصرف طوالنی مدت  آن را 

آن ممکن است باشد.
گوارش���ی و احتمااًل  کاهش تحریک  2- ب���ه  منظور 
کمک به افزایش فراهمی زیس���تی دارو، بهتر است 

دارو با غذا یا پس از آن مصرف شود.
مقدار مصرف: ابتدا مق���دار mg/day 25 مصرف 
ش���ده و پ���س از چه���ار هفت���ه در ص���ورت نی���از ب���ه 

mg/ day 50 افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 25, 50mg

    ETHACRYNIC ACID       
کرینی���ک در درمان ادم  م���وارد مصرف: اس���ید اتا
کلی���وی مص���رف  ک���م ادراری ناش���ی از نارس���ایی  و 

می شود.
هشدارها

کلی���ه بای���د با  1- در م���وارد ب���ی ادراری و نارس���ایی 
احتیاط فراوان مصرف شود.

2- ممکن اس���ت سبب بروز  افت پتاسیم و سدیم 
خون شود.

3- بیماران س���الخورده ممکن است به اثرات این 
دارو بر فشار خون و الکترولیت  ها حساس تر باشند 
گ���ردش خ���ون و حمالت  کالپس  و ب���ا خط���ر ب���روز 

ترومبوآمبولی مواجه شوند.
کاهش س���دیم، پتاسیم و منیزیم  عوارض جانبی: 
کلس���یم، افت فش���ار  خ���ون، آلکالوز، افزایش دفع 
گوارش���ی، افزای���ش اوره  خون، ته���وع، اخت���الالت 
خون و نق���رس، افزایش قند خون، افزایش موقت 
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کلسترول و تری گلیسرید پالسما با مصرف د غلظت 

گزارش شده است. این دارو 
تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان لیتیم 
کرینی���ک ممکن اس���ت موج���ب بروز  ب���ا اس���ید اتا
مس���مومیت ناش���ی از لیتیم ش���ود. احتم���ال بروز 
کلیوی در ص���ورت مصرف  گوش���ی و  مس���مومیت 
کرینیک با سایر دارو های سمی  همزمان اس���ید اتا
گ���وش ممکن اس���ت افزای���ش یابد.  کلی���ه و  ب���رای 
کاهن���ده  در ص���ورت مص���رف همزم���ان داروه���ای 
پتاس���یم خون با این دارو، خطر بروز  افت ش���دید 
پتاسیم خون افزایش می یابد. اثرات ضدانعقادی 
داروه���ای ضدانعقاد در صورت مصرف همزمان با 

کرینیک ممکن است افزایش یابد. اسیداتا
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند، 
کنت���رل می نماید. ل���ذا مصرف طوالنی  بلک���ه آن را 

مدت آن ممکن است ضروری باشد.
کاهش  2- در طول مصرف این دارو، احتمال بروز 
پتاس���یم خون وج���ود دارد. ممکن اس���ت مصرف 

مکمل های پتاسیم ضروری باشد.
3- در ایس���تادن ب���ه  مدت طوالنی م���دت، انجام 
کاهنده  گرم، به  علت اثر  فعالیت بدنی یا در هوای 

فشار خون درحالت ایستاده، باید احتیاط شود.
4- در صورتی ک���ه برنامه مصرف دارو یک بار در روز 
باش���د، به  منظور جلوگی���ری از تک���رر ادرار در طول 

شب، این دارو باید در هنگام صبح مصرف شود.
کرینی���ک به رژی���م درمانی زیادی  گر اس���ید اتا 5- ا
فش���ار خ���ون اضافه ش���ود، به  منظ���ور جلوگیری از 
کاهش مقدار مصرف  کاهش ش���دید فش���ار خون، 
کاهنده فش���ار خون ممکن است  س���ایر داروهای 

ضروری باشد.
کث���ر مصرف  ک���م ادراری ب���ا حدا 6- در صورتی ک���ه 
این دارو به مدت 24 س���اعت ادامه داشته باشد، 

گردد. توصیه می شود مصرف دارو قطع 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ابتدا mg/day 100-50 به  صورت یک 
نوبت���ی یا در نوبت های منقس���م مصرف می ش���ود 
که بر حس���ب نیاز mg/day 50-25 به مقدار شروع 
اضاف���ه می ش���ود. ب���ه  عن���وان مق���دار نگهدارنده،  
 50 -200 mg/ day بر اس���اس نیاز  بیم���ار، معم���واًل
ت���ا  مص���رف  مق���دار  کث���ر  حدا می ش���ود.  مص���رف 

mg/ day 400 است.
که  ک���ودکان: ابت���دا mg/day 25 مصرف می ش���ود 
بر حس���ب نیاز mg/day 25 به مقدار شروع اضافه 
می گردد. مقدار نگهدارنده این دارو براس���اس نیاز  

بیمار تنظیم می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg

         FUROSEMIDE                     
و  ادم  درم���ان  در  فوروزمای���د  مص���رف:  م���وارد 
کلی���وی و افزای���ش  ک���م ادراری ناش���ی از نارس���ایی 
خفیف تا متوس���ط فش���ار خون و به  عنوان داروی 
کمکی در درمان بحران افزایش فشار خون مصرف 

می شود.
هشدارها

کلی���ه بای���د با  1- در م���وارد ب���ی ادراری و نارس���ایی 
احتیاط فراوان مصرف شود.

کاهش پتاس���یم و  2- ممک���ن اس���ت س���بب ب���روز 
سدیم خون شود.

3- بیماران س���الخورده ممکن است به اثرات این 
دارو بر فش���ار خون و الکترولیت  ها حساس تر بوده 
گ���ردش خون و  کالپ���س  و در مع���رض خط���ر ب���روز 

حمالت ترومبوآمبولی باشند.
کاهش س���دیم، پتاسیم و منیزیم  عوارض جانبی: 
کلس���یم، افت فش���ار  خ���ون، آلکالوز، افزایش دفع 
گوارش���ی، افزای���ش اوره  خون، ته���وع، اخت���الالت 
خون و نقرس، افزای���ش قندخون، افزایش موقت 
کلسترول و تری گلیسرید پالسما با مصرف  غلظت 

گزارش شده است. این دارو 
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان لیتیم با 
فوروزماید ممکن اس���ت موجب بروز مس���مومیت 
ناش���ی از لیتیم شود. اثرات ضدانعقادی داروهای 
ضدانعقاد در صورت مصرف همزمان با فوروزماید 

ممکن است افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند، 
کنت���رل می نماید. ل���ذا مصرف طوالنی  بلک���ه آن را 

مدت آن ممکن است ضروری باشد.
2- در ط���ول مصرف این دارو، احتم���ال بروز  افت 
پتاس���یم خون وج���ود دارد. ممکن اس���ت مصرف 

مکمل های پتاسیم ضروری باشد.
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3- در ایس���تادن به  مدت طوالنی، انجام فعالیت 
کاهنده  گ���رم، به  علت اث���ر  جس���مانی ی���ا در هوای 

فشار خون درحالت ایستاده، باید احتیاط شود.
گ���ر برنامه مص���رف دارو یک بار  در روز باش���د،  4- ا
به منظور جلوگیری از تکرر  ادرار در طول شب، این 

دارو باید هنگام صبح مصرف شود.
گر فوروزماید به رژیم درمانی پرفش���اری خون  5- ا
اضافه ش���ود، به  منظ���ور جلوگیری از  افت ش���دید 
کاهنده  کاهش مقدار مصرف س���ایر داروهای  آن، 

فشار خون ممکن است ضروری باشد.
کث���ر مصرف ای���ن دارو  ک���م ادراری ب���ا حدا گ���ر  6- ا
به  مدت 24 س���اعت ادامه داش���ته باشد، توصیه 

می شود مصرف دارو قطع شود.
7- احتم���ال ب���روز حساس���یت ب���ه ن���ور ب���ا مصرف 
فوروزمای���د وجود دارد. از  تماس بیش از حد با نور 

خورشید باید خودداری شود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: در درم���ان ب���ی ادراری ابت���دا 20-80 
که  میلی گرم در یک نوبت واحد مصرف می ش���ود 
سپس هر 8-6 س���اعت مقدار 40-20 میلی گرم به 
مقدار مص���رف اضاف���ه می گردد تا پاس���خ مطلوب 
حاصل شود. به  عنوان مقدار نگهدارنده این دارو 
به  صورت یک نوبتی یا در 3-2 نوبت منقسم یک 
روز در می���ان ی���ا 4-2 روز متوالی یک ب���ار در هفته 
کاهنده فش���ار خون،   تجویز می ش���ود. به  عن���وان 
ابت���دا 40میلی گرم دو بار در روز مصرف می ش���ود و 
سپس مقدار مصرف بر اساس پاسخ بیمار تنظیم 
 600 mg/day کثر  مقدار مصرف ت���ا می گ���ردد. حدا

است.
کودکان: ابتدا mg/kg 2 در یک نوبت واحد مصرف 
می شود و سپس هر 8-6 س���اعت mg/ kg 2-1 به 
مق���دار مصرف اف���زوده می گردد تا پاس���خ مطلوب 

به  دست آید.
تزریقی

بزرگس���االن: ابت���دا 40-20میلی گ���رم در یک نوبت 
واحد تزریق عضالنی یا وریدی می ش���ود و س���پس 
مق���دار   کاف���ی،  پاس���خ  تاحص���ول  س���اعت   2 ه���ر 
20میلی گ���رم ب���ه مقدار مص���رف اف���زوده می گردد. 
مق���دار نگهدارنده بر اس���اس اندازه گی���ری غلظت 
س���رمی تعیین می ش���ود )1 یا 2 ب���ار در روز(. در ادم 

ح���اد ری���وی )ب���دون بح���ران ازدی���اد فش���ار خون( 
به  عنوان مقدار ش���روع 40میلی گرم تزریق وریدی 
کافی،  می ش���ود و در ص���ورت عدم حصول پاس���خ 
مج���ددًا پ���س از ی���ک س���اعت 80میلی گ���رم تزریق 
کاهنده فش���ار خون در بحران  می گردد. به  عنوان 
کلیه س���الم  که  ازدیاد فش���ار خون در بزرگس���االنی 
دارند، مق���دار 80- 40میلی گ���رم و در بحران ازدیاد 
فش���ار خون هم���راه ب���ا ادم ریوی یا نارس���ایی حاد 
کلیوی، مقدار 200-100 میلی گرم به  صورت وریدی 

تزریق می شود. 
ک���ودکان: ابت���دا mg/kg 1 ب���ه  ص���ورت ت���ک نوبتی 
تزریق عضالنی یا وریدی می ش���ود و هر 2 س���اعت 
mg/kg 1 ب���ه مقدار مصرف افزوده ش���ده تا پاس���خ 

گردد. مناسب حاصل 
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml
Tablet: 40mg

             HYDROCHLORO         
              THIAZIDE                       

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درم���ان ادم، بعضی 
کلیه و پرفشاری خون مصرف  از حاالت نارس���ایی 

می شود.
هیدروکلرتیازید به صورت ترکیبی با سایر داروهای 
موث���ر  بر بیماری ه���ای قلبی-عروقی در یک قرص 
واح���د نیز در ب���ازار وج���ود دارد. به بخش اش���کال 

داروئی مراجعه شود.
هشدارها: در صورت وجود بی ادراری یا نارسایی 
کلی���ه و در نوزادان مبتال به یرق���ان باید با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: اف���ت فش���ار خ���ون وضعیت���ی،  
کاه���ش توانای���ی جنس���ی،   گوارش���ی،  اخت���الالت 
کاهش پتاس���یم، منیزیم و س���دیم خ���ون، افزایش 
کلسیم خون، آلکالوز، افزایش اسید اوریک خون، 
کلس���ترول پالس���ما با  نق���رس، افزایش قند خون و 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
همزم��������ان   مص�������رف  داروی��������ی:  ت���داخل  ه���ای 
کلس���تیرامین ب���ا هیدروکلروتیازی���د ممک���ن اس���ت 
همزم���ان  مص���رف  کن���د.  مه���ار  را  آن  ج���ذب 
گلیکوزید های دیژیتال با هیدروکلروتیازید ممکن 
اس���ت احتمال مس���مومیت با دیژیت���ال را افزایش 
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دهد. مص���رف همزمان این دارو ب���ا لیتیم ممکن د

اس���ت س���بب ب���روز مس���مومیت ب���ا لیتی���م ش���ود. 
مصرف همزمان دارو های مهارکننده آنزیم مبدل 
آنژیوتانس���ین، سیکلوس���پورین و س���ایر دارو های 
مدر نگهدارنده پتاس���یم، مکمل های پتاسیمی و 
دارو های حاوی پتاسیم با هیدروکلروتیازید ممکن 
اس���ت س���بب تجمع پتاس���یم به وی���ژه در بیماران 

کلیه شود. مبتال به نارسایی 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند، 
کنت���رل می نماید. ل���ذا مصرف طوالنی  بلک���ه آن را 

مدت آن ممکن است ضروری باشد.
کاه���ش پتاس���یم خون وج���ود دارد.  2- احتم���ال 
ممک���ن اس���ت مص���رف پتاس���یم اضاف���ی در رژی���م 

غذایی الزم باشد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به  عنوان م���در 100-25میلی گرم یک 
ی���ا دو ب���ار در روز، ی���ک روز در می���ان ی���ا ی���ک بار در 
روز به م���دت 5-3 روز در هفته مصرف می ش���ود. 
 25-100 mg/day ،کاهنده فش���ار خ���ون به  عنوان 
در یک نوبت واحد یا در دو مقدار منقس���م مصرف 
می شود که این مقدار براساس پاسخ بیمار تنظیم 

می گردد.
ک���ودکان: مق���دار mg/kg/day 2-1 به صورت یک 

نوبتی یا در دو نوبت منقسم مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg
TabletS: Lisinopril 10   mg - 320    mg 
+ Hydrochlorothiazide 12.5mg-25mg

            MANNITOL                   
م���وارد مص���رف: مانیت���ول ب���رای پیش���گیری و یا 
کلیه، درمان  کم  ادراری در نارس���ایی حاد  درم���ان 
ادم مغزی و افزایش فش���ار داخل جمجمه و فشار 
داخل چش���م، تس���ریع دفع ادراری مواد س���می و 
پیش���گیری از همولی���ز و افزای���ش هموگلوبی���ن آزاد 
خون طی عمل جراحی برداش���تن پروستات از راه 

پیشابراه مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: در نارس���ایی احتقانی قلب، 
کلیوی،  ادم ری���وی، بی ادراری همراه با نکروز حاد 
دهیدراتاس���یون ش���دید، خونری���زی جمجم���ه و 

نارس���ایی قلبی یا ادم ریوی پس از شروع درمان با 
مانیتول نباید مصرف شود.

هشدارها
کلیه، باید با احتیاط  1- در نارسایی شدید قلب و 

فراوان مصرف شود.
2- نش���ت ای���ن دارو از رگ ب���ه بافت ه���ای اطراف، 

سبب بروز التهاب ورید می شود.
3- ط���ی درمان ب���ا مانیت���ول، اندازه گی���ری میزان 
الکترولی���ت )به  ویژه س���دیم و پتاس���یم(، بررس���ی 

کلیه و تعیین حجم ادرار ضروری است. عملکرد 
ع���وارض جانب���ی: اختالل تع���ادل آب و الکترولیت 
ش���دیدترین عارضه جانبی مانیتول است. تجویز 
سریع مقادیر زیاد آن ممکن است منجر به تجمع 
ج سلولی،  مانیتول، افزایش بیش از حد مایع خار
کاهش سدیم خون، گاهی افزایش پتاسیم خون و 

گردش خون شود. افزایش بار 
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
دیگوکسین ممکن است احتمال بروز مسمومیت 

با دیگوکسین را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- محل���ول مانیت���ول فق���ط بای���د از راه انفوزی���ون 
وریدی مصرف شود.

2- محل���ول مانیت���ول با غلظ���ت 15% و بیش���تر در 
کریستال دارد.  دماهای پایین تمایل به تش���کیل 
س���ت انفوزی���ون مانیت���ول در هن���گام تجوی���ز این 

غلظت باید دارای صافی باشد.
3- در صورت نی���از به مصرف این دارو در بیماران 
کلی���ه، توصیه  ک���م  ادراری ی���ا نارس���ایی  مبت���ال به 
می شود قبل از ش���روع درمان یک نوبت آزمایشی 
مع���ادل mg/kg 200 ب���ه ص���ورت محل���ول %10-20 
طی م���دت 5-3 دقیق���ه انفوزیون وریدی ش���ود. 
در ص���ورت عدم حصول پاس���خ مطلوب، درمان با 

مانیتول را نباید آغاز نمود.
مقدار مصرف

گرم  بزرگس���االن: به  عن���وان م���در، مق���دار 50-100 
ب���ه ص���ورت محل���ول 25-5% انفوزی���ون وری���دی 
می ش���ود. س���رعت انفوزی���ون باید ط���وری تنظیم 
 30 -50 ml/hr که میزان دف���ع ادرار حداق���ل ش���ود 
باش���د. در درم���ان خی���ز مغ���زی،  افزای���ش فش���ار 
 0/25-2 g/kg گلوک�����وم،  و  داخ����������ل  جمجم���ه 
ب���ه  صورت محل���ول 25- 15% ط���ی 60-30 دقیقه 
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انفوزیون می ش���ود. برای دفع مواد س���می،  مقدار 
گرم به  صورت محلول  25-5% با سرعتی   50-200
 100-500 ml/hr که می���زان دف���ع ادرار حداق���ل ب���ه

برسد، انفوزیون وریدی می شود.
کودکان: به  عنوان مدر، g/kg 2-0/25 به  صورت 
محلول 20-15% طی 6-2 س���اعت، ب���رای درمان 
گلوکوم  خیز مغزی، افزایش فشار داخل جمجمه و 
g/kg 2-1 به  صورت محلول 20-15% طی 60- 30 
 2 g/ kg کثر دقیق���ه و برای دف���ع مواد س���می،  حدا
وری���دی  انفوزی���ون  محل���ول %5-10  ب���ه  ص���ورت 

می شود.
اشکال دارویی

Infusion: 10%, 20%

     SPIRONOLACTONE        
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان داروی 
کنترل پرفش���اری  کنت���رل حاالت همراه با ادم،  در 
خ���ون همراه با افزایش آلدوس���ترون ی���ا بدون آن، 
تش���خیص و درم���ان افزای���ش اولیه آلدوس���ترون و 
کاهش پتاسیم خون و درمان  پیشگیری یا درمان 

پرمویی بدن در زنان مصرف می شود. 
م���وارد منع مص���رف: در زی���ادی پتاس���یم خون، 

نباید مصرف شود.
هشدارها

کلیه،  1- در ص���ورت وجود بی ادراری یا نارس���ایی 
کلیوی یا نارس���ایی  افراد مبتال به دیابت و بیماری 

کبد با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- بیم���اران بدح���ال ی���ا با حج���م ادرار بیش���تر در 

معرض خطر افزایش پتاسیم خون هستند.
3- در بیم���اران س���الخورده، خط���ر ب���روز  افزای���ش 

پتاسیم خون افزایش می یابد.
تعیی���ن غلظ���ت  و  اندازه گی���ری فش���ار خ���ون   -4
الکترولیت های سرم در طول درمان با این دارو در 

فواصل منظم ضروری است.
کاه���ش  گوارش���ی،  اخت���الالت  ع���وارض جانب���ی: 
توانایی جنسی، بزرگ شدن پستان ها،  بی نظمی 
ش���عور،  اغتش���اش  س���ر درد،  کس���الت،   قاعدگ���ی، 
کاهش  بث���ورات جلدی،  افزایش پتاس���یم خ���ون، 
کبدی و نرمی استخوان با  س���دیم خون، س���میت 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 

با داروهای نگهدارنده پتاس���یم، سیکلوسپورین، 
مکمل های پتاس���یم و داروه���ای مهارکننده آنزیم 
مبدل آنژیوتانس���ین ممکن است منجر به افزایش 
پتاسیم خون شود. اثرات ضدانعقادی هپارین در 
کتون ممکن  صورت مصرف همزمان با اسپیرونوال
کاهش یابد. مص���رف همزمان ای���ن دارو با  اس���ت 
کلی���وی لیتیم،  کلیرانس  کاه���ش  لیتیم ب���ه  علت 
ممکن اس���ت س���بب ب���روز مس���مومیت ب���ا لیتیم 
کتون ممک���ن اس���ت نیمه عمر  ش���ود. اس���پیرونوال

دیگوکسین را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند، 
کنت���رل می نماید. ل���ذا مصرف طوالنی  بلک���ه آن را 

مدت آن ممکن است ضروری باشد.
گ���ر دارو ی���ک بار  در  روز ب���ه  صورت یک نوبتی  2- ا
مصرف می شود، برای اجتناب از  افزایش دفعات 
دف���ع ادرار در طول ش���ب، بهتر اس���ت دارو هنگام 

گردد. صبح  مصرف 
گوارش���ی و احتمااًل  کاهش تحریک  3- ب���ه  منظور 
کمک به افزایش فراهمی زیس���تی دارو، بهتر است 

دارو با غذا یا پس از آن مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: به  عنوان مدر در ادم ناشی از نارسایی 
کبدی یا سندرم نفروتیک،  احتقانی قلب، سیروز 
ابت���دا mg/ day 200-25 در 4-2 نوب���ت منقس���م 
به  م���دت حداق���ل 5 روز مصرف می ش���ود. مقدار 
نگهدارنده براساس نیاز هر بیمار تعیین می گردد. 
 50 -100 mg/ day در درمان پرفش���اری خون، ابتدا
ب���ه  صورت ت���ک نوبتی ی���ا در 4-2 نوبت منقس���م 
به  مدت حداقل 2 هفته مصرف می شود. سپس 
مق���دار مص���رف هر 2 هفت���ه یک  بار بر حس���ب نیاز 
تنظی���م می گ���ردد ت���ا ب���ه mg/ day 200 برس���د. در 
کمی پتاس���یم خون ناش���ی از مصرف سایر  درمان 
مدره���ا mg/day 100-25 در ی���ک نوب���ت واح���د یا 
کمکی  در 4-2 نوب���ت منقس���م، به  عن���وان داروی 
در تش���خیص افزایش اولیه آلدوس���ترون در آزمون 
طوالنی م���دت mg/day 400 به  مدت 4-3 هفته، 
کوت���اه م���دت 400میلی گرم ب���ه  مدت 4  در آزم���ون 
گونیس���ت آلدوس���ترون 400- روز و ب���ه  عن���وان آنتا
مص���رف  منقس���م  نوب���ت   2-4 در  100میلی گ���رم 

می شود.
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کاهنده فش���ار خون در د ک���ودکان: به  عنوان مدر یا 

درمان ادم، آسیت یا پرفشاری خون، مقدار شروع 
که در یک نوبت واحد یا  mg/kg 3-1 در روز اس���ت 
در 4-2 نوبت منقس���م مصرف می شود. پس از 5 

روز مقدار مصرف مجددًا تنظیم می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 100mg

     TRIAMTERENE-H          
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���رآورده به  عن���وان داروی 
کنترل  کنت���رل ح���االت هم���راه ب���ا ادم،  کمک���ی در 
کمی پتاسیم خون ناشی  پرفشاری خون و درمان 
از مص���رف داروهای مدر در افراد مبتال به پرفش���ار 

خونی مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به افزایش 

پتاسیم خون نباید مصرف شود.
هشدارها

کلیه،  1- در ص���ورت وجود بی ادراری یا نارس���ایی 
کلی���وی و نوزادان  افراد مبت���ال به دیابت و بیماری 

مبتال به یرقان با احتیاط فراوان مصرف شود.
کم ادرار بیش���تر در  2- بیم���اران بدحال یا با حجم 

معرض خطر افزایش پتاسیم خون هستند.
گوارش���ی، خش���کی  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
کاهش مختصر در فش���ار  د ه���ان، بثورات جلدی،  
خون، افزایش پتاسیم خون و حساسیت به نور با 

گزارش شده است. مصرف تریامترن 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با داروه���ای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین 
ممکن اس���ت منجر به افزایش پتاسیم خون شود 
کاهن���ده فش���ار خ���ون افزایش یاب���د. مصرف  و اث���ر 
کاه���ش  همزم���ان ای���ن دارو ب���ا لیتی���م ب���ه عل���ت 
کلیوی لیتیم، ممکن اس���ت س���بب بروز  کلیرانس 
مس���مومیت با لیتیم ش���ود. خطر افزایش پتاسیم 
خون ب���ا مصرف همزمان ای���ن دارو با مکمل های 
حاوی پتاسیم و سیکلوسپورین افزایش می یابد. 
اث���رات ضدانعق���ادی هپاری���ن در ص���ورت مصرف 
کاهش یابد.  ه���م  زمان با ای���ن دارو ممکن اس���ت 
کلس���تیرامین ب���ا این دارو ممکن  مصرف هم زمان 
گردد.  اس���ت س���بب مهار جذب هیدروکلروتیازید 
مصرف هم زمان هیدروکلروتیازید با گلیکوزیدهای 
دیژیت���ال ممکن اس���ت خطر ب���روز مس���مومیت با 

دیژیتال را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند، 
کنت���رل می  نماید. ل���ذا مصرف طوالنی  بلک���ه آن را 

مدت آن ممکن است ضروری باشد.
کاهش یا افزایش پتاسیم خون وجود  2- احتمال 
دارد. ممکن است پیگیری میزان پتاسیم در رژیم 

غذایی الزم باشد.
مق���دار مصرف: ب���ه  عن���وان م���در و پایین آورنده 
فش���ار خ���ون، 2-1 ق���رص در روز تجویز می ش���ود. 
مقدار نگهدارنده برای بعضی از بیماران یک قرص 

در روز یا یک روز در میان می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: Triamterene 50mg + 
Hydrochlorothiazide 25mg

           ENALAPRIL                     
کنت���رل پرفش���اری  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در 
خون، درمان نارس���ایی احتقانی قلب، پیشگیری 
کرون���ر در  از نارس���ایی عالمت���ی قلب���ی و ایس���کمی 
بیم���اران مبت���ال ب���ه اخت���الل عملکرد بط���ن چپ، 

مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 

آنژیوادم ایدیوپاتیک یا ارثی، نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود س���ابقه آنژی���وادم،  افزای���ش 
کلیه و  کلیه، پیوند  پتاس���یم خون، تنگی ش���ریان 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. نارسایی 
کم نمک  که رژیم غذایی ش���دیدًا  2- در بیماران���ی 
دارند یا دیالیز می شوند ممکن است سبب کاهش 
گهانی و ش���دید فش���ار خون ش���ود. عالوه  براین  نا
کلی���ه ناش���ی از مص���رف داروهای  خطر نارس���ایی 
مهارکنن���ده آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین در بیمارانی 
کاهش یافت���ه یا در  ک���ه س���دیم و حجم خون آنه���ا 
ک���ه مبتال ب���ه نارس���ایی احتقان���ی قلب  بیماران���ی 

هستند،  افزایش می یابد.
کاهش فش���ار خون، س���رگیجه،  ع���وارض جانبی: 
کرامپ عضالنی،  گاهی استفراغ(،  سردرد، تهوع )و 
گل���و، تغییرات  خش���کی م���داوم د ه���ان، ناراحت���ی 
ص���دا و ح���س چش���ایی، الته���اب مخ���اط د هان،  
کلیه، افزایش  س���وء هاضمه،  دردشکم، نارس���ایی 



277

C
A

R
D

IO
VA

SC
U

LA
R

 M
ED

IC
IN

ES
 

10

کهیر،  بث���ورات جلدی  پتاس���یم خ���ون، آنژی���وادم، 
کنش ه���ای حساس���یتی و اخت���الالت خونی از  و وا

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کاهنده فشار خون را افزایش  داروهای هوش���بر، اثر 
می ده���د. مص���رف همزمان ای���ن دارو ب���ا دارو های 
اث���ر  اس���ت  ممک���ن  غیراس���تروئیدی  ضدالته���اب 
کاهش داده  پایین آورنده فش���ار خ���ون اناالپری���ل را
کلی���ه افزای���ش یاب���د. در صورت  و خط���ر نارس���ایی 
مصرف همزمان این دارو با سیکلوس���پورین، خطر 
ب���روز افزای���ش پتاس���یم خ���ون افزایش می یاب���د. در 
صورت مصرف همزم���ان اناالپریل با داروهای مدر 
نگهدارنده پتاسیم و مکمل  های پتاسیم، احتمال 
بروز افزایش پتاس���یم خون وج���ود دارد. همچنین 
داروهای مدر ممکن است سبب افزایش اثر کاهنده 
فش���ار خ���ون اناالپریل ش���وند. در ص���ورت مصرف 
همزمان لیتیم با اناالپریل، دفع لیتیم کاهش یافته 

و غلظت آن در پالسما افزایش می یابد. 
نکات قابل توصیه

1- این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی کند، 
کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 

است بصورت طوالنی مدت ضروری باشد.
2- ط���ی مصرف ای���ن دارو، رعایت رژی���م غذایی و 

محدودیت مصرف سدیم اهمیت دارد.
مق���دار مص���رف: ب���ه  عن���وان پایین آورنده فش���ار 
که  خون، ابتدا mg/day 5-2/5 مصرف می ش���ود 
در ص���ورت نیاز، پس از 1 ی���ا 2 هفته مقدار  مصرف 
براس���اس پاس���خ بیم���ار تنظی���م می گ���ردد. مقدار 
مص���رف نگهدارن���دهmg/day 40-2/5 در ی���ک یا 
دو نوبت منقسم می باش���د. در نارسایی احتقانی 
قل���ب، ابتدا مق���دار 2/5میلی گرم یک ی���ا دو بار در 
روز مصرف می شود. س���پس مقدار مصرف پس از 
2-1 هفته براساس پاسخ بالینی تنظیم می گردد. 
مقدار مص���رف نگهدارن���ده mg/day 40-5 اس���ت 
که به  ص���ورت مقدار واحد یا در دو نوبت منقس���م 
مصرف می ش���ود. در اخت���الل عملکرد بطن چپ، 
 20 mg/day کثر 2/5میلی گ���رم دو بار در روز تا حدا
کثر  برحس���ب تحمل بیمار مصرف می ش���ود. حدا

مقدار مصرف در بزرگساالن تا mg/day 40 است.
اشکال دارویی

Tablet: 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg

         EPROSARTAN               
کنترل پرفش���ار  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای 

خونی مصرف می شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود ب���ارداری، زی���ادی 
پتاسیم خون، نارسایی کلیوی، تنگی شریان کلیه 
کاه���ش حجم خون ب���ا احتیاط ف���راوان مصرف  و 

شود.
عوارض جانبی: سرگیجه، عفونت مجاری تنفسی 
گلودرد(، سردرد، درد پشت،  فوقانی )سرفه، تب و 
گزارش  اس���هال و احتقان بینی با مصرف این دارو 

شده است.
ک���ه از مدرها  تداخل  ه���ای داروی���ی: در بیمارانی 
استفاده می کنند، کاهش عالمتی فشار خون پس 

از شروع درمان با اپروسارتان بروز می نماید.
ن���کات قابل توصیه: ای���ن دارو پرفش���اری خون را 
کنترل می  نماید. لذا  درم���ان نمی کند، بلک���ه آن را 
مص���رف طوالنی م���دت آن ممکن اس���ت ضروری 

باشد.
مقدار مصرف

گرم یک بار در روز  یا در  بزرگساالن: 800-400میلی 
دو مقدار منقسم، مصرف می شود. مقدار معمول 

شروع mg/ day 600 است.
اشکال دارویی

Tablet: 300mg, 600mg

              ESMOLOL                  
کنت���رل س���ریع  م���وارد مص���رف: اس���مولول ب���رای 
کوت���اه  م���دت ضرب���ان بطن���ی در بیم���اران مبت���ال  و 
ب���ه فیبریالس���یون دهلی���زی ی���ا فلوت���ر دهلی���زی و 
ک���ی کاردی و  ک���ی کاردی ف���وق بطن���ی، درم���ان تا تا
افزایش فشار خون در حین یا پس از جراحی مصرف 

می شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 
کاردیوژنیک، انس���داد درجه 2 یا 3  قلب���ی، ش���وک 
گره دهلیزی-بطنی و برادی کاردی سینوسی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود س���ابقه آلرژی یا آسم برونشی، 
آمفیزم یا برونشیت غیرآلرژنیک، نارسایی احتقانی 

قلبی و دیابت با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- اندازه گی���ری فش���ار خ���ون، ثب���ت ن���وار قلب���ی و 
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اندازه گی���ری ضرب���ان قل���ب، در طول مص���رف دارو د

ضروری است.
گیجی،  عوارض جانبی: افت فش���ار خون، تعریق، 
س���ردرد، ته���وع و درد ی���ا ت���ورم در مح���ل تزری���ق با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
تداخل ه���ای داروی���ی: اس���مولول ممکن اس���ت 
کاهش قندخون ناش���ی از مصرف دارو های  عالئم 
ی���ا انس���ولین را بپوش���اند. مص���رف  ض���د دیاب���ت 
همزمان این دارو با داروهای مقلد س���مپاتیک با 
اثر محرک بتا   آدرنرژیک، ممکن اس���ت سبب مهار 
اث���رات درمان���ی هر دو دارو ش���ود. مصرف همزمان 
آمینوفیلی���ن یا تئوفیلین با این دارو ممکن اس���ت 
منجر  به مهار دو طرفه اثرات درمانی داروها شود.

مق���دار مص���رف: ب���ه  عن���وان ضدآریتم���ی، از راه 
انفوزی���ون وری���دی، mcg/kg/min 500 ب���ه  مدت 
یک دقیقه و س���پس mcg/kg/min 50 برای چهار 
دقیق���ه مص���رف می ش���ود. در صورت عدم پاس���خ 
مق���دار دارو mcg/kg/min 50 ه���ر چه���ار دقیق���ه 
 200 mcg/kg/min کث���ر افزای���ش می یابد تا به حدا

برسد.
اشکال دارویی

Injection: 2500mg/10ml

           EZETIMIBE                    
کاه���ش میزان  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای 
کلسترول LDL، و آپولیپوپروتئینB در  کلسترول، 

کنترل زیادی چربی خون مصرف می شود.
هشدارها

1- در صورت افزایش قابل توجه کراتین فسفوکیناز 
و احتمال بروز میوپاتی، مصرف این دارو باید قطع 

شود.
گوارش���ی، سردرد، درد  عوارض جانبی: اختالالت 
شکم، اس���هال، سرگیجه، درد عضالنی و به  ندرت 
درد مفاصل و حساسیت مفرط، درد قفسه سینه 

گزارش شده است. و هپاتیت با مصرف این دارو 
ج���ذب  کلس���تیرامین  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
کاه���ش می ده���د. سیکلوس���پورین  ازتیمای���ب را 

غلظت ازتیمایب را  افزایش می دهد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار mg/day 10 مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 10mg

        FENOFIBRATE                  
کنت���رل چربی  موارد مص���رف: فنوفیب���رات برای 

خون مصرف می شود. 
کیس���ه صفرا،  م���وارد من���ع مص���رف: در بیم���اری 
کتوتیفن و نارسایی شدید  حساس���یت به نور یا به 

کبد نباید مصرف شود.
هشدارها

کاری  ک���م  1- قب���ل از ش���روع درم���ان با ای���ن دارو، 
تیروئید باید جبران شود.

کلیه، باید با احتیاط فراوان  کبد و  2- در نارسایی 
مصرف شود.

گوارشی، بی اشتهایی،  عوارض جانبی: اختالالت 
انسداد صفراوی، افزایش وزن، سرگیجه، سر درد، 
کراتینین  کلی���ه، افزایش  خواب آلودگی، نارس���ایی 
کهیر،  س���رم، اختالل در نعوظ، س���میت عضالنی، 
خ���ارش، حساس���یت ب���ه نور  ب���ا مصرف ای���ن دارو 

گزارش شده است.
تداخل  های دارویی: فیبرات ها، اثرات داروهای 
کی را افزایش می دهند. این دارو با  ضدانعقاد خورا
داروهایی مانند تولبوتامید و سایر ضددیابت های 
س���ولفونیل اوره، فنی توئی���ن، و فوروزماید تداخل 
دارد. خط���ر  ب���روز  میوپات���ی در ص���ورت مص���رف 
همزمان این دارو با اس���تاتین ها  افزایش می یابد. 
احتم���ال افزای���ش غلظ���ت سیکلوس���پورین و بروز 
کلیوی ناشی از آن، در صورت مصرف  مسمومیت 

همزمان با این دارو وجود دارد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار mg/day 200-43 ب���ه  صورت 
ت���ک نوبت���ی ی���ا در س���ه نوب���ت منقس���م مص���رف 

می شود. 
کودکان: مقدار 67 میلی گرم به  ازای هر 20 کیلوگرم 

وزن بدن، در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg, 200mg

          FLECAINIDE                  
موارد مص���رف: فلکائیناید برای درم���ان آریتمی 
م���داوم،  بطن���ی  ک���ی کاردی  تا ش���دید،   عالمت���ی 
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ک���ی کاردی بطنی  انقباض���ات بطن���ی ن���ارس ی���ا تا
غیرمداوم مقاوم به درمان با سایر داروها و درمان 
آریتمی  فوق بطنی عالمتی شدید مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود ش���وک 
گ���ره دهلی���زی  کاردیوژنی���ک، بل���وک درج���ه 2 و 3 
بطن���ی، س���ابقه نارس���ایی احتقانی قلب و س���کته 
قلب���ی و در بیماران مبتال به فلوتر یا فیبریالس���یون 

دهلیزی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- درم���ان با این دارو باید در بیمارس���تان ش���روع 
شود. 

2- مقدار مصرف دارو در بیماران مبتال به نارسایی 
کاهش یابد.  کلیه باید 

3- اندازه گیری سطح پتاسیم خون و سطح سرمی  
دارو در طول مصرف این دارو توصیه می شود.

ضع���ف،  س���رگیجه،  س���ردرد،  جانب���ی:  ع���وارض 
خس���تگی، تپش قل���ب، درد قفس���ه س���ینه، ادم، 
ت���اری دی���د و س���ایر  اخت���الالت بینای���ی، دل درد، 
تهوع، یبوس���ت، آریتمی  جدید یا تشدید آریتمی ، 
گزارش  نارسایی یا ایست قلبی با مصرف این دارو 

شده است.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
این دارو با دیسوپیرامید یا وراپامیل اثر اینوتروپیک 
منفی دارو تش���دید می ش���ود. در ص���ورت مصرف 
همزم���ان این دارو با س���ایمتیدین و آمی���ودارون، 
عالئم مس���مویت با این دارو مش���اهده می ش���ود. 
در ص���ورت مص���رف همزمان، س���طح پالس���مایی 
گلیکوزیده���ای قلب���ی افزایش می یاب���د. داروهای 
کننده ادرار س���رعت دفع دارو را  اس���یدی و قلیایی 

کاهش می دهند. 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار مص���رف اولی���ه 100میلی گ���رم 
کث���ر مق���دار مص���رف  دو ب���ار در روز می باش���د. حدا
که اغلب بیماران  mg/ day 400 می باشد، هر چند 
به مقدار مصرف بیش از mg/ day 300 نیاز ندارند. 
مقدار مص���رف دارو بای���د پ���س از 5-3 روز مجددًا 
کاهش  کنت���رل بیماری  گ���ردد و در صورت  تنظیم 
یاب���د. در آریتمی  فوق بطنی، مق���دار مصرف اولیه 
کثر مقدار مصرف  50 میلی گ���رم دو بار در  روز و حدا

mg/day 300 می باشد. 
کمت���ر از 6 ماه، مقدار مصرف  کودکان  کودکان: در 

کودکان  day /mg/ m2 50 در مقادیر منقس���م و در 

کثر  باالتر از 6 ماه day/mg/m2 100 می باش���د. حدا
 200 day/mg/m2 ک���ودکان  در  مص���رف  مق���دار 

می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg

        GEMFIBROZIL                     
موارد مصرف: ای���ن دارو در درمان زیادی چربی 
خون )سطح باالی کلسترول LDL و تری گلیسرید( 

مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در بیماران مبتال به س���یروز 

صفراوی اولیه نباید مصرف شود.
هشدارها

کبد باید با  کلیه و  1- در بیماران مبتال به نارسایی 
احتیاط فراوان مصرف شود.

کاف���ی  گ���ر پ���س از س���ه م���اه درم���ان، پاس���خ  2- ا
ب���ه  دس���ت نیاید ی���ا نتای���ج حاص���ل از آزمون های 
کب���دی، افزایش یا اخت���الل قابل توجهی  عملکرد 
را نش���ان دهند یا در صورت تشخیص سنگ های 
صف���راوی و تش���خیص یا ح���دس ایج���اد میوزیت، 

مصرف جم فیبروزیل باید قطع شود. 
بث���ورات  گوارش���ی،  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
کهیر، ضعف جنس���ی،  جلدی، درماتیت، خارش، 
س���ردرد، س���رگیجه، تاری دید، یرقان انس���دادی، 
آنژی���وادم، ادم حنج���ره، فیبریالس���یون دهلیزی، 
الته���اب لوزالمع���ده، میاس���تنی گراو، رابدومیولیز، 
ک ش���دن اندام های التهاب���ی، درد عضالنی  دردنا
کراتین کیناز با مصرف این دارو  همراه با افزایش در 

گزارش شده است.
تداخل های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
کی با جم فیبروزیل ممکن اس���ت  ضدانعقاد خورا
اثر ضدانعقادی این دارو ها را به  طور قابل توجهی 
لوواس���تاتین  همزم���ان  مص���رف  ده���د.  افزای���ش 
ب���ا جم فیبروزی���ل ممکن اس���ت ب���ا افزای���ش خطر 
غلظ���ت  در  توج���ه  قاب���ل  افزای���ش  رابدومیولی���ز، 
که منجر  کراتین کیناز و وجود میوگلوبی���ن در  ادرار 

کلیه می شود، همراه باشد. به نارسایی حاد 
مق���دار مص���رف: مق���دار g/day 1/2 در دو نوبت 
منقس���م، 30 دقیقه قبل از صبحانه و شام مصرف 

می شود.
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اشکال دارویید

Capsule: 300mg 
Tablet: 450mg

 
        HYDRALAZINE                  

موارد مص���رف: هیدراالزین ب���رای درمان زیادی 
متوسط تا شدید فشار خون به  کار می رود.

موارد منع مصرف: در موارد بیماری عروق کرونر و 
بیماری دریچه میترال نباید مصرف شود.

هشدارها
1- در صورت وجود بیماری عروق مغزی، آنوریسم 
کلیه با  آئورت، بیم���اری قلبی-عروقی و نارس���ایی 

احتیاط فراوان مصرف شود.
کاهش  ک���م هیدراالزی���ن،  2- ب���ا مص���رف مقادی���ر 

کند. بسیار سریع فشار خون ممکن است بروز 
گهانی  3- ب���ه  منظور جلوگی���ری از ب���روز  افزایش نا
فشار خون، مصرف دارو پس از خاتمه درمان باید 

به  تدریج قطع شود.
4- اندازه گیری فش���ار خون در  طول درمان با این 

دارو، در فواصل منظم ضروری است.
5- در صورت مص���رف این دارو به  مدت طوالنی،  
کی کاردی و احتباس مایع ممکن است  رفلکس تا

بروز نماید.
ک���ی کاردی، احتباس مایعات،  ع���وارض جانبی: تا
تهوع و استفراغ، سردرد،  سندرم لوپوس اریتماتوز 
سیس���تمیک، بث���ورات جل���دی، ت���ب، تغیی���ر در 
ش���مارش س���لول های خون���ی،  نوری���ت محیطی و 
گزارش ش���ده  اخت���الالت خونی با مصرف این دارو 

است.
تداخل  ه���ای دارویی: اثر دیازوکس���اید در صورت 
مص���رف همزم���ان ب���ا هیدراالزی���ن ممک���ن اس���ت 

تشدید شود.
مقدار مصرف

کی خورا
نوب���ت   2-4 در   40 mg/day ابت���دا  بزرگس���االن: 
 100 mg/day منقس���م برای 4-2 روز اول و س���پس
در 4-2 نوب���ت منقس���م برای بقی���ه روز های هفته 
مص���رف می ش���ود. مق���دار نگهدارنده، بر اس���اس 

کمترین مقدار مصرف مؤثر تنظیم می شود.
ک���ودکان: مقدار mg/kg/day 0/75 در 4-2 نوبت 
منقس���م مصرف می ش���ود. س���پس مقدار مصرف 

دارو، بر حسب نیاز بیمار طی 4-3 هفته به  تدریج 
 200 mg/day ی���ا   7/5   mg/k g/ day کث���ر  حدا ت���ا 

افزایش می یابد.
تزریقی

بزرگساالن: مقدار 40-5 میلی گرم تزریق عضالنی 
که بر حس���ب نی���از، این مقدار  یا وریدی می ش���ود 

تکرار می گردد.
ک���ودکان: مق���دار mg/kg/day 3/5-1/7 در 4-6 

مقدار منقسم تزریق عضالنی یا وریدی می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 25mg, 50mg
Injection: 20mg

          INDAPAMIDE                      
کنت���رل پر خونی و  موارد مص���رف: اینداپامید در 

ادم ناشی از نارسایی قلبی مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به نارسایی 

کبد نباید مصرف شود. شدید 
هشدارها

کلیه و  1- در ص���ورت وجود بی ادراری یا نارس���ایی 
در ن���وزادان مبتال به یرق���ان، پ���رکاری پاراتیروئید، 
کبدی، باید با احتیاط فراوان  پورفیری، نارسایی 

مصرف شود.
2- تعیی���ن غلظ���ت پتاس���یم و اورات پالس���ما در 
بیماران مس���ن، بیم���اران مبتال به نق���رس، زیادی 
آلدوس���ترون خون و در صورت مصرف همزمان با 

گلیکوزیدهای دیژیتال ضروری است.
ع���وارض جانبی: کاهش پتاس���یم خون، س���ردرد، 
کرامپ عضالنی، تهوع، بی اش���تهایی،  س���رگیجه، 
اس���هال، یبوست، س���وءهاضمه، بثورات جلدی، 
کبدی، اختالالت  تپش قلب، افزایش آنزیم ه���ای 
کاهش س���دیم خون، آلکال���وز متابولیک،  خونی، 
افزای���ش قن���د خ���ون و غلظ���ت اورات، اخت���الالت 
کلیوی با  حس���ی، حساس���یت به ن���ور و نارس���ایی 

گزارش شده است.  مصرف این دارو 
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
کلستیرامین با اینداپامید ممکن است جذب آن را 
گلیکوزیدهای دیژیتال  کند. مصرف همزمان  مهار 
با اینداپامید ممکن اس���ت احتمال مس���مومیت با 
دیژیت���ال را افزایش دهد. مصرف همزمان این دارو 
ب���ا لیتیم ممکن اس���ت س���بب بروز مس���مومیت با 
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لیتیم ش���ود. مصرف همزمان داروهای مهارکننده 
آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین، سیکلوس���پورین و سایر 
داروه���ای م���در نگهدارن���ده پتاس���یم، مکمل های 
پتاس���یمی و داروهای حاوی پتاسیم با اینداپامید 
ممکن اس���ت س���بب تجم���ع پتاس���یم به  وی���ژه در 

بیماران مبتال به نارسایی کلیه شود.
مق���دار مص���رف: مق���دار mg/day 1/5 مص���رف 

می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 1.5mg

 ISOSORBIDE DINITRATE 
موارد مصرف: ایزوسورباید در پیشگیری و درمان 

آنژین صدری حاد و مزمن مصرف می شود.
هشدارها

کم خونی ش���دید، خونریزی  1- در ص���ورت وج���ود 
گلوکوم، نارسایی شدید  مغزی، ضربه اخیر به سر، 
کلی���ه، پ���رکاری تیروئید، س���ابقه انفارکت���وس اخیر 

قلبی با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- ب���ا مص���رف طوالنی م���دت نیترات ه���ا، ممکن 
اس���ت نس���بت به اثر آن ها تحمل ایجاد ش���ود و در 

نتیجه، نیاز بیمار به دارو افزایش یابد.
3- به  دنبال مصرف مقادیر  زیاد یا طوالنی مدت، 
به  منظور جلوگیری از بروز  حمله واجهش���ی آنژین 
ناش���ی از قط���ع مص���رف دارو، مقدار مص���رف باید 

کاهش داده شود. به  تدریج 
4- در ص���ورت ب���روز تاری دید یا خش���کی د هان یا 

تشدید آن، مصرف دارو باید قطع شود.
عوارض جانبی: س���ردرد ضربان دار، برافروختگی، 
سرگیجه و افت فشار خون وضعیتی با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
ایزوسورباید با فرآورده های حاوی الکل، داروهای 
گش���ادکننده  پایین آورنده فش���ار خون یا داروهای 
کمی فشار خون ناشی از اثرات  عروق ممکن است 

کند. ایزوسورباید را تشدید 
نکات قابل توصیه

1- قرص معمولی و پیوس���ته رهش ایزوس���ورباید را 
باید با یک لیوان آب و با معده خالی مصرف نمود.
که  2- به  هنگام مصرف ق���رص زیرزبانی، تا  زمانی  
قرص حل نشده باشد، از خوردن یا نوشیدن باید 

خودداری شود.
ک���ردن ق���رص زیرزبان���ی و  3- از جوی���دن و خ���رد 

کرد. پیوسته رهش باید خودداری 
4- با بروز  اولین عالئم حمله آنژین، باید در حالت 
نشس���ته از قرص زیرزبانی استفاده نمود. اثر قرص 

زیرزبانی معمواًل طی 5 دقیقه ظاهر می شود.
پیوس�������ته رهش  و  معم����ول���ی  ق�����رص ه���ای   -5
ایزوس���ورباید، از حمل���ه آنژی���ن ص���دری جلوگیری 
می نماین���د، ولی س���بب رف���ع درد ناش���ی از حمله 

نمی شوند.
6- ب���ه  هن���گام برخاس���تن از حال���ت خوابی���ده ی���ا 

نشسته، باید احتیاط نمود.
7- به  هنگام ایستادن به  مدت طوالنی یا فعالیت 
گرم باید احتیاط  بدن���ی همچنین در آب و ه���وای 

نمود.
که با  8- س���ردرد،  عارضه معمولی نیترات ها است 
کاهش می یاب���د. در صورت تداوم یا  ادامه درمان 

تشدید سردرد، مراجعه به پزشک ضروری است.
مقدار مصرف

ک���ی: در درمان آنژی���ن، از قرص های زیرزبانی  خورا
یا اس���پری برای تس���کین یک حمله حاد استفاده 
ب���رای  دارو  معم���ول  مص���رف  مق���دار  می ش���ود. 
درم���ان آنژی���ن، از راه زیرزبان���ی 10- 2/5میلی گ���رم 
ی���ا 3-1 اس���پری )در زی���ر زب���ان( می باش���د. ب���رای 
ک���ی،  خورا راه  از  آنژی���ن  م���دت  طوالن���ی  کنت���رل 
mg/ day 120- 20 در نوبت های منقسم بر حسب 
نیاز بیمار مصرف می ش���ود. مقدار مصرف ممکن 
اس���ت بتدریج ت���ا mg/ day 240 نی���ز افزایش یابد. 
اشکال دارویی پیوسته رهش نیز با مقادیر مشابه 
کنترل نارسایی قلبی، 5-10  مصرف می شوند. در 
میلی گ���رم از  راه زیرزبان���ی ی���ا mg/day 160-30 در 
کی مصرف می شود.  نوبت های منقسم از راه خورا

کثر مقدار مصرف mg/day 240 می باشد. حدا
تزریقی: در درمان آنژین ناپایدار یا نارس���ائی قلبی 
 20 mg/hr 12-2 و در بعض���ی از بیم���اران تا mg/ hr

مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet (Sublingual): 5mg
Tablet: 10mg
Tablet (Sustained Release): 40mg
Spray: 1.25mg/dose
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        MONONITRATE           
موارد مصرف: ای���ن دارو در درمان آنژین صدری 

مزمن مصرف می شود.
هشدارها

کم خونی ش���دید، خونریزی  1- در ص���ورت وج���ود 
مغزی، ضربه اخیر به سر، گلوکوم، پرکاری تیروئید، 
س���ابقه انفارکتوس اخی���ر قلبی با احتی���اط فراوان 

مصرف شود.
2- ب���ا مص���رف طوالنی م���دت نیترات ه���ا، ممکن 
است نس���بت به اثر آن ها تحمل ایجاد شود و نیاز  

بیمار به دارو افزایش یابد.
عوارض جانبی: تاری دید، خشکی د هان، سردرد 
ش���دید یا طوالنی، بثورات جل���دی، برافروختگی، 
ته���وع ی���ا اس���تفراغ و افت فش���ار خ���ون وضعیتی، 
گزارش  کی کاردی با مصرف این دارو  بی ق���راری و تا

شده است.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
ایزوسورباید با فرآورده  های حاوی الکل، داروهای 
گشادکننده عروق  کاهنده فش���ار خون یا دارو های 
کاهنده فش���ار خون ناش���ی از  ممکن اس���ت اثرات 

ایزوسورباید را تشدید نماید.
نکات قابل توصیه

1- دارو باید همراه با یک لیوان آب و با معده خالی 
مصرف شود.

کردن قرص پیوس���ته رهش  2- از جوی���دن و خ���رد 
کرد. باید خودداری 

3- ق���رص  پیوس���ته رهش ایزوس���ورباید، از حمله 
آنژین صدری جلوگیری می نماید، ولی سبب رفع 

درد ناشی از حمله نمی شود.
4- هنگام برخاس���تن از حالت خوابیده یا نشسته 

باید احتیاط نمود.
5- در صورت تداوم یا تش���دید س���ردرد به پزشک 

مراجعه شود.
6- به  هنگام ایستادن به  مدت طوالنی یا فعالیت 
گرم باید احتیاط  بدنی و همچنین در آب و هوای 

نمود.
مق���دار مص���رف: ابت���دا mg/day 60-30 مصرف 
ت���ا  پ���س از چن���د روز   می ش���ود. مق���دار مص���رف 
mg/ day 120 بر حسب نیاز و  تحمل بیمار افزایش 

می یابد.

اشکال دارویی
Capsule (Extended Release): 50mg
Tablet (Sustained Release): 60mg

         ISOXSUPRINE               
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای تس���کین عالئم 
ناش���ی از نارس���ایی عروق مغزی، درمان اختالالت 
عروق محیطی ناش���ی از تصلب ش���رائین و سندرم 

رینود تجویز می شود.
موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
قلبی، پرکاری تیروئید، عفونت داخل رحمی، مرگ 
کالمپسی  کالمپس���ی، پره ا جنین در داخل رحم، ا
ش���دید و زیادی فش���ار خ���ون ری���وی نباید مصرف 

شود.
هشدارها: در صورت وجود بیماری شدید عروق 
کالمپس���ی خفیف تا  کرونر، دیابت یا پره ا مغ���زی و 

متوسط باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
کاهش فش���ار خون،  عوارض جانب���ی: ادم ریوی،  
کی کاردی، درد قفس���ه س���ینه،  تهوع،  استفراغ،  تا
گیجی و بثورات پوس���تی از عوارض جانبی  ضعف، 

دارو هستند.
نکات قابل توصیه

گیرد. 1- قطع مصرف دارو باید با احتیاط صورت 
گوارش، باید  2- برای اجتناب از تحریک دستگاه 

بعد یا همراه غذا مصرف شود.
3- تغیی���ر از وضعی���ت خوابی���ده ب���ه نشس���ته ی���ا 

گیرد. ایستاده باید به آهستگی صورت 
گرم س���ه تا  مق���دار مص���رف: مق���دار 20-10میلی 

چهار بار در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg

           LABETALOL                        
کنترل پرفش���اری  موارد مص���رف: لبتال���ول برای 

خون خفیف تا شدید مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود آس���م 
گره دهلیزی-بطنی از نوع درجه  برونشی، انسداد 
کاردیوژنیک،  2 یا 3، برادی کاردی شدید یا شوک 
نارس���ایی ش���دید قلبی جبران نش���ده، افت فشار 

کشیده نباید مصرف شود. خون شدید و طول 
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هشدارها
1- در صورت وجود انسداد دهلیزی-بطنی درجه 
1، زیادی فش���ار خ���ون ورید باب، دیابت، س���ابقه 
بیماری انس���داد مجاری تنفسی، میاستنی گراو با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- ای���ن دارو ممکن اس���ت ب���ا نتای���ج آزمون های 
آزمایشگاهی کاتکول آمین ها تداخل داشته باشد.
کبد ضروری است.  3- انجام آزمون های عملکرد 
کبدی، مص���رف دارو باید  در صورت تایید آس���یب 

قطع شود.
4- اندازه گی���ری فش���ار خ���ون، ثب���ت ن���وار قلب���ی و 
اندازه گی���ری ضرب���ان قل���ب، در طول مص���رف دارو 

ضروری است.
گهان���ی مص���رف دارو، ب���ه  وی���ژه در  5- از قط���ع نا
بیماران مبت���ال به بیماری ایس���کمیک قلب، باید 

اجتناب شود.
6- عالئم کاهش قند خون و تیروتوکسیکوز ممکن 

است با مصرف این دارو پوشانده شوند.
7- بیم���ار در هن���گام تزری���ق دارو در وضعیت دراز 
گرفته و تا 3 ساعت پس از تزریق نیز در  کشیده قرار 

این وضعیت باقی بماند.
ع���وارض جانب���ی: اف���ت فش���ار خ���ون وضعیت���ی، 
خستگی، ضعف، سردرد، بثورات جلدی، خارش 
پوس���ت سر، درد اپی گاستر، اش���کال در دفع ادرار، 
گزارش ش���ده  تهوع و اس���تفراغ با مصرف این دارو 

است.
کاهش فش���ار خون این  تداخل های دارویی: اثر 
داروه���ا در صورت مصرف همزمان با مس���ددهای 
گیرنده آلفا افزایش می یابد. داروهای ضدآریتمی، 
کاهنده  ضعف عضله قلب را افزایش می دهند. اثر 
فشار خون این داروها در صورت مصرف همزمان 
کلس���یمی و مدرها  کانال های  با داروهای مس���دد 
افزایش می یابد. خطر افزایش فش���ار خون ناش���ی 
از قط���ع مصرف ای���ن داروه���ا، در ص���ورت مصرف 

کلونیدین افزایش می یابد. همزمان با 
مق���دار مص���رف: در درم���ان اورژانس فش���ار خون 
20 میلی گ���رم وریدی طی 2 دقیقه تزریق می ش���ود. 
در ص���ورت نی���از 80-40 میلی گرم ه���ر 10 دقیقه تکرار 
کثر مقدار مصرفی 300 میلی گرم است. می شود. حدا

اشکال دارویی
Injection: 100mg/20ml

            LIDOCAINE                     
موارد مصرف: این دارو در درمان آریتمی بطنی، 

به  ویژه پس از سکته قلبی مصرف می شود.
موارد منع مصرف: این دارو در سندرم آدامس-
کس و بلوک ش���دید قلبی از جمله دهلیزی- استا
بطنی، داخل بطنی یا بلوک سینوس���ی-دهلیزی 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی احتقان���ی قل���ب، 
کاه���ش  و  ش���وک  کب���د،  خ���ون  جری���ان  کاه���ش 
حجم خون، انس���داد ناقص قلب، ب���رادی کاردی 
سینوس���ی و س���ندرم W-P-W با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
کاه���ش مقدار مص���رف دارو در بیم���اران مبتال   -2
کبد و پس از  به نارس���ایی احتقانی قلب، نارسایی 

جراحی قلب ضروری است.
ع���وارض جانب���ی: س���رگیجه، اختالالت حس���ی یا  
خواب آلودگ���ی، اغتش���اش فک���ر، ضعف تنفس���ی و 
تش���نج، اف���ت فش���ار خ���ون و ب���رادی کاردی و بروز  
گزارش شده  حساس���یت مفرط با مصرف این دارو 

است.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان داروهای 
ضدتشنج هیدانتوئینی با لیدوکائین ممکن است 

باعث بروز  اثر اضافی مضعف قلبی شود. 
نکات قابل توصیه

1- همزم���ان با مصرف لیدوکائی���ن، پیگیری وضع 
بیمار با اس���تفاده از الکتروکاردیوگ���رام و همچنین 
در دس���ترس بودن وس���ایل احیاء و داروهای الزم 

کنش های جانبی ضروری است. برای معالجه وا
2- لیدوکائی���ن نبای���د هنگام انتقال خ���ون، به آن 

اضافه شود.
ضدآریت������م���ی  ب���ه  عن��������وان  مص���رف:  مق�������دار 
 1-4  mg/min س���رعت  ب���ا   0/02-0/05  mg/ kg
انفوزی���ون م���داوم وریدی می ش���ود. جهت تزریق 
مس���تقیم وریدی mg/kg 1 به  عنوان مقدار شروع 
اولیه باسرعت mg/min 50-25 تزریق می شود که 
در ص���ورت نیاز هر 5 دقیقه تکرار می گردد. معمواًل 
پس از تزریق مس���تقیم وری���دی، انفوزیون مداوم 
وری���دی ب���ه  منظور حف���ظ اث���ر ضدآریتمی ش���روع 

می شود.
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اشکال دارویید

Infusion: 4%, 20%
Injection (Spinal): Lidocaine 5% + 
Dextrose 7.5%
Injection: 1%, 5% (for IV use)

         LISINOPRIL                    
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان پرفش���اری 
خون، نارسایی قلبی و نفروپاتی دیابتی و به عنوان 
مص���رف  قلب���ی  انفارکت���وس  از  پ���س  پیش���گیری 

می شود.
لیزینوپریل به صورت ترکیبی با هیدروکلرتیازید در 
یک قرص واحد نیز در ب���ازار وجود دارد. به بخش 

اشکال داروئی مراجعه شود.
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 

کلیوی-عروقی و تنگی آئورت نباید مصرف شود.
هشدارها

زی���ادی  آنژی���وادم،  1- در ص���ورت وج���ود س���ابقه 
کلیه و  کلیه، پیوند  پتاس���یم خون، تنگی ش���ریان 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. نارسایی 
کم نمک  که رژیم غذایی ش���دیدًا   2- در بیماران���ی 
دارن���د ی���ا دیالیز می ش���وند، ممکن اس���ت س���بب 
گهانی و ش���دید فش���ار خون شود. عالوه   کاهش نا
از مص���رف  ناش���ی  کلی���ه  نارس���ایی  بر ای���ن خط���ر 
داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین در 
بیمارانی که سدیم و حجم خون آنها کاهش یافته 
که مبتال به نارس���ایی احتقانی قلب  یا در بیمارانی 

هستند،  افزایش می یابد.
3- مصرف مکمل های پتاسیمی و داروهای مدر 
نگهدارنده پتاس���یم، قبل از ش���روع درم���ان با این 
دارو در بیماران مبتال به نارسایی قلب، باید قطع 

شود.
ع���وارض جانبی:کاه���ش قابل توجه فش���ار خون، 
کلیوی، س���رفه خشک مداوم، آنژیوادم،  نارسایی 
کهی���ر، التهاب  بث���ورات جلدی هم���راه با خارش و 
گلو درد، اختالالت  پانکراس، س���ینوزیت، رینیت، 
گوارش���ی ش���امل تهوع، اس���تفراغ، س���وءهاضمه، 
ک���ی کاردی،  تا ش���کم،  درد  یبوس���ت،  اس���هال، 
تپ���ش قلب، اختالالت قلبی-عروق���ی، انفارکتوس 
قلبی، س���ندرم رینود، اغتش���اش ش���عور، تغییرات 
خلق و خو، اختالالت خواب، س���رگیجه از  عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
کاهنده  این دارو با داروهای مدر، س���ایر داروهای 
کاهش  فش���ار خ���ون و فرآورده های حاوی ال���کل، 
بیش از حد فش���ار خون بروز می نماید. در صورت 
مصرف همزمان داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم، 
مکمل های پتاس���یمی یا س���ایر داروهای افزاینده 
پتاسیم خون با این دارو )مانند سیکلوسپورین یا 
ایندومتاس���ین(، احتمال بروز اثر افزاینده پتاسیم 
خون افزای���ش می یابد. عوارض جانبی این دارو بر 
کلیه ها، در صورت مصرف همزمان داروهای  روی 
کلی���ه، مانند داروهای ضدالتهاب  موثر بر عملکرد 
غیراس���تروئیدی، با این دارو ممکن است تشدید 

شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون���ی را درمان نمی کند، 
کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 

است برای مدت طوالنی ضروری باشد.
2- ط���ی مصرف ای���ن دارو، رعایت رژی���م غذایی و 

محدودیت مصرف سدیم اهمیت دارد.
کنت���رل پرفش���اری خون،  مق���دار مص���رف: برای 
mg/day 10 مصرف می شود. به دلیل کاهش بیش 
از حد فش���ار خون در بعضی از بیماران، بهتر است 
اولی���ن نوب���ت مص���رف دارو هنگام خ���واب صورت 
گیرد. در بیم���اران مبتال به پرفش���اری خون عروق 
کاهش حج���م خ���ون، نارس���ایی قلبی و  کلی���وی، 
زیادی شدید فشار خون، مقدار مصرف اولیه دارو 
mg/ day 5-2/5 اس���ت. مص���رف داروه���ای مدر 
قب���ل از ش���روع درمان با این دارو باید قطع ش���ود. 

مقدار نگهدارنده دارو mg/day 20 است.
 2/5 mg/day کنترل نارس���ایی قلب���ی، مق���دار در 
مص���رف می ش���ود. در ص���ورت تحم���ل بیم���ار، هر 
2 هفت���ه مق���دار 10میلی گرم ب���ه مقدار مص���رف، تا 
از  پ���س  کث���ر mg/day 35 اضاف���ه می ش���ود.  حدا
انفارکتوس میوکارد، درمان با دارو طی 24 ساعت 
از  زمان شروع عالئم، با مقدار mg/day 5 به مدت 
2 روز آغ���از و به  میزان mg/day 10 افزایش می یابد. 
در بیم���اران ب���ا فش���ار خ���ون سیس���تولیک پایین، 

مقدار  اولیه mg/day 2/5 توصیه می شود. 
 2/5 mg/day در نفروپات���ی دیابت���ی، مقدار اولی���ه
ک���ه در ص���ورت نی���از ب���ه mg/day 20 قاب���ل  اس���ت 
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افزایش می باشد. 
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 10mg, 20mg 
Tablet: Lisinopril 10mg - 20mg + 
Hydrochlorothiazide 12.5mg-25mg

            LOSARTAN                      
کنترل پرفش���اری  م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای 

خون مصرف می شود.
لوزارت���ان به ص���ورت ترکیبی ب���ا هیدروکلرتیازید در  
یک ق���رص واحد نیز در بازار  وجود دارد. به بخش 

اشکال داروئی مراجعه شود.
کبد، تنگی  هش���دارها: در صورت وجود نارسایی 
شریان کلیه و بیماران مبتال به فقر سدیم یا کاهش 

حجم خون با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: سر گیجه، عفونت مجاری تنفسی 
گلو  درد(، سر درد، درد پشت،  فوقانی )سرفه، تب و 
اس���هال و احتقان بینی از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
ک���ه از مدر ها  تداخل  ه���ای داروی���ی: در بیمارانی 
کاهش عالمتی فشار خون پس  استفاده می کنند، 

از شروع درمان با لوزارتان بروز می  نماید.
نکات قابل توصی���ه: این دارو زیادی فش���ار خون 
کنترل می نماید. از  را درمان نمی کند، بلک���ه آن را 
ای���ن رو مصرف آن ممکن اس���ت به مدت طوالنی 

ضروری باشد.
مص���رف   50 mg/day مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
بیم���اران  در  اولی���ه  مص���رف  مق���دار  می ش���ود. 
کبد  کاه���ش حج���م خ���ون و نارس���ایی  مبت���ال ب���ه 
mg/ day 25 می باشد. به  عنوان مقدار نگهدارنده 
mg/ day 100-25 یک ب���ار در  روز ی���ا در دو نوب���ت 

منقسم، مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 50mg
Tablet: Losartan 50mg + 
Hydrochlorothiazide 12.5mg

 
          LOVASTATIN                       

م���وارد مص���رف: لوواس���تاتین در درم���ان زیادی 
کردن سرعت پیشرفت  کم  کلسترول خون و برای 

کرونر تجویز می شود. آترواسکلروز عروق 

کبدی نباید  موارد منع مصرف: در بیماری فعال 
مصرف شود.

هشدارها
1- در ص���ورت انجام پیوند عضو هم���راه با مصرف 
کم���ی فش���ار  کاهن���ده ایمن���ی و وج���ود  داروه���ای 
خ���ون، عفونت ح���اد و ش���دید، اختالالت ش���دید 
الکترولی���ت ی���ا غ���دد آندوکرین، حمالت تش���نجی 
غیرقابل کنت���رل، تروما یا جراحی مه���م با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
2- در  ط���ول مصرف دارو و ت���ا یک ماه بعد از قطع 

مصرف این دارو،  خانم ها نباید باردار شوند.
کراتین کین���از در خ���ون  3- در صورتی ک���ه غلظ���ت 
کند یا در صورت بروز میوزیت  شدیدًا افزایش پیدا 

در بیمار، مصرف دارو باید قطع شود.
کلس���ترول س���رم،  4- اندازه گیری دوره ای غلظت 
کب���د ضروری  کراتین کین���از س���رم و آزمون عملکرد 

است.
ع���وارض جانبی: یبوس���ت، نفخ، س���ردرد، تهوع، 
خس���تگی،  اس���هال،  ش���کم،  درد  س���وء هاضمه، 
بی خوابی،  بثورات جلدی، رابدومیولیز، هپاتیت، 
کراتین فس���فوکیناز و آنژی���وادم از  افزای���ش غلظ���ت 

عوارض جانبی این دارو هستند.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان 
ب���ا  نیاس���ین  و  جم فیبروزی���ل  سیکلوس���پورین، 
کلی���ه و  لوواس���تاتین، خط���ر ب���روز نارس���ایی ح���اد 

رابدومیولیز را ممکن است افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

گونه درد عضالنی  1- طی مصرف این دارو، بروز هر 
به پزشک اطالع داده شود.

2- مصرف ای���ن دارو همراه با غذا )معمواًل ش���ام( 
اثر بخشی بیشتری دارد.

3- در ص���ورت نی���از ب���ه هر گون���ه عم���ل جراحی یا 
درمان اضطراری، باید احتیاط شود.

ب���ا  هم���راه   20 mg/day ابت���دا  مص���رف:  مق���دار 
ش���ام مص���رف می ش���ود و س���پس ب���ر اس���اس نیاز 
و تحم���ل بیم���ار، مق���دار مص���رف هر چه���ار هفته 
تنظی���م می گردد. ب���ه  عن���وان مق���دار نگهدارنده، 
ی���ا در  نوبت���ی  ت���ک  ب���ه  ص���ورت   20-80 mg/ day
نوبت های منقسم همراه با غذا مصرف می شود. 
کاهنده  که همزمان از داروهای  در مورد بیمارانی 
ایمنی اس���تفاده می کنند، توصیه می شود مصرف 
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دارو ب���ا mg/day 10 ش���روع ش���ده و از mg/day 20 د

تجاوز نکند.
اشکال دارویی

Tablet: 20mg

    LOW SODIUM SALT     
کلرور س���دیم  موارد مصرف: این فرآوده به جای 
در بیم���اران مبتال به زیادی فش���ار خون اس���تفاده 

می شود. 
ن���کات قاب���ل توصی���ه: ای���ن ف���رآورده باید بع���د از 

مشورت با پزشک استفاده شود.
اشکال دارویی

Sachet: 5g [KCl (670 mg-700 mg) 
+NaCl (300 mg-330 mg) + MgCo3 (4 
mg-5 mg)]/g 

        METHYLDOPA            
کنترل پرفش���اری  م���وارد مصرف: متیل دوپ���ا در 

خون همراه دارو های مدر مصرف می شود. 
کب���د  م���وارد من���ع مص���رف: در بیم���اری فع���ال 

)هپاتیت حاد و سیروز فعال( نباید مصرف شود.
هشدارها

کم خونی همولیتیک  1- در صورت وجود س���ابقه 
ناش���ی از بیم���اری خ���ود ایمن���ی، س���ابقه بیماری 
کبدی همراه با مصرف قبلی متیل دوپا و نارسایی 
کلیه و فئوکروموس���یتوما با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
کومبس ممکن اس���ت در 20% بیماران  2- آزم���ون 
ک���ه این حالت  تح���ت درمان با دارو مثبت ش���ود، 
می توان���د ب���ا آزمون س���ازگاری متقاب���ل خون های 

گیرنده تداخل نماید. دهنده و 
تس���کین،  د ه���ان،  خش���کی  جانب���ی:  ع���وارض 
احتب������اس  اس���هال،  خواب آلودگ���ی،  افس���ردگی، 
کبدی،   کاهش توانایی جنس���ی، آسیب  مایعات،  
کم خون���ی همولیتی���ک،  س���ندرم ش���به اریتماتوز، 
گرفتگ���ی بینی با  پارکینس���ون، بث���ورات جل���دی و 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
تداخل های دارویی: مصرف همزمان متیل دوپا 
با داروه���ای بیهوش کننده عمومی ممکن اس���ت 
اث���ر پایین آورنده فش���ار خون متیل دوپ���ا را افزایش 
ده���د. مص���رف همزم���ان متیل دوپ���ا ب���ا داروهای 

کس���یداز، ممک���ن اس���ت  مهارکنن���ده مونوآمی���ن  ا
سبب تحریک پذیری بیش از حد شود. در صورت 
مصرف همزمان فنیل افرین با متیل دوپا، ممکن 
اس���ت اثر پایین آورنده فش���ار خون متیل دوپا و اثر 

باالبرنده فشار خون فنیل افرین افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند، 
کنترل می  نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 

است به  مدت طوالنی ضروری باشد.
2- در صورت بروز تب به پزشک مراجعه شود.

3- ب���رای به  حداقل رس���اندن اثر تسکین بخش���ی 
گونه افزایش در مقدار مصرف دارو  متیل دوپ���ا، هر 

گیرد. باید در نوبت عصر انجام 
ک���ه نیاز به  کار با وس���ایلی  4- هن���گام رانندگ���ی ی���ا 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: ابتدا 250میلی گرم دو یا سه بار در روز 
ب���ه  م���دت دو روز مصرف می ش���ود و پ���س از آن در 
فواصل زمانی بیش از دو روز تا زمان حصول پاسخ 
مناس���ب، این مق���دار تنظیم می گ���ردد. به  عنوان 
مقدار نگهدارنده mg/day 500 تا g/ day 2 در 2-4 
کث���ر مقدار  نوبت منقس���م مصرف می ش���ود. حدا

مصرف در بزرگساالن تا g/day 3 است.
ک���ودکان: ب���ه  عن���وان پایین  آورن���ده فش���ار خ���ون، 
ابت���دا mg/kg 10 در 4-2 نوب���ت منقس���م مص���رف 
که پ���س از آن در فواصل زمان���ی بیش از  می ش���ود 
2 روز تا حصول پاس���خ مناسب، این مقدار تنظیم 
ک���ودکان  در  مق���دار مص���رف  کث���ر  می گ���ردد. حدا

mg/ kg 65 یا g/day 3 است.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg

        METOPROLOL             
آنژی���ن  م���وارد مص���رف: متوپرول���ول در درم���ان 
کنترل پرفشاری خون و پیشگیری  صدری مزمن، 

از انفارکتوس مجدد میوکارد مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در ش���وک قلبی، نارس���ایی 
آشکار قلب، بلوک قلبی درجه دو یا سه دهلیزی-
کاهش فش���ار  بطن���ی، ب���رادی کاردی سینوس���ی و 
کمت���ر از 100 میلی متر جیوه  خون سیس���تولیک به 

نباید مصرف شود.



287

C
A

R
D

IO
VA

SC
U

LA
R

 M
ED

IC
IN

ES
 

10

هشدارها
1- در صورت وجود س���ابقه آلرژی، آس���م نایژه ای، 
آمفیزم یا برونشیت غیرآلرژیک، نارسایی احتقانی 
قلب، دیابت، پرکاری تیروئید، افس���ردگی روانی یا 

سابقه ابتال به آن با احتیاط فراوان مصرف شود.
کلی���ه، مقادیر  2- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی 

کاهش یابد. مصرف متوپرولول باید 
3- در ص���ورت بروز افس���ردگی ناش���ی از ای���ن دارو، 

مصرف آن باید قطع شود.
گر بعد از یک دوره درمان طوالنی با این دارو،  4- ا
کند، باید به  تدریج و  قطع مصرف آن ضرورت پیدا
حداقل طی س���ه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع 
گر پس از قط���ع مص���رف دارو، عالئم قطع  ش���ود. ا
کرد، باید مصرف دارو را به  طور موقت  مصرف بروز 

مجددًا شروع نمود.
5- در ط���ول مص���رف این دارو، پیگی���ری عملکرد 
قلب، اندازه گیری نبض، اندازه گیری فشار خون و 
ثبت نوار قلب���ی و اندازه گیری ضربان قلب ضروری 

است.
عوارض جانب���ی: برادی کاردی عالمتی، اسپاس���م 
برون���ش، نارس���ایی احتقان���ی قل���ب، افس���ردگی و 
گردش خون محیطی )س���ردی دست ها و  کاهش 

گزارش شده است. پا ها( با مصرف این دارو 
تداخل ه���ای دارویی: مقدار مصرف انس���ولین و 
ک���ی پایین آورنده قندخون، هنگام  دارو های خورا
گردد.  مص���رف همزم���ان با ای���ن دارو باید تنظی���م 
در ص���ورت مص���رف همزم���ان داروه���ای مس���دد 
کانال های  گیرنده بتا  آدرنرژیک با دارو های مسدد 
کاهش فش���ار خون  کلونیدین، اثرات  کلس���یمی یا 
ممک���ن اس���ت تش���دید ش���ود. در ص���ورت مصرف 
همزمان این دارو با آمین های مقلد سمپاتیک که 
دارای فعالیت بتا  آدرنرژیک هستند، ممکن است 
گزانتین ها  کاهش یاب���د.  اثرات هر دو دس���ته دارو 
در ص���ورت مص���رف همزم���ان با ای���ن دارو، ممکن 
است موجب مهار اثرات درمانی هر دو دسته دارو 
کلیرانس تئوفیلین ممکن است  شود. همچنین، 

افزایش  یابد.
نکات قابل توصیه

1- این دارو، پرفش���اری خ���ون را درمان نمی کند، 
کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 

است تا مدت طوالنی ضروری باشد.

2- در بیماران مبتال به دیابت، با مصرف این دارو 
عالئم افت قندخون ممکن است پوشانده شده.

3- به علت احتمال بروز  س���رگیجه، خواب آلودگی 
که نیاز به  کار با وسایلی  و منگی، هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

ک���ی: در درم���ان آنژی���ن ص���دری و ب���ه  عنوان  خورا
کاهنده فش���ار خ���ون، ابتدا 50 میلی گ���رم دو بار در 
ک���ه ای���ن مق���دار در فواصل  روز مص���رف می ش���ود 
ی���ک هفت���ه ای براس���اس نی���از و تحم���ل بیم���ار تا 
mg/day 450 ممک���ن اس���ت افزایش یاب���د. مقدار 
معم���ول mg/day 100-50 اس���ت. مق���دار مص���رف 
 12/5-25 mg/day ش���کل دارویی پیوسته  رهش
که در صورت تحمل بیم���ار، این مقدار  می باش���د 
کثر  در فواصل دو هفته ای افزایش یافته تا به حدا

mg/day 200 برسد.
تزریق���ی: در انفارکت���وس می���وکارد، 5 میلی گرم هر 
که س���ه نوبت تجویز  2 دقیق���ه به  ص���ورت وریدی 
می ش���ود. 15 دقیق���ه پ���س از آخرین نوب���ت تزریق 
50 میلی گ���رم هر 6 س���اعت، ت���ا 48 س���اعت ادامه 
کثر  می یابد. در درمان س���ریع آریتم���ی قلبی، حدا
ت���ا 5 میلی گرم با س���رعت 2-1میلی گ���رم در دقیقه 
تزریق وریدی می شود. در صورت نیاز، این مقدار 
مص���رف ه���ر 5 دقیق���ه ت���ا مق���دار مصرف ت���ام 15-
10میلی گرم تکرار می ش���ود. برای پیشگیری از  بروز  
آریتمی هنگام القای بیهوشی یا کنترل آن در حین 
بیهوشی، 4-2میلی گرم از راه تزریق وریدی آهسته 

مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 50mg, 100mg
Injection: 5mg/5ml
Tablet (Extended Release): 23.75mg, 
47.5mg, 95mg, 190mg

         MEXILETINE                
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان آریتمی 
ک���ی کاردی بطنی  بطن���ی مخاطره آمی���ز از جمله تا

مصرف می شود.
هشدارها

 AV گره 1- در ص���ورت وجود انس���داد درجه 2 یا 3 
کاردیوژنیک با احتیاط  بدون ضربان س���از و شوک 
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2- ثب���ت ن���وار قلب���ی درط���ول مص���رف ای���ن دارو 
ضروری است.

کبد و  3- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی ش���دید 
کاه���ش مقدار  نارس���ایی احتقان���ی ش���دید قل���ب، 

مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.
4- توصی���ه می ش���ود تنظیم مقدار مص���رف دارو، 

گیرد. کثر هر 3-2 روز صورت  حدا
ع���وارض جانب���ی: درد قفس���ه س���ینه، انقباض���ات 
زودرس بطن���ی، تنگ���ی نفس، س���رگیجه یا منگی، 
بی ق���راری، لرزش دس���ت ها، اش���کال در راه  رفتن، 
سوزش سردل، تهوع و استفراغ با مصرف این دارو 

گزارش شده است.
مق���دار مص���رف: در درمان آریتمی بطن���ی، ابتدا 
200میلی گرم هر 8 ساعت مصرف می شود. مقدار 
مصرف در فواصل مش���خص ب���ه 100-50 میلی گرم 
هر 3-2 روز بر حس���ب نی���از و تحمل بیمار افزایش 

کاهش می یابد. یا 
اشکال دارویی

Capsule: 100mg, 200mg

            MILRINONE                      
کوتاه مدت  کنت���رل  م���وارد مصرف: ای���ن دارو در 
که به س���ایر درمان ها پاسخ  نارس���ایی شدید قلب 
نمی دهد و در نارس���ایی ح���اد قلب پس از جراحی 

قلب مصرف می شود.
هشدارها

1- مقدار مصرف دارو در بیماران مبتال به نارسایی 
کاهش یابد.  کلیوی باید 

2- در بیماران مبتال به بیماری ش���دید انسدادی 
آئورت ی���ا دریچه ای س���رخرگ ری���وی، هیپرتروفی 
عضل���ه قل���ب، فلوتر ی���ا فیبریالس���یون دهلی���زی با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
3- اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب، ثبت نوار 
قلب���ی، تعیین میزان الکترولیت و بررس���ی عملکرد 
گیرد. کلیه در طول درمان با این دارو باید صورت 

عوارض جانب���ی: آریتمی  بطنی و فوق بطنی، افت 
 فش���ار خون، درد قفسه س���ینه از نوع شبه آنژینی، 
کاهش  کاهش پتاس���یم خون، ل���رزش و  س���ردرد، 
گزارش ش���ده  ک���ت خون ب���ا مص���رف ای���ن دارو  پال

است. 

مقدار مصرف
 50 mcg/ kg بزرگس���االن: مقدار ش���روع اولیه دارو
که طی م���دت 10 دقیقه انفوزی���ون وریدی  اس���ت 
می شود. درمان نگهدارنده با انفوزی���������ون مداوم 
 0/375  -  0/75  mcg/ kg/ min وری���������������������دی 
کث���ر مق�������دار مص�������������رف  ادام���ه می یاب�������د. حدا

mg/ kg/ day   1/13 می باشد.
 75 mcg/kg ک���ودکان: مق���دار ش���روع اولی���ه دارو
که طی م���دت 10 دقیقه انفوزی���ون وریدی  اس���ت 
می ش���ود. س���پس درمان نگهدارنده ب���ا انفوزیون 
کثر  وری���دی م���داوم mcg/kg/min 0/75 ت���ا حدا

mcg/ kg/ min  1، در صورت نیاز، ادامه می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 1mg/ml

            MINOXIDIL                      
موارد مصرف: مینوکسیدیل در درمان پرفشاری 

شدید خون مصرف می شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی احتقان���ی قل���ب، 
کرون���ر از جمل���ه آنژی���ن  اخت���الل عملک���رد ع���روق 
ص���دری، انفوزی���ون پری���کارد، فئوکروموس���یتوما و 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. نارسایی 
2- اندازه گی���ری فش���ار خ���ون در فواص���ل منظ���م 

در طول درمان ضروری است.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
س���مپاتیک  مقل���د  داروه���ای  ب���ا  ماینوکس���یدیل 
کاهش ش���دید فشار خون  گیرنده بتا،  مهارکننده 

کند. در  حالت ایستاده ممکن است بروز 
ع���وارض جانب���ی: احتب���اس آب و س���دیم، افزای���ش 
کی کاردی، افزایش رویش مو،   وزن، ادم محیط���ی، تا
کراتینین و نیتروژن اوره خون و  افزایش برگشت  پذیر 
گوارشی و بثورات جلدی با  مصرف  گاهی اختالالت 

این دارو گزارش شده است.
مقدار مصرف

کاهنده فش���ار خون، ابتدا  بزرگس���االن: به  عنوان 
mg/day 5 ب���ه صورت ت���ک نوبتی ی���ا در دو نوبت 
که بر  حسب نیاز بیمار،  منقسم مصرف می ش���ود 
مق���دار مصرف تنظی���م می گردد. به  عن���وان مقدار 
نگهدارن���ده، mg/day 40-10 به  صورت تک نوبتی 

یا در نوبت های منقسم مصرف می شود.
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ابت���دا  س���ال،   12 ت���ا  ک���ودکان  در  ک���ودکان: 
mg/ kg/ day 0/2 در ی���ک نوب���ت واح���د ی���ا در دو 
نوبت منقس���م مصرف می ش���ود. به  عنوان مقدار 
نگهدارن���ده mg/kg/day 1-0/25 در ی���ک نوب���ت 

واحد یا در نوبت های منقسم مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg

          NICORANDIL              
موارد مصرف: ای���ن دارو در درمان آنژین صدری 

مزمن مصرف می شود.
هشدارها: مصرف این دارو ممکن است منجر  به 

گیجی شود.
گیجی، تهوع و استفراغ،  عوارض جانبی: سردرد، 
احس���اس ضع���ف و خونریزی مقعدی و دس���تگاه 

گزارش شده است. تناسلی با مصرف این دارو 
نکات قابل توصیه: دارو را با یک لیوان آب مصرف 

کنید.
مقدار مصرف: مقدار مصرف اولیه 10میلی گرم دو 
 30 mg/day که بر حسب نیاز تا بار در روز می باشد 

افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 20mg

      NITROGLYCERIN        
موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری و درمان 
آنژین ص���دری حاد و درمان آنژی���ن صدری مزمن 
و درم���ان نارس���ایی بط���ن چپ مصرف می ش���ود. 
کنترل فش���ار خون  نیتروگلیس���رین تزریق���ی ب���رای 
کاه���ش خونری���زی در حی���ن بعض���ی از اعم���ال  و 
جراحی و درمان نارسایی احتقانی قلب، همراه با 

انفارکتوس حاد میوکارد مصرف می گردد.
م���وارد منع مص���رف: ش���کل تزریقی ای���ن دارو در 
صورت وج���ود تامپوناد قلب���ی، پریکاردیت، ضربه 

اخیر به سر و خونریزی مغزی نباید مصرف شود.
هشدارها

کم خونی ش���دید، خونریزی  1- در ص���ورت وج���ود 
مغزی، ضربه اخیر به سر، گلوکوم، پرکاری تیروئید، 
کاهش حجم خون  سابقه انفارکتوس اخیر قلبی، 
و فش���ار پایی���ن در مویرگ ه���ای ریوی ب���ا احتیاط 

فراوان مصرف شود.

2- با مصرف طوالنی مدت نیترات ها، ممکن است 
نسبت به اثر آن ها تحمل ایجاد شود و نیاز  بیمار به 

دارو افزایش یابد.
3- به  دنبال مصرف مقادیر زیاد یا طوالنی مدت، 
به  منظور جلوگیری از بروز حمله واجهش���ی آنژین 
ناش���ی از قط���ع مص���رف دارو، مقدار مص���رف باید 

کاهش داده شود. به  تدریج 
4- در ص���ورت ب���روز تاری دید یا خش���کی د هان یا 

تشدید آن مصرف دارو باید قطع شود.
کوبن���ده، برافروختگی،  ع���وارض جانب���ی: س���ردرد 
سر گیجه و افت فشار خون وضعیتی با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
ال���کل،  ح���اوی  فراورده ه���ای  ب���ا  نیتروگلیس���رین 
داروه���ای پایین آورن���ده فش���ار خون ی���ا داروهای 
کمی فشار خون  گش���ادکننده عروق ممکن اس���ت 

کند. ناشی از  اثرات نیتروگلیسرین را تشدید 
نکات قابل توصیه

1- قرص معمولی و پیوس���ته رهش نیتروگلیسرین 
باید همراه با یک لیوان آب و با معده خالی مصرف 

شود.
2- هنگام اس���تفاده از ق���رص زیرزبانی، تا زمانی که 
قرص حل نشده باشد، از خوردن یا نوشیدن باید 

خودداری شود.
3- هنگام استفاده از پماد نیتروگلیسرین، پیش از  
مصرف، پوست باید تمیز شود. در هر  بار مصرف، 
پم���اد باید بر روی س���طح بدون مو مالیده ش���ده و 
گسترده شدن، دارو را نباید  گس���ترده شود. پس از 

روی پوست ماساژ داد.
کردن قرص پیوس���ته رهش  4- از جوی���دن و خرد 

کرد. باید خودداری 
5- با بروز اولین عالئم حمله آنژین، باید نشس���ت 
و از قرص زیرزبانی اس���تفاده نمود و در صورت بروز 
ک���رد. اثر   س���رگیجه یا از  ح���ال  رفتن بای���د احتیاط 

قرص ها معمواًل طی 5 دقیقه ظاهر می شود.
6- ق���رص معمول���ی پیوس���ته رهش و همچنی���ن 
فراورده  های موضعی نیتروگلیس���رین از بروز حمله 
آنژی���ن ص���دری جلوگیری می نمایند و س���بب رفع 

درد ناشی از حمله نمی شوند.
7- قرص ه���ای زیرزبان���ی نیتروگلیس���رین نباید در 
گیرند، زیرا ممکن اس���ت اثر آن ها  مع���رض هوا قرار 
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8- ب���ه  هن���گام برخاس���تن از حال���ت خوابی���ده ی���ا 
نشسته، باید احتیاط نمود.

9- به  هنگام ایستادن به  مدت طوالنی یا فعالیت 
گرم باید احتیاط  بدنی و همچنین در آب و هوای 

نمود.
که با  10- سردرد، عارضه معمولی نیترات ها است 
کاهش می یاب���د. در صورت تداوم یا  ادامه درمان 

تشدید سردرد، مراجعه به پزشک ضروری است.
مقدار مصرف

کی:  به عنوان ضدآنژین صدری، 2/6-6/5  خورا
میلی گرم هر 12-8 س���اعت از ش���کل آهسته رهش 
دارو مص���رف می ش���ود. در درم���ان آنژی���ن ح���اد، 
کپس���ول زیرزبانی اس���تفاده می ش���ود  یک قرص یا 
و در ص���ورت نی���از، این مق���دار تکرار می گ���ردد. در 
صورت مصرف 3 ق���رص زیرزبانی و تداوم درد طی 
15 دقیقه، توصیه می ش���ود بیمار س���ریعًا  از س���ایر 

اقدامات پزشکی استفاده نماید. 
تزریقی: به  عن���وان ضدآنژین، پایین آورنده فش���ار 
کاهش دهنده ب���ار قلب، ابتدا با س���رعت  خون ی���ا 
mcg/min 5 انفوزی���ون می ش���ود. س���پس مق���دار 
ک���ردن mcg/min 5 ه���ر 3-5  مص���رف ب���ا اضاف���ه 
دقیقه افزایش می یابد تا اثر مطلوب به  دست آید 
یا این  که سرعت انفوزیون به mcg/min 20 برسد. 
در صورت عدم حصول پاس���خ مطل���وب، می توان 
ک���ردن mcg/min 10 در  مق���دار مص���رف را با اضافه 
همان فواصل زمانی ب���اال، افزایش داد. در صورت 
نیاز، می توان هر 5-3 دقیقه سرعت انفوزیون را به 
mcg/min 20 افزایش داد تا اثر مطلوب به  دس���ت 
آی���د. در صورت مش���اهده ب���روز  اثر نس���بی، باید با 
ک���رده و فواصل  کم  احتی���اط از س���رعت انفوزی���ون 
انفوزیون را طوالنی نمود تا پاسخ مطلوب حاصل 

شود.
موضع���ی: ب���ه  عن���وان ضدآنژی���ن، مق���دار 15-30 
میلی گرم هر 8 ساعت طی روز و هنگام خواب روی 
پوس���ت مالیده شود. همچنین یک پالستر هر 24 

ساعت روی پوست قرارداده می شود.
اس���پری   1-2 ح���اد،  آنژی���ن  درم���ان  در  اس���پری: 
مس���تقیمًا در داخ���ل ده���ان و زی���ر زبان اس���تفاده 
می شود. در صورت نیاز، مصرف دارو ممکن است 

تکرار شود. 

اشکال دارویی
Capsule/Tablet: 0.4mg
Capsule/Tablet (Sublingual): 0.4mg
Capsule/Tablet (Sustained Release): 
2.5mg, 2.6mg, 6.4mg, 6.5mg
Injection:1mg/ml, 5mg/ml
Plaster: 5mg/24hr, 10mg/24hr
Ointment: 2%
Spray: 400mcg/dose

           NIFEDIPINE                
موارد مصرف: نیفدیپین در درمان آنژین، کنترل 
کنترل آنژین وازواسپاس���تیک یا  پرفش���اری خون، 

کالسیک مصرف می گردد. آنژین ناپایدار و  آنژین 
موارد منع مصرف: این دارو در  افت بیش از حد 

فشار خون نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مص���رف دارو در ص���ورت ب���روز درد ایس���کمیک 
ی���ا تش���دید درد موج���ود، بالفاصله پس از ش���روع 

درمان، باید قطع شود.
کاردیوژنیک با احتیاط  2- در صورت وجود شوک 

فراوان مصرف شود. 
کاهش  کب���د،  3- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی 

مقدار مصرف دارو ممکن است ضروری باشد.
عوارض جانبی: س���ردرد، برافروختگی، س���رگیجه، 
کی کاردی، تپش س���ریع قل���ب، ادم،  بی حال���ی، تا
بث���ورات جل���دی، تهوع، تک���رر ادرار، درد چش���م و 
گزارش ش���ده  هیپرپ���الزی لثه با مص���رف این دارو 

است.
تداخل های دارویی: غلظت پالسمایی کینیدین 
کاه���ش می یابد. نیفدیپین  ب���ا مصرف نیفدیپین 
غلظت پالس���مایی فنی توئین را افزایش می دهد. 
مصرف همزم���ان نیفدیپی���ن با داروهای مس���دد 
گیرنده ه���ای بتا  آدرنرژی���ک ممک���ن اس���ت س���بب 
کاهش شدید فش���ار خون و نارس���ایی قلب شود. 
احتم���ال افزایش غلظت پالس���مایی دیگوکس���ین 
با مص���رف نیفدیپین وج���ود دارد. هنگام مصرف 
کینیدی���ن هم���راه ب���ا داروهای  پروکائین آمی���د ی���ا 
کلس���یمی بای���د احتیاط نم���ود. در  کانال  مس���دد 
کاهنده پتاسیم  صورت مصرف همزمان داروهای 
کاهنده فشار خون ممکن  خون با این دارو ، اثرات 
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است تشدید شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند،  
کنترل می نماید. از ای���ن رو مصرف آن  بلک���ه آن را 

ممکن است تا مدت طوالنی ضروری باشد.
2- مق���دار مص���رف دارو ب���ه ش���کل داروی���ی مورد 
کاهش مقدار مص���رف دارو در  نظ���ر بس���تگی دارد. 
کبدی  س���الخوردگان و بیماران مبتال به نارس���ایی 

ممکن است نیاز باشد.
مقدار مصرف

کی: در درمان آنژین و پرفش���اری خون، ابتدا  خورا
10 میلی گرم س���ه بار در روز  مصرف می ش���ود. این 
مقدار  را می توان بر حسب نیاز و تحمل بیمار طی 
14-7 روز  افزای���ش داد. در مورد بیماران بس���تری 
که تحت مراقبت دقیق می باشند،  در بیمارستان 
می ت���وان مق���دار مص���رف دارو را ه���ر 6-4 س���اعت 
به  می���زان 10میلی گ���رم افزایش داد تا نش���انه های 

کنترل شود. بیماری 
کث���ر مقدار مص���رف در صورت مص���رف مقدار  حدا
واحد تا 30 میلی گ���رم و مقدار مصرف تام این دارو 
تا mg/day 180 اس���ت. بر اس���اس ش���دت و میزان 
شیوع نشانه های بیماری، مقدار مصرف مورد نیاز 

کرد. دارو را می توان طی 3 روز تعیین 
مق���دار مص���رف معم���ول ش���کل داروئ���ی آهس���ته 
رهش در درمان پرفش���اری خ���ون و آنژین صدری 
کثر mg/day 120 می باشد.  mg/ day 60-30 تا حدا

اشکال دارویی
Capsule: 10mg
Capsule/Tablet (Extended Release): 
20mg, 30 mg

           NIMODIPINE                  
کردن  موارد مص���رف: نیمودیپین ب���رای برطرف 
اسپاس���م عروق���ی در بیم���اران مبتال ب���ه خونریزی 
تح���ت عنکبوتی���ه ای ناش���ی از آنوریس���م های پاره 

شده مصرف می شود.
کاردیوژنیک  هش���دارها: در صورت وجود ش���وک 
و  افت فش���ار خون باید با احتی���اط فراوان مصرف 

شود. 
عوارض جانبی: افت فشار خون، تغییر در ضربان 
گوارش���ی،  قلب، برافروختگی، س���ردرد، اختالالت 

کت  کاه���ش پال گرما و  ته���وع، تعری���ق و احس���اس 
خون از عوارض جانبی این دارو می باشند.

ای���ن  تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو با فنی توئین منجر  به افزایش س���طح س���رمی 
فنی توئین و بروز اثرات سمی فنی توئین می گردد. 
کاهش اثرات درمانی  همچنین فنی توئین باع���ث 
نیمودیپین می گ���ردد. در صورت مصرف همزمان 
کاهنده پتاسیم خون با این دارو، اثرات  داروهای 
کاهنده فش���ار خون ممکن اس���ت تش���دید ش���ود. 
کینیدین همراه با  هنگام مصرف پروکائین آمید یا 
این دارو، باید احتیاط نمود. فراهمی زیستی این 
دارو در صورت مصرف همزمان با ریفامپین ممکن 

کاهش یابد. است 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند،  
کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلکه آن را  

است به مدت طوالنی ضروری باشد.
کنترل ش���ود و در صورتی  که  2- نب���ض بیم���ار باید 
کمتر از  50 بار در دقیقه باش���د، به پزشک مراجعه 

شود.
مقدار مصرف

کی: مقدار 60 میلی گرم هر 4 ساعت، طی 96  خورا
س���اعت پس از خونری���زی زیرعنکبوتیه ای مصرف 
می ش���ود و مص���رف دارو ب���ه  م���دت 21 روز ادام���ه 
کبدی،  می یاب���د. در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی 
مق���دار مص���رف دارو ب���ه 30میلی گرم هر 4 س���اعت 

کاهش می یابد.
کا تت���ر   تزریق���ی: از راه انفوزی���ون وری���دی از طری���ق 
مرکزی، ابتدا mcg/hr( 1 mg/hr 500 در صورتی که 
کیلوگرم باش���د یا فشار خون  کمتر از 70  وزن بیمار 
ثابت نباشد( انفوزیون می شود و سپس در صورت 
عدم افت ش���دید فش���ار خ���ون، پس از 2 س���اعت، 
مقدار مصرف تا mg/hr 2 افزایش می یابد. مصرف 
دارو ممک���ن اس���ت تا م���دت 5 روز  ادام���ه  یابد. در 
صورت انج���ام اعمال جراحی، مص���رف دارو 5 روز  
کثر مدت  پس از جراح���ی نیز ادامه می یاب���د. حدا

مصرف دارو 21 روز است.
اشکال دارویی

Tablet: 30mg
Infusion: 10mg/50ml
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موارد مصرف: نیتروپروس���اید در درمان نارسایی 
کاه���ش ف���وری فش���ار خ���ون در  احتقان���ی قل���ب، 
کاهش  بیماران مبتال به بحران پرفش���اری خون و 
خونری���زی در ناحی���ه تحت عم���ل جراحی مصرف 

می شود.
کب��د،  م���وارد منع مص���رف: در نارس���ایی ش���دید 
کمبود ویتامین B12 و افزایش فشار خون جبرانی و 

آتروفی Leber’s optic نباید مصرف شود.
هشدارها

کلی���ه،  ش���دید  نارس���ایی  وج���ود  ص���ورت  در   -1
که منجر  به افزایش  آنس���فالوپاتی یا س���ایر حاالتی 
کبد،  فش���ار داخل جمجمه می ش���وند، نارس���ایی 
کمب���ود ویتامی���ن B12، دوبین���ی، آتروف���ی بینایی و 
کرونر  و عروق  موروث���ی Leber و بی کفایتی ش���ریان 

مغزی با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- اندازه گی���ری فش���ار خ���ون و غلظ���ت س���یانید 

پالسما در طول مصرف این دارو ضروری است.
3- ط���ول دوره درم���ان ب���ا ای���ن دارو نبای���د از  72 

کند. ساعت تجاوز 
4- مصرف دارو باید طی 30-10 دقیقه قطع ش���ود 
تا  از بروز افزایش واجهش���ی فش���ار خون جلوگیری 

شود.
5- به  منظور جلوگیری از نشت دارو به بافت های 
اط���راف محل تزری���ق، تزریق دارو بای���د با احتیاط 
گیرد، زی���را ممکن اس���ت موجب تحریک  ص���ورت 

بافت شود.
ب���ه  می���������زان  نیتروپروس������اید  مص�������رف  گ���ر  ا  -6
mg/ kg/ min 0/01 به  مدت 10 دقیقه فش���ار خون 
کاهش ندهد، قطع مصرف دارو  کافی  را به میزان 

توصیه می شود.
ع���وارض جانبی: س���ردرد، س���رگیجه، ته���وع، درد 
شکم، تعریق، پرش عضالنی، تشویش و اضطراب، 
احس���اس ناراحت���ی در پش���ت جن���اغ س���ینه و درد 
کاهش بسیار سریع فشار خون  که با  شدید معده 
کی کاردی،  گزارش ش���ده اس���ت. تا بروز  می کنند، 
تعری���ق، آریتم���ی، تنف���س بی���ش از حد و اس���یدوز  
متابولی���ک عوارض ناش���ی از  افزای���ش بیش از حد 

غلظت پالسمایی سیانید می باشند.
نکات قابل توصیه

1- این دارو باید فقط از طریق انفوزیون وریدی با 

استفاده از پمپ انفوزیون مصرف شود.
2- ب���رای تهی���ه محل���ول نیتروپروس���اید، محتوی 
یک ویال 50 میلی گرم را باید در محلول دکس���تروز 
5% حل نموده و س���پس آن را با 250-10 میلی لیتر  
محلول دکس���تروز 5% ب���رای دس���تیابی به غلظت 
مطل���وب رقی���ق نم���ود. ب���ه منظ���ور محافظ���ت از 
نور، ظ���رف محتوی محل���ول دارو باید به  وس���یله 
کاغذ آلومینیومی یا س���ایر مواد مق���اوم به عبور نور 

پوشانده شود.
گونه ماده دیگر به محلول  کردن هر  3- از  اضاف���ه 

تزریقی نیتروپروساید باید خودداری شود.
 0/3 mcg/kg/min ابت���دا  مص���رف:  مق�����������دار 
انفوزی���ون وری���دی می ش���ود و س���پس بر حس���ب 
پاس���خ بیم���ار، ه���ر چن���د دقیق���ه مق���دار مص���رف 
تنظی���م می گ���ردد. مق���دار مص���رف معم���ول دارو 
کث���ر مق���دار مصرف  mcg/kg/min 3 اس���ت. حدا
کثر 10 دقیقه یا مقدار   mcg/ kg/ min 10 ب���رای حدا

تام mg/ kg 3/5 می باشد.
اشکال دارویی

Injection: 50mg

    PENTOXIFYLLINE           
م���وارد مصرف: این دارو در درمان بیماری عروق 

محیطی مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در موارد خونری���زی مغزی، 
خونریزی ش���دید ش���بکیه، آریتمی  ش���دید قلبی و 

انفارکتوس حاد عضله قلب نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مق���دار مص���رف ای���ن دارو در  بیم���اران مبتال به 
کلیه باید  کبد و نارس���ایی ش���دید  بیماری ش���دید 

کاهش یابد.
کاهش  2- در م���وارد بیماری ایس���کمیک قل���ب یا 

فشار خون با احتیاط فراوان مصرف شود.
گوارش���ی،  اخت���الالت  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
سرگیجه، سردرد، برافروختگی، آنژین، تپش قلب، 
کنش های حساس���یتی با مصرف  آریتمی قلبی و وا

گزارش شده است. این دارو 
کاهنده فش���ار  تداخل های دارویی: اثر داروهای 
خ���ون در ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا ای���ن دارو 
تشدید می شود. سطح سرمی  تئوفیلین در صورت 

مصرف همزمان با این دارو افزایش می یابد.
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نکات قابل توصیه
1- این دارو باید همراه با غذا مصرف شود تا از  بروز 

گوارشی جلوگیری شود. اختالالت 
2- به  منظور دس���تیابی به پاسخ مطلوب، درمان 

با این دارو ممکن است 8-2 هفته ادامه یابد.
مقدار مصرف: مقدار 400میلی گرم سه بار در روز 
مصرف می ش���ود. مق���دار مص���رف نگهدارنده این 

دارو 400میلی گرم دو بار در روز می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 400mg

      PHENYLEPHRINE       
کمی  فش���ار  موارد مصرف: فنیل افرین در درمان 
و  پاروکس���یمال  ک���ی کاردی فوق بطن���ی  تا خ���ون، 
به  همراه ب���ی  حس کننده های موضعی به  عنوان 

کننده عروق مصرف می شود. منقبض 
آریتم���ی،  ب���ه  قب���اًل  ک���ه  اف���رادی  در  هش���دارها: 
اخت���الالت   ،Prinzmetal آنژی�������ن  ک��������ی کاردی،  تا
ترومبوآمبولی���ک مبت���ال ش���ده و س���ابقه بیم���اری 
ایس���کمی قلبی دارند، در بیماران مبتال به پرکاری 
تیروئی���د و افزای���ش غلظ���ت هورم���ون تیروئی���د ب���ا 

احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: ترس، بی خوابی، اغتش���اش فکر، 
تحریک پذی���ری، اضطراب، تنگی نف���س، افزایش 
کی کاردی،  قن���د خون، بی ق���راری، تپش قل���ب، تا
ل���رزش، تعریق، افزای���ش بزاق، ضعف، س���رگیجه، 
س���ردرد، احس���اس خنک���ی در ن���وک انگش���تان با 
کم و آریتمی  قلبی، افزایش س���ریع فش���ار  مقادی���ر 
خ���ون، بی اش���تهایی، ته���وع، اس���تفراغ از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
با هالوتان یا س���ایر هوش���برهای استنش���اقی خطر 
ب���روز  آریتم���ی  مخاطره آمی���ز  وج���ود دارد. اث���رات 
انقباض���ی عروقی دارو در ص���ورت مصرف همزمان 
کسی توس���ین یا داروهای  با آلکالوئید های ارگو یا ا
افزای���ش  کس���یداز  ا آنزی���م مونوآمی���ن  مهارکنن���ده 
می یابد. مص���رف همزمان ای���ن دارو ب���ا داروهای 
اس���ت  ممک���ن  ای،  س���ه حلقه  ضدافس���ردگی 
س���بب ب���روز افزایش فش���ار خ���ون و آریتمی  ش���ود. 
تخلیه کننده  دیورتیک های  کورتیکواستروئید ها، 
کاهنده  پتاس���یم و آمینوفیلی���ن ی���ا تئوفیلین، اث���ر 

پتاس���یم ای���ن دارو را افزای���ش می دهن���د. افزایش 
شدید فشار خون در صورت مصرف همزمان یک 
گیرن���ده بتا  آدرنرژی���ک ممک���ن  داروی مهارکنن���ده 

است بروز  نماید.
کمی  فشار  مقدار مصرف: مقدار مصرف اولیه در 
که  خون 5-2میلی گرم به  صورت محلول 1% است 
که در  از راه زیرجل���دی یا عضالنی تزریق می ش���ود 
صورت نیاز و بر  اساس پاسخ بیمار، مقادیر اضافی 
10-1میلی گرم نیز مصرف می شود. از راه انفوزیون 
آهسته وریدی مقدار 500-100میکروگرم به صورت 
ک���ه در صورت نیاز  محلول 0/1% مصرف می ش���ود 
پ���س از 15 دقیقه مج���ددًا انفوزیون می گ���ردد. در 
کمی  ش���دید فشار خون، 10میلی گرم از دارو در 500 
کلرور س���دیم %0/9  گلوکز 5% یا  میلی لیت���ر محلول 
 180 mcg/min حل شده و سپس ابتدا با سرعت تا
و پ���س از آن ب���ر اس���اس پاس���خ بیم���ار ب���ا س���رعت 
mcg/ min 60 -30 انفوزی���ون می گردد. به منظور 
کی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال، مقدار  توقف تا
که به صورت  کثر 500 میکروگرم اس���ت  مصرف حدا
محل���ول 0/1% تزری���ق وری���دی ش���ده و در ص���ورت 
نیاز مقدار مصرف به  تدری���ج تا 1میلی گرم افزایش 
می یابد. به  هم���راه بی حس کننده های موضعی، 
ب���ه ه���ر 20میلی لیت���ر محل���ول  1میلی گ���رم از دارو 
بی حس کننده جهت تولید محلول با رقت 1/2000 

اضافه می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml

             PRAZOSIN                     
کنترل پرفش���اری  موارد مص���رف: پرازوس���ین در 

خون مصرف می شود.
هشدارها

1- در بیماران مبتال به بیماری های ش���دید قلبی 
باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- اولین مقدار مصرف دارو، ممکن اس���ت سبب 
کاهش فشار خون شود. کالپس ناشی از 

3- در طول درمان نارسایی احتقانی قلب، ممکن 
است نسبت به اثر پرازوسین تحمل ایجاد شود.

عوارض جانبی: افت فشار خون در حالت ایستاده 
متعاقب اولین مقدار مصرف، درد قفسه سینه، از 
گهانی، ضرب���ان نامنظم قلب،  تنگی  حال رفتن نا
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نفس، ورم پا یا قس���مت تحتانی س���اق پا و افزایش د

گزارش شده است. وزن با مصرف این دارو 
تداخل ه���ای داروی���ی: اثرکاهن���ده فش���ار خ���ون 
پرازوسین ممکن است در صورت مصرف همزمان 
با دارو های ضددرد و ضدالتهاب غیراستروئیدی، 
به خصوص ایندومتاسین،  استروژن  ها یا داروهای 
کاه���ش یابد. مص���رف همزمان  مقلد س���مپاتیک 
پرازوسین با دوپامین ممکن است موجب خنثی 
ش���دن اثر دوپامین شود. مصرف همزمان افدرین 
کاهش اثر افدرین  با این دارو ممکن است موجب 

شود.
نکات قابل توصیه

1- این دارو افزایش فشار خون را درمان نمی کند، 
کنت���رل می کند. لذا مصرف دارو ممکن  بلکه آن را 

است برای طوالنی مدت ضروری باشد.
2- هنگام برخاس���تن از حالت خوابیده یا نشسته 

باید احتیاط شود.
3- در صورت بروز سرگیجه یا منگی به  ویژه پس از 

مصرف مقدار شروع دارو، باید احتیاط شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار شروع 1میلی گرم دو یا سه بار در 
روز اس���ت. مقدار نگهدارنده بر حسب نیاز بیمار و 
 6-15 mg/day به  تدریج تنظیم می شود )معمواًل

در دو یا سه نوبت منقسم(.
دو  در   0/05-0/4 mg/kg/day مق���دار  ک���ودکان: 
یا س���ه نوبت منقسم مصرف می ش���ود. در صورت 
مص���رف یک نوبت واحد، مقدار مصرف دارو نباید 
کثر مقدار مصرف  از 7 میلی گ���رم تجاوز نماید. حدا

mg/day 15می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg, 5mg

       PROCAINAMIDE        
م���وارد مصرف: پروکائین آمی���د در درمان آریتمی 
و  قلب���ی  انفارکت���وس  از  پ���س  ب���ه  وی���ژه  بطن���ی، 

کی کاردی دهلیزی مصرف می شود. تا
کام���ل  م���وارد من���ع مص���رف: در م���وارد انس���داد 

دهلیزی-بطنی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود بلوک دهلیزی-بطنی، انسداد 
ش���اخه ای از دسته هیس، مسمومیت با دیژیتال، 

نارسایی احتقانی قلب، س���ابقه لوپوس اریتماتوز، 
کی کاردی بطنی با  کار کلیه، میاستنی گراو و تا عیب 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- تزریق وریدی باید صرفا برای بیماران بس���تری 
گیرد. ط���ی تزریق وریدی  در بیمارس���تان ص���ورت 
کنترل فش���ار خون بیمار به  دق���ت و به  طور مداوم 

انجام شود.
از  نبای���د  ای���ن دارو،  تزری���ق وری���دی  3- س���رعت 

کند. mg/ min  50 تجاوز 
4- پیگی���ری وضعی���ت عملک���رد قل���ب در فواصل 
کی و همزمان با درمان  منظم در طول درمان خورا
کاهش بیش از  تزریقی ضروری اس���ت. در ص���ورت 
حد فش���ار خون ی���ا پهن ش���دن بان���د QRS و بروز 

عالئم انسداد قلبی، مصرف دارو باید قطع شود.
عوارض جانبی: تهوع، اس���هال،  بث���ورات جلدی، 
تب، ضعف عضله قلب، نارس���ایی قلب، س���ندرم 
گرانولوس���یتوز پ���س از  ش���به لوپ���وس اریتمات���وز، آ
درمان طوالنی مدت، سایکوز و آنژیوادم با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
تداخل های دارویی: مص���رف همزمان داروهای 
کاهنده فش���ار خون با پروکائین آمید ممکن است 
کاهنده فش���ار خون ه���ر دو دارو  س���بب تجم���ع اثر 
ش���ود. پروکائین آمی���د ممکن اس���ت اث���ر داروهای 
ض���د میاس���تنی را روی عض���الت اس���کلتی خنثی 
نماید. مصرف همزمان پروکائین آمید با داروهای 
مس���دودکننده عصبی-عضالن���ی، ممک���ن اس���ت 
موج���ب طوالنی ش���دن یا تش���دید اثر ای���ن دارو ها 

شود.
نکات قابل توصیه

1- مصرف این دارو از راه عضالنی، فقط در مواردی 
که امکان تزریق وریدی وجود ندارد، انجام  شود.

2- احتمال بروز سرگیجه با مصرف مقادیر زیاد )به  
ویژه در سالخوردگان( وجود دارد.

مقدار مصرف
کی خورا

 50 mg/kg/day آریتم���ی بطن���ی بزرگس���االن: در 
در نوبت ه���ای منقس���م )ه���ر 3 س���اعت( مص���رف 
می ش���ود. س���پس مقدار مص���رف بر اس���اس نیاز و 

تحمل بیمار تنظیم می گردد.
ک���ودکان: مق���دار mg/kg 12/5، چه���ار ب���ار در روز 

مصرف می شود.
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تزریق���ی: از راه عضالن���ی mg/kg/day 50 ه���ر 3-6 
ابت���دا  وری���دی،  راه  از  می ش���ود.  تزری���ق  س���اعت 
100میلی گرم به  آهستگی و به  طور مستقیم تزریق 
می ش���ود. س���پس این مق���دار ه���ر 5 دقیق���ه تکرار 
کنترل شود یا مقدار مصرف تام  می گردد تا آریتمی 
گرم برس���د. از راه انفوزی���ون وریدی، 500-600  به 1 
میلی گرم به  صورت رقیق ش���ده و با س���رعت ثابت 
ط���ی 30- 25 دقیق���ه تجویز می ش���ود. ب���ه  عنوان 
کنت���رل آریتمی،  مق���دار نگهدارنده ب���رای حفظ و 
مقدار mg/min 6-2 پس از رقیق نمودن انفوزیون 

وریدی می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 1000mg/10ml
Capsule: 500mg

        PROPAFENONE            
موارد مصرف: پروپافنون در آریتمی  های بطنی و 

فوق  بطنی استفاده می شود.
احتقان���ی  نارس���ایی  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کاردیوژنیک، برادی کاردی ش���دید،  قلب، ش���وک 
کنت���رل نش���ده، بیم���اری  اخت���الالت الکترولیت���ی 
انس���داد ش���دید راهه���ای هوای���ی، اف���ت ش���دید 
گره  فش���ار خ���ون، میاس���تنی گراو، نقص عملک���رد 
سینوس���ی-دهلیزی، اخت���الالت باف���ت هدایتی-
گره دهلیزی-بطن���ی درجه دو یا  دهلی���زی، بلوک 
بیش���تر و بل���وک ش���اخه  های هیس نبای���د مصرف 

شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود نارس���ایی قل���ب، 
که  کلیه، س���المندان و بیمارانی  کبد ی���ا  نارس���ایی 
دارای ضربان ساز الکتریکی هستند، بیماری  های 
انس���دادی راه ای هوایی با احتی���اط فراوان تجویز 

شود.
ع���وارض جانب���ی: یبوس���ت، ت���اری دید، خش���کی 
گیجی، تهوع، اس���تفراغ،  خس���تگی، طعم  د هان، 
کنش های آلرژیک  فلزی و تلخ، اسهال، سردرد، وا
پوستی، افت فشار خون وضعیتی، کاهش ضربان 
قل���ب، بلوک سینوس���ی-دهلیزی، بطنی و داخل 
بطن���ی و اثرات آریتمی  زایی از ع���وارض جانبی دارو 

هستند.
کینیدین  تداخل  ه���ای دارویی: س���ایمتیدین و 
غلظت پالس���مایی ای���ن دارو را افزایش می دهند. 

پروپافن���ون  اث���رات  افزای���ش  موج���ب  ریفامپی���ن 
می گ���ردد. مص���رف ت���وأم پروپافن���ون ب���ا داروهای 
ضدافس���ردگی س���ه  حلقه ای، خط���ر ب���روز  آریتمی 
را افزای���ش می ده���د. مصرف همزم���ان پروپافنون 
ب���ا ترفنادی���ن خطر ب���روز  آریتمی بطن���ی را افزایش 
می ده���د. پروپافن���ون موج���ب افزای���ش غلظ���ت 
پالس���مایی پروپرانولول، دیگوکس���ین و تئوفیلین 
می شود. پروپافنون باعث افزایش اثرات وارفارین 

می گردد.
نکات قابل توصیه

ب���ا  پروپافن���ون  1- در ص���ورت مص���رف همزم���ان 
دیگوکس���ین، مق���دار مص���رف دیگوکس���ین را باید 

کاهش داد.
2- این دارو باید پس از غذا مصرف شود.

گر با تجویز این دارو فاصله QRS بیشتر از %20  3- ا
کاهش یافته  افزایش یابد، باید مقدار مصرف دارو 

یا مصرف آن متوقف شود.
مق���دار مصرف: در ابتدا 150میلی گرم س���ه بار در 
روز مصرف می ش���ود. در صورت نیاز با فاصله  های 
حداق���ل 3 روز، مقدار مصرف ب���ه 300 میلی گرم دو 
کثر مقدار مصرف  بار در روز افزای���ش می یابد. حدا

300 میلی گرم سه بار در روز می باشد. 
اشکال دارویی

Tablet: 150mg, 300mg

        PROPRANOLOL          
م���وارد مص���رف: پروپرانول���ول در درم���ان آنژی���ن 
صدری مزمن، پیش���گیری و درمان آریتمی قلبی، 
کاردیومیوپاتی  کنترل زیادی فش���ار خون، درم���ان 
هایپرتروفی���ک و پیش���گیری از انفارکت���وس مجدد 
و  فئوکروموس���یتوما  کمک���ی  درم���ان  می���وکارد، 

پیشگیری از سردرد های عروقی مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: ای���ن دارو در ش���وک قلبی، 
نارس���ایی آش���کار قل���ب، بل���وک درج���ه دو ی���ا س���ه 
کاهش  دهلیزی-بطنی، برادی کاردی سینوسی و 
 100 mmHg کمت���ر از فش���ار خون سیس���تولیک ب���ه 
)ب���رای پیش���گیری از انفارکتوس مج���دد میوکارد( 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود س���ابقه آلرژی، آس���م نایژه ای، 
آمفیزم یا برونشیت غیرآلرژیک، نارسایی احتقانی 
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قلب، دیابت، پرکاری تیروئید، افس���ردگی روانی یا د

سابقه ابتال به آن با احتیاط فراوان مصرف شود.
کب���د، مقادیر  2- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی 

کاهش یابد. مصرف این دارو باید 
3- در ص���ورت بروز افس���ردگی ناش���ی از ای���ن دارو، 

مصرف آن باید قطع شود.
گ���ر بعد از یک دوره درمان طوالنی با این دارو  4- ا
کن���د، باید مصرف  قط���ع مصرف آن ض���رورت پیدا
ای���ن دارو ب���ه تدریج و حداق���ل طی س���ه روز تا دو 
گر پ���س از قطع مص���رف دارو،  هفت���ه قطع ش���ود. ا
کرد، باید مص���رف دارو را  عالئ���م قطع مصرف ب���روز 

به  طور موقت مجددًا شروع نمود.
5- در ط���ول مص���رف این دارو، پیگی���ری عملکرد 
قلب، تعیین نبض، اندازه گیری فشار خون و ثبت 
نوار قلبی و اندازه گیری ضربان قلب ضروری است.
ع���وارض جانب���ی: ب���رادی کاردی، نارس���ایی قلب، 
اختالل در هدایت قلب، اسپاسم برونش، انقباض 
گوارش���ی، خس���تگی،  ع���روق محیط���ی،  اختالالت 
اش���کال در القای خ���واب، بثورات جلدی، اش���کال 
در تنفس یا خس خس کردن، س���ردی دس���ت ها و 
پا ها، اغتش���اش ش���عور به خصوص در سالمندان، 
توهم، افسردگی، ورم مچ و ساق پا، ضربان آهسته 
و غیرع���ادی قل���ب، یبوس���ت، اضطراب ی���ا نگرانی، 
کاه���ش توانای���ی جنس���ی، اس���هال، خواب آلودگی 
گزگز کردن انگشتان  خفیف، س���ردرد، بی حس���ی یا 
دست و پا و خس���تگی یا ضعف غیرعادی بامصرف 

گزارش شده است. این دارو 
تداخل ه���ای دارویی: مقدار مصرف انس���ولین و 
ک���ی پایین آورنده قندخون، هنگام  داروهای خورا
گردد.  مص���رف همزم���ان با ای���ن دارو باید تنظی���م 
در ص���ورت مص���رف همزم���ان داروه���ای مس���دد 
کانال های  گیرنده بتا  آدرنرژیک با داروهای مسدد 
کاهش فش���ار خون  کلونیدین، اثرات  کلس���یمی یا 
ممک���ن اس���ت تش���دید ش���ود. در ص���ورت مصرف 
همزمان این دارو با آمین های مقلد سمپاتیک که 
دارای فعالیت بتا  آدرنرژیک هستند، ممکن است 
گزانتین  ها  کاهش یابند.  اثرات هر دو دس���ته دارو 
در ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا ای���ن دارو ممکن 
است موجب مهار اثرات درمانی هر دو دسته دارو 
شوند. همچنین، کلیرانس تئوفیلین ممکن است 

افزایش  یابد.

نکات قابل توصیه
1- این دارو، زیادی فشار خون را درمان نمی کند، 
کنترل می نماید. ل���ذا مصرف این دارو  بلک���ه آن را 

ممکن است تا مدت طوالنی ضروری باشد.
2- در بیماران مبتال به دیابت، با مصرف این دارو 
کاه���ش قندخون ممکن اس���ت پوش���انده  عالئ���م 

شود.
3- به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب آلودگی و 
که نیاز به  کار با وس���ایلی  منگی، هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

ص������دری آنژی���������������ن  درم������ان  در  بزرگس�������االن: 
منقس���م،  نوب���ت   2-4 در   80-320 mg/ day
ب���ه  عن���وان ضدآریتم���ی 30-10 میلی گ���رم س���ه ت���ا 
کاهنده فش���ار خون،  چه���ار ب���ار در روز، به  عن���وان 
 640 mg/day کثر 40 میلی گرم دوب���ار در روز تاحدا
کمک���ی  درم���ان  ب���ه  عن���وان  می ش���ود.  مص���رف 
کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک 40-20 میلی گرم سه 
تا چهار بار در روز مصرف می ش���ود. در انفارکتوس 
میوکارد mg/day 240-180 در نوبت های منقسم 
کمک���ی در  مص���رف می ش���ود. ب���ه  عن���وان درمان 
فئوکروموس���یتوما 20 میلی گرم س���ه بار در روز تا 40 
میلی گرم س���ه تا چهار بار در روز به  مدت س���ه روز، 
قب���ل از عمل جراح���ی تجویز می گ���ردد. در درمان 
س���ردرد های عروق���ی ابت���دا 20 میلی گرم چه���ار بار 
که س���پس مق���دار دارو تا  در روز مص���رف می ش���ود 

کثر mg/day 240 افزایش می یابد. حدا
مق���دار مص���رف ش���کل آهس���ته ره���ش ای���ن دارو 
ب���رای درمان زیادی فش���ار خ���ون، mg/day 80 در 
که به  تدری���ج ت���ا mg/day 160 در یک  یک نوب���ت 
نوبت افزایش می یابد می باش���د. در درمان آنژین 
که در فواصل  صدری، mg/day 80 در ی���ک نوبت 
 320 mg/day کث���ر 7-3 روز برحس���ب نی���از تا حدا
افزای���ش می یاب���د، مص���رف می گ���ردد. در درم���ان 
س���ردرد های عروق���ی، mg/day 80 در ی���ک نوب���ت 
کثر  که این مقدار می تواند تا حدا مصرف می شود 
mg/day 240 برحسب نیاز به  تدریج افزایش یابد.
کاهنده فش���ار  ک���ودکان: ب���ه  عن���وان ضدآریتمی و 
خ���ون، mg/ day 1-0/5 در 4-2 نوب���ت منقس���م 
نی���از  برحس���ب  دارو  مق���دار  می ش���ود.  مص���رف 
جه���ت درمان زیادی فش���ار خون و پیش���گیری از  
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کی کاردی فوق بطنی تنظیم می گردد. تا
تزریقی

بزرگس���االن: به  عنوان ضدآریتم���ی 3-1میلی گرم 
کث���ر mg/min 1 از راه وریدی تزریق  با س���رعت حدا
می شود. در صورت نیاز، پس از دو دقیقه و پس از 
چهار ساعت مجددًا همین مقدار تزریق می گردد.

آهس������ته  وری������دی  تزری�������ق  راه  از  ک�����������ودکان: 
کثر mg/day 1( مصرف  mg/ kg 0/1- 0/01 )ت���ا حدا
که هر 8-6 س���اعت در صورت نیاز تکرار  می ش���ود 

می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 1mg/ml
Tablet: 10mg, 20mg, 40mg, 80mg
Tablet (Sustained Release): 80mg, 
160mg

   PROSTAGLANDIN E1     
موارد مصرف: این دارو عمدتًا در درمان بیماری 
م���ادرزادی قل���ب و در اخت���الالت نعوظ���ی مصرف 

می شود.
م���وارد منع مصرف: در نوزادان مبتال به س���ندرم 

ضعف تنفسی نباید مصرف شود.
هش���دارها: در  طول درمان با این دارو، وضعیت 

کنترل شود. تنفسی نوزاد و فشار خون باید 
کاهش  ع���وارض جانبی: آپنه، ت���ب، برافروختگی، 
کی کاردی، اسهال،  فش���ار خون، برادی کاردی یا تا
کاهش پتاسیم خون،  تشنج، ادم، ایس���ت قلبی، 
برافروختگ���ی،  س���ردرد،  عروق���ی،  داخ���ل  انعق���اد 
افت فش���ار خون، اس���هال، درد و التهاب در محل 

گزارش شده است. انفوزیون 
مقدار مصرف

بزرگساالن: در درمان اختالالت نعوظی، از طریق 
تزریق intracavernosal مقدار اولیه 2/5 میکروگرم 
که تا حص���ول یک مقدار مصرف  مصرف می ش���ود 
مناس���ب، افزایش می یابد. مقدار مصرف معمول 
کثر 60 میکروگرم می باشد.  20-5 میکروگرم و حدا
در درم���ان اخت���الالت نعوظی نوروژنیک )آس���یب 
نخاع���ی( مق���دار اولی���ه 1/25میکروگ���رم و س���پس 
ک���ه پ���س از آن مق���دار  2/5میکروگ���رم می باش���د 
5-2/5 میکروگرم ب���ه مقادیر مصرف قبلی اضافه 
می ش���ود. زمان الزم میان هر نوب���ت مصرف دارو، 

در صورت مش���اهده پاسخ 24 ساعت و در صورت 
عدم مشاهده پاسخ یک ساعت می باشد. پس از 
دستیابی به مقدار مصرف بهینه، این مقدار نباید 
بی���ش از یک بار در روز و س���ه ب���ار در هفته مصرف 
ش���ود. در تش���خیص اخت���الالت نعوظ���ی، مقادیر 
20-5 میکروگرم مصرف می ش���ود. از طریق داخل 
که  پیش���ابراه، مقدار اولیه 250میکروگرم می باشد 
براس���اس پاس���خ بیمار، مقدار مصرف به  تدریج تا 
1000-500 میکروگ���رم افزای���ش یا ت���ا 125 میکروگرم 
کاهش می یابد. مقدار مصرف بهینه را نباید بیش 

کرد. از دو بار در روز یا هفت بار در هفته مصرف 
م�������ادرزادی،  قلب������ی  بیم������اری  در  ک���ودکان: 
ب���ه  می���زان  از طری���ق انفوزی���ون م���داوم وری���دی 
مق���دار  می ش���ود.  مص���رف   50-100 ng/ kg/ min
مص���رف بای���د بالفاصله ت���ا حداقل می���زان ممکن 

کاهش یابد تا پاسخ حاصل حفظ شود.
اشکال دارویی

Injection: 0.5mg/ml, 20mcg

            QUINIDINE                
کینیدین در درمان آریتمی بطنی  موارد مصرف: 
کی کاردی بطنی پیوس���ته  مخاطره آمیز از جمله تا
و درم���ان فیبریالس���یون یا فلوتر دهلی���زی مصرف 

می شود.
 ،AV گره کام���ل  م���وارد منع مصرف: در انس���داد 
اختالالت هدایتی وابس���ته به ضربان ساز، سندرم 
QT طوالنی، س���ابقه طوالنی شدن فاصله QT در 
 ،Torsade de pointes کینیدین، سابقه اثر مصرف 
میاستنی گراو و پورپورای ترومبوسیتوپنیک ناشی 

کینین نباید مصرف شود. کینیدین یا  از 
هشدارها

گره AV بدون  1- در صورت وجود انسداد درجه 2 
ضربان  س���از مصنوع���ی، نق���ص هدای���ت الکتریکی 
داخل بطنی ش���دید بدون ضربان ساز مصنوعی، 
سندرم س���ینوس بیمار،  برادی کاردی و اختالالت 
کاهش پتاسیم خون با احتیاط  الکترولیتی مانند 

فراوان مصرف شود.
2- در  طول مصرف دارو، اندازه گیری فشار خون، 
ثبت نوار قلبی و اندازه گیری غلظت پتاس���یم سرم 

ضروری است.
3- مق���دار مص���رف برای ه���ر بیمار باید بر اس���اس 
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پاسخ بالینی وی تنظیم شود و ممکن است بسته د

به وضعیت عمومی و بیماری قلبی عروقی، بسیار 
متغیر باشد.

فلوت���ر  ی���ا  فیبریالس���یون  ب���ه  مبت���ال  بیم���اران   -4
کنترل ضربان بطنی  که  دهلیزی، فقط در صورتی 
گیرنده  ب���ا دیگوکس���ین ی���ا داروه���ای مهارکنن���ده 
بتا  آدرنرژیک موفقیت آمیز نباشد، باید با کینیدین 

درمان شوند.
5- در ص���ورت عدم دس���تیابی به ریتم سینوس���ی 
کینیدین باید قطع  در یک زمان منطقی، مصرف 

شود.
کینیدین باید در بیمارس���تان شروع  6- درمان با 
ش���ود و بیم���ار ب���ه  م���دت 3-2 روز تح���ت مراقبت 

دقیق باشد.
ع���وارض جانب���ی: اغتش���اش ش���عور، ت���اری دی���د، 
دوبین���ی، هذی���ان، س���رگیجه یامنگ���ی، س���ردرد، 
صدای وزوزگوش، عدم تحمل نور، تب، هپاتیت، 
افت فش���ار خون، سنکوپ، خستگی غیر معمول، 
گوارش���ی از جمله بی اش���تهایی، اس���هال،   عالئ���م 
تهوع، استفراغ و ضعف عضالنی با مصرف این دارو 

گزارش شده است.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
آمیودارون، داروهای ضدافس���ردگی سه حلقه ای، 
داروه���ای  س���ایر  و  اریترومایس���ین،  هالوپری���دول 
طوالنی کنن���ده فاصل���ه QT و فنوتیازین  ه���ا ب���ا این 
دارو، ممکن اس���ت سبب افزایش خطر بروز آریتمی 
قلبی شود. مصرف همزمان گلیکوزیدهای دیژیتال 
ب���ا ای���ن دارو منج���ر ب���ه افزایش غلظت پالس���مایی 
دیگوکسین می شود. غلظت سرمی پروکائین آمید 
در صورت مصرف همزمان با کینیدین ممکن است 

افزایش یابد.
کردن با مصرف  نکات قابل توصیه: احتمال غش 
کار با  این دارو وج���ود دارد. لذا هن���گام رانندگی یا 
که نیاز به هوش���یاری دارد،  باید احتیاط  وس���ایلی 

نمود.
مق���دار مص���رف: در درمان آریتمی بطن���ی،  ابتدا 
صب���ح  هن���گام  میلی گ���رم   200 آزمایش���ی  مق���دار 
به  منظور تعیین حساس���یت به دارو و سپس 500 
میلی گرم هنگام عصر مصرف می شود. در روز بعد، 
750-500 میلی گرم هر 12 ساعت مصرف می شود. 
مقدار نگهدارنده 500 میلی گرم تا 1/25 گرم هنگام 

صب���ح و عصر می باش���د. در فلوتر یا فیبریالس���یون 
دهلیزی قب���ل از اصالح ریتم قلب���ی، رژیم دارویی 
فوق دو روز قبل از شروع اصالح ریتم قلبی مصرف 
می ش���ود. پس از اصالح ریتم قلبی، مقدار ش���روع 
برای نگهداری ریت���م، 750 میلی گرم هنگام صبح 

و عصر می باشد.
قرص آهسته رهش هر 12 ساعت و قرص معمولی 

هر 6 ساعت مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 200mg
Tablet (Sustained Release): 250mg 

            RESERPINE                 
کنترل پرفش���اری خون  موارد مصرف: رزرپین در 

به  کار می رود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود س���نگ های صف���راوی، زخم 
کولیت اولسراتیو، افسردگی یا سابقه ابتال  گوارشی، 
به آن و بیمارانی که تحت درمان با شوک الکتریکی 
هستند یا بیماران ناتوان با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
2- اندازه گی���ری فش���ار خون در فواص���ل منظم در 

طول درمان با دارو ضروری است.
تیره رن���گ،  مدف���وع  آریتم���ی،  جانب���ی:  ع���وارض 
استفراغ خونی، کرامپ معده یا درد،  برادی کاردی، 
کاهش  درد سینه، خواب  آلودگی یا غش، سردرد، 
میل جنس���ی، ضعف، افس���ردگی، عدم توانایی در 
تمرکز، عصبانیت یا اضطراب، تنگی نفس، کابوس 
یا بی خوابی س���حرگاهی، بی اش���تهایی، اس���هال، 
خشکی د هان، احتقان بینی و خیز با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 
تداخل های دارویی: در صورتی که رزرپین به رژیم 
کس���یداز   درمان���ی داروهای مهارکننده مونوآمین  ا
اضاف���ه ش���ود، ممک���ن اس���ت افزایش فش���ار خون 
متوس���ط تا ش���دید و تب شدید تا س���طوح بحرانی 

بروز نماید.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز  افس���ردگی ی���ا تغیی���ر در عادت 
خواب به پزشک مراجعه شود.

ب���ا ظه���ور  اولی���ن عالئ���م افس���ردگی ش���دید،   -2
کاهش اش���تها ی���ا ناتوانی  بی خواب���ی س���حرگاهی، 
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جنسی، توصیه می شود مصرف دارو قطع شود.
3- توصیه می شود مصرف رزرپین دو هفته قبل از 

درمان با شوک الکتریکی قطع شود.
مقدار مصرف

مص���رف   0/1-0/25  day مق���دار  بزرگس���االن: 
می شود.

کودکان: مق���دار mg/kg/day 0/02-0/005 در 1 یا 
2 نوبت منقسم مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 0.1mg

        ROSUVASTATIN           
موارد مص���رف: رزوواس���تاتین در درم���ان زیادی 
کلس���ترول خ���ون و پیش���گیری از ح���وادث قلبی-

عروقی مصرف می شود.
کبدی یا  م���وارد منع مص���رف: در بیماری فع���ال 
افزایش بدون علت آنزیم های کبدی نباید مصرف 

شود.
هشدارها

1- در صورت وجود دیابت، وجود خون یا پروتئین 
کلیوی و  در ادرار، میوپاتی و رابدومیولیز، نارسایی 

کبدی با احتیاط فراوان مصرف شود. 
2- در نژاد آس���یایی احتمال خط���ر بروز میوپاتی با 
مصرف رزوواس���تاتین زیاد اس���ت. در ص���ورت بروز 

کاهش یابد.  عالیم میوپاتی مقدار مصرف 
گیج���ی،  ع���وارض جانب���ی: درد عضل���ه، س���ردرد، 
دیاب���ت، ته���وع، یبوس���ت، درد ش���کمی و افزایش 
گزارش ش���ده  کبدی با مصرف این دارو  آنزیم های 

است.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان آمیودارون، 
کلشی س���ین، سیکلوس���پورین، ج���م فیبروزی���ل و 

نیاسین با رزوواستاتین توصیه نمی شود. 
ن���کات قابل توصی���ه: در صورت ب���روز هرگونه درد 

عضالنی به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مص���رف: مق���دارmg/day 10-5 مص���رف 
می ش���ود. س���پس مقدارمص���رف ه���ر چه���ار هفته 
تنظی���م می گ���ردد. ب���ه  عن���وان مق���دار نگهدارنده 
ن���ژاد  ب���رای  می ش���ود.  مص���رف   5-40 mg/ day
کث���ر مق���دار مص���رف توصی���ه ش���ده  آس���یایی حدا

mg/ day 20 است. 

اشکال دارویی
Tablet: 5mg, 10mg, 20mg, 40mg

         SIMVASTATIN              
م���وارد مصرف: سیمواس���تاتین در درمان زیادی 

کلسترول خون مصرف می شود.
کبدی نباید  موارد منع مصرف: در بیماری فعال 

مصرف شود. 
هشدارها

1- در ص���ورت وجود عمل پیون���د همراه با مصرف 
داروهای کاهنده ایمنی، کمی فشار خون، عفونت 
حاد و ش���دید، اختالالت شدید الکترولیت یا غدد 
آندوکرین، حمالت تشنجی غیرقابل کنترل، ضربه 

یا جراحی مهم با احتیاط فراوان مصرف شود.
کلس���ترول س���رم،  2- اندازه گی���ری ادواری غلظت 
کب���د ضروری  کراتین کین���از س���رم و آزمون عملکرد 

است.
کراتین کیناز یا  3- در صورت افزایش غلظت خونی 

بروز میوزیت مصرف دارو باید قطع شود.
4- در ط���ول مص���رف دارو، خانم ه���ا بای���د از باردار 

شدن جلوگیری نمایند.
عوارض جانبی: درد و التهاب عضله، رابدومیولیز، 
یبوس���ت، اس���هال، نف���خ، س���وزش و درد مع���ده، 
کاه���ش توانای���ی  س���رگیجه، س���ردرد و ب���ه  ن���درت 
گزارش  جنس���ی و بی خواب���ی با مص���رف ای���ن دارو 

شده است.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
ب���ا  نیاس���ین  و  جم فیبروزی���ل  سیکلوس���پورین، 
سیمواس���تاتین ممکن اس���ت خطر بروز نارس���ایی 
کلیه و رابدومیولی���ز  را  افزایش دهد. غلظت  ح���اد 
س���رمی دیگوکس���ین در صورت مصرف همزمان با 

این دارو ممکن است افزایش یابد.
ن���کات قابل توصی���ه: در صورت ب���روز  هرگونه درد 

عضالنی به پزشک مراجعه شود.
مقدار مص���رف: ابتدا 10-5 میلی گ���رم یک بار در 
روز هنگام ش���ب مصرف می ش���ود. س���پس مقدار 
مص���رف هر چهار هفته تنظیم می گردد. به  عنوان 
نگهدارن���ده، 40-5 میلی گرم یک بار در روز هنگام 
ک���ه از  ش���ب مص���رف می ش���ود. ب���رای بیماران���ی 
کاهن���ده ایمن���ی اس���تفاده می  نمایند،  داروه���ای 
ک���ه در ش���روع درم���ان، مق���دار  توصی���ه می گ���ردد 
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کثر mg/day 10( مصرف شود.د mg/ day 5 )تا حدا

اشکال دارویی
Tablet: 10mg, 20mg, 40mg

 SODIUM TETRADECYL 
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان وریده���ای 

واریسی سطحی مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود ترومبوفلبیت 
سطحی حاد، بیماری ش���ریانی، واریس در نتیجه 
تومورهای ش���کمی  یا لگنی، بیماری درمان نشده 
دیابت ش���یرین، اختالالت خون���ی، عفونت خون، 
آس���م، بیماری حاد پوس���تی یا ریوی، نئوپالسم و 
س���ل و در بیماران سالمند و به شدت ناتوان نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1- این دارو فقط از راه وریدی باید مصرف شود.
2- غلظ���ت محلول تزریقی باید بر اس���اس اندازه و 

گردد. شدت واریس تعیین 
عوارض جانبی: تحریک موضعی در محل تزریق، 
کهیر،  کرامپ،  آمبولی ریوی، احس���اس س���وزش، 
تخریب و نکروز بافتی در صورت خروج دارو از رگ، 
کالپ���س عروقی، آس���م، ضعف  س���رگیجه، ضع���ف، 
گوارش���ی با مص���رف این دارو  تنفس���ی و اختالالت 

گزارش شده است.
مقدار مصرف: مقدار 2-0/5 میلی لیتر از محلول 

1% یا 3% تزریق می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 1%, 3%

              SOTALOL                   
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان آریتمی قلبی 

مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود ش���وک 
قلبی، نارسایی آشکار قلب، بلوک درجه دو یا سه 
کاهش  دهلیزی-بطنی، برادی کاردی سینوسی و 
 100 mmHg کمت���ر از فش���ار خون سیس���تولیک ب���ه 
)ب���رای پیش���گیری از انفارکتوس مج���دد میوکارد( 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود آس���م نایژه ای، س���ابقه آلرژی، 
آمفیزم یا برونشیت غیرآلرژیک، نارسایی احتقانی 

قلب، دیابت، پرکاری تیروئید، افسردگی یا سابقه 
ابتال به آن با احتیاط فراوان مصرف شود.

کب���د، مقادیر  2- دربیم���اران مبت���ال ب���ه نارس���ایی 
کاهش یابد. مصرف این دارو باید 

3- در ص���ورت بروز  افس���ردگی ناش���ی از این دارو، 
مصرف آن باید قطع شود.

گ���ر بعد از یک دوره درمان طوالنی با این دارو  4- ا
کن���د، باید مصرف  قط���ع مصرف آن ض���رورت پیدا
ای���ن دارو ب���ه  تدریج و حداق���ل طی س���ه روز تا دو 
گر پ���س از قطع مص���رف دارو،  هفت���ه قطع ش���ود. ا
کرد، باید مص���رف دارو را  عالئ���م قطع مصرف ب���روز 

به  طور موقت مجددًا شروع نمود.
5- در ط���ول مص���رف این دارو، پیگی���ری عملکرد 
قلب، اندازه گیری نبض، اندازه گیری فشار خون و 

ثبت نوارقلبی و ضربان قلب ضروری است.
عوارض جانب���ی: برادی کاردی عالمتی، اسپاس���م 
برونش، نارسایی احتقانی قلب، افسردگی روانی و 
گردش خون محیطی )س���ردی دست ها و  کاهش 

گزارش شده است. پا ها( با مصرف این دارو 
تداخل ه���ای دارویی: مقدار مصرف انس���ولین و 
ک���ی پایین آورنده قندخون، هنگام  داروهای خورا
گردد.  مص���رف همزم���ان با ای���ن دارو باید تنظی���م 
در صورت مص���رف همزمان دارو ه���ای مهارکننده 
کانال های  گیرنده بتا  آدرنرژیک با داروهای مسدد 
کاهش فش���ار خون  کلونیدی���ن، اث���ر  کلس���یمی ی���ا 
ممک���ن اس���ت تش���دید ش���ود. در ص���ورت مصرف 
همزمان ای���ن دارو با آمین  های مقلد س���مپاتیک 
که دارای فعالیت آدرنرژیک هستند، ممکن است 
گزانتین  ها  کاهش یابند.  اثرات هر دو دس���ته دارو 
در ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا ای���ن دارو ممکن 
است موجب مهار اثرات درمانی هر دو دسته دارو 
شوند. همچنین، کلیرانس تئوفیلین ممکن است 

افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

1- این دارو، پرفش���اری خ���ون را درمان نمی کند، 
کنترل می نماید. ل���ذا مصرف این دارو  بلک���ه آن را 

ممکن است تا مدت طوالنی ضروری باشد.
2- دربیم���اران مبتال به دیابت، با مصرف این دارو 

عالئم افت قندخون ممکن است پوشانده شود.
3- به علت احتمال بروز  سرگیجه، خواب آلودگی و 
که نیاز به  کار با وس���ایلی  منگی، هنگام رانندگی یا 
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هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان آریتمی ابت���دا 80 میلی گرم 
ب���ه  تدری���ج  ک���ه  دوب���ار در روز مص���رف می ش���ود 
ب���ه  مقدار  آن اف���زوده می گردد. مق���دار نگهدارنده 
نیز mg/day 320-160 در 3-2 نوبت های منقسم 

می باشد.
 640 mg/ day ،کودکان: در آریتمی  های مخاطره آمیز

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 40mg, 80mg

          TOLAZOLINE                 
موارد مصرف: این دارو  برای کاهش فشار شریان 
ریوی در نوزادان مبتال به زیادی فشار خون ریوی 

و درمان بیماری عروق محیطی مصرف می شود.
موارد منع مص���رف: در بیماران مبتال به بیماری 
کاه���ش فش���ار خون، پ���س از  ایس���کمیک قل���ب، 
گوارشی نباید مصرف  صدمه به عروق مغز  و  زخم 

شود.
هشدارها

1- در ط���ول مص���رف ای���ن دارو، ثب���ت ن���وار قلبی، 
اندازه گیری pH  و الکترولیت خون ضروری است. 

2- این دارو در صورت تنگی دریچه میترال، باید با 
احتیاط فراوان مصرف شود.

گرگرفتگی،  عوارض جانبی: افزایش فش���ار خ���ون، 
برافروختگ���ی،  س���ردرد،  خ���ون،  فش���ار  کاه���ش 
س���رما،  احس���اس  آریتم���ی  قلب���ی،  ک���ی کاردی،  تا
تعریق، تهوع، استفراغ، اس���هال و درد اپی گاستر، 
ک���م ادراری، وجود  کاهش فش���ار خ���ون وضعیتی، 
خون در ادرار، انفارکت���وس عضله قلب، خونریزی 
کت خون با مصرف این دارو  کاهش پال گوارش���ی و 

گزارش شده است. 
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
فراورده های حاوی الکل با این دارو ممکن اس���ت 
کنش ش���به دی س���ولفیرام شود. در  س���بب بروز وا
صورت مصرف همزمان این دارو با اپی نفرین، اثر 

کاهنده فشار خون ممکن است تشدید شود.
مقدار مص���رف: مقدار mg/kg 2-1 از طریق ورید 
پوس���ت س���ر یا هر ی���ک از وریدهای ان���دام فوقانی 
تخلیه ش���ونده به داخل ورید اج���وف فوقانی طی 

مدت 10 دقیقه مصرف می ش���ود. به عنوان مقدار 
نگهدارنده mg/kg/hr 2-1 انفوزیون می شود.

اشکال دارویی
Injection: 10mg

      TRIMETHAPHAN           
کاه���ش  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���ه منظ���ور 
کنترل شده فشار خون حین عمل جراحی مصرف 

می شود.
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کم خونی  تصحیح  asphyxia، بی کفایت���ی ری���وی، 
کاه���ش حج���م خ���ون، تصلب  نش���ده، ش���وک ی���ا 
شرائین ش���دید، بیماری شدید ایسکمیک قلب و 

تنگی دریچه پیلور نباید مصرف شود.
هشدارها

1- فش���ار خ���ون بیمار در ط���ول مص���رف دارو باید 
کنترل شود. به  دقت 

2- در صورت وجود بیماران مبتال به نارسایی کبد 
کلیه، بیماری دژنراتیو CNS، بیماری آدیس���ون،  و 
گلوک���وم، بی کفایتی عروق  هیپرپالزی پروس���تات، 
کرون���ر یا ع���روق مغ���زی و دیابت، بیماران مس���ن و 
ناتوان و س���ابقه آل���رژی با احتیاط ف���راوان مصرف 

شود.
عوارض جانبی: یبوست و افت شدید فشار خون، 
گش���اد  فل���ج ایلئوم، احتباس ادرار، س���یکلوپلژی، 
کی کاردی، ایجاد آنژین  ش���دن مردمک چش���م، تا
گوارش���ی مانند تهوع، بی اش���تهایی،  و اخت���الالت 
استفراغ، افت فشار خون وضعیتی و ایست تنفسی 
با انفوزیون دارو  با س���رعت بیش از mg/ min 50 با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
کاهنده  تداخل ه���ای دارویی: با س���ایر داروهای 
فش���ار خ���ون، داروه���ای مضع���ف فعالی���ت عضله 
ضد الته���اب  و  عضالن���ی  ش���ل کننده های  قل���ب، 
کورتیکواس���تروئیدی تداخل  ی���ا  غیراس���تروئیدی 

دارد.
 3-4 mg/ml مقدار مصرف: انفوزیون با سرعت
ش���روع و س���پس بر اس���اس پاس���خ بیمار، س���رعت 

انفوزیون تنظیم می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 500mg/10ml
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کنت���رل پرفش���اری  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در 
خون، در بیماران قلبی-عروقی مبتال به نارسایی 
عملکرد بطن چپ پس از انفارکتوس میوکارد و در 

کنترل نارسایی قلبی مصرف می شود.
والزارت���ان به ص���ورت ترکیبی ب���ا هیدروکلرتیازید یا 
آملودیپی���ن در یک قرص واحد نی���ز در بازار وجود 

دارد. به بخش اشکال داروئی مراجعه شود.
کبد،  هش���دارها: در بیم���اران مبتال به نارس���ایی 
سیروز  و انس���داد مجرای صفراوی باید با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
کاهش عالمتی فش���ار خ���ون از  ع���وارض جانب���ی: 
جمله سرگیجه به  ویژه در بیماران مبتال به کاهش 
حجم خون داخل عروقی، افزایش پتاسیم خون و 

آنژیوادم از عوارض جانبی این دارو هستند.
ک���ه از مدرها  تداخل ه���ای داروی���ی: در بیمارانی 
استفاده می کنند، کاهش عالمتی فشار خون پس 

از شروع درمان با این دارو بروز می نماید.
مق�����دار مص�������رف: در زی���ادی فش������ار خ�������ون، 
mg/ day 80 مصرف می شود که در صورت نیاز این 
مقدار به mg/day 160 افزایش می یابد. در بیماران 
کاهش حجم خون داخل عروقی  مسن یا مبتال به 
یا نارسائی قلبی، mg/day 40 مصرف می شود. در 
کثر تا 12 س���اعت پس از  انفارکت���وس میوکارد، حدا
انفارکتوس، مقدار 20میلی گرم دو بار در روز مصرف 
می ش���ود. در صورت تحمل بیم���ار، مقدار مصرف 
طی چند هفته تا 160میلی گ���رم دو بار در روز قابل 
کبد،  افزایش اس���ت. در بیماران مبتال به نارسایی 

کثر 80 میلی گرم دو بار در روز است. حدا
اشکال دارویی

Tablet/Capsule: 40mg, 80mg, 160mg
Tablet: Valsartan 80 -320 mg + 
Hydrochlorothiazide 12.5- 25mg
Tablet: Valsartan 80- 320mg  + Amlodipine 
5 -10mg

           VERAPAMIL                   
کنت���رل آنژی���ن  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای 

مصرف می شود.
کمی ش���دید فش���ار خون،  موارد منع مصرف: در 
گ���ره دهلیزی-بطن���ی،  انس���داد درج���ه دو و س���ه 

س���ندرم W-P-W همراه با فلوتر یا فیبریالس���یون 
دهلیزی و پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها
1- در صورت وجود برادی کاردی شدید، نارسایی 
کاردیوژنیک باید با احتیاط فراوان  قلب یا ش���وک 

مصرف شود.
2- مق���دار مص���رف وراپامیل در بیم���اران مبتال به 

کاهش داده شود. کبد باید  نارسایی 
اس���تفراغ،  ته���وع،  یبوس���ت،  جانب���ی:  ع���وارض 
کسالت، ادم مچ  برافروختگی، س���ردرد، سرگیجه، 
کبد،  پا و به  ن���درت اختالل برگش���ت پذیر عملکرد 
کنش ه���ای آلرژیک، ژینکوماس���تی و هیپرپالزی  وا
گزارش ش���ده اس���ت. پس  لثه ب���ا مصرف این دارو 
از تزریق وریدی، افت فش���ار خون، برادی کاردی، 

گزارش شده است. انسداد قلبی و آسیستول 
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ب���ا وراپامی���ل، خطر ب���روز  ب���رادی کاردی، انس���داد 
دهلیزی-بطن���ی و ضع���ف عضل���ه قل���ب ناش���ی از 
افزای���ش  افزای���ش می یاب���د.  آمی���ودارون  مص���رف 
خط���ر ب���روز ضع���ف عضل���ه قل���ب و آسیس���تول در 
صورت مصرف همزمان این دارو با دیس���وپیرامید 
کینیدین  وجود دارد. افزایش غلظت پالس���مایی 
)کاهش ش���دید فشار خون( و دیگوکسین )انسداد 
ص���ورت  در  ب���رادی کاردی(  و  دهلیزی-بطن���ی 
کند.  مصرف همزمان وراپامیل ممکن اس���ت بروز 
کاربامازپی���ن و تئوفیلی���ن در ص���ورت مص���رف  اث���ر 
همزم���ان با وراپامیل افزایش می یابد. اثر وراپامیل 
در مص���رف همزمان ب���ا فنوباربیت���ال و فنی توئین 
کاهش ش���دید فشار  کاهش می یابد. آسیس���تول، 
خون و نارس���ایی قلب���ی در صورت مص���رف توأم با  
گیرنده ه���ای بتا  آدرنرژیک بروز  داروه���ای مس���دد 
می نماید. ریفامپین ممکن است فراهمی زیستی 
کاه���ش دهد. هنگام مصرف  کی را  وراپامیل خورا
کینیدی���ن هم���راه ب���ا داروهای  پروکائین آمی���د ی���ا 
کلس���یمی بای���د احتیاط نم���ود. در  کانال  مس���دد 
کاهنده پتاسیم  صورت مصرف همزمان داروهای 
کاهنده فش���ار خون ممکن اس���ت  خ���ون، اث���رات 

تشدید شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو  پرفش���اری خون را درم���ان نمی کند، 
کنترل می نماید. لذا مصرف آن ممکن  بلک���ه آن را 
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است به مدت طوالنی ضروری باشد.
کنترل ش���ود و در صورتی  که  2- نب���ض بیم���ار باید 
کمتر از 50 بار در دقیقه باش���د، مراجعه به پزش���ک 

ضروری است.
مقدار مصرف 

در  ب���ار  س���ه  میلی گ���رم   80-120 ابت���دا  ک���ی:  خورا
ک���ه ای���ن مق���دار را می توان  روز مص���رف می ش���ود 
برحس���ب نی���از  و تحم���ل بیم���ار ه���ر س���ه روز یا هر 
هفت���ه افزایش داد. مقدار مصرف ت���ام این دارو در  
کث���ر مق���دار مصرف  روز 480-240میلی گ���رم و حدا
تا 480میلی گرم در نوبت های منقس���م اس���ت. در 
بیماران سالخورده، ابتدا 40میلی گرم سه بار در روز  
مصرف می ش���ود و س���پس مقدارمصرف بر اساس 

نیاز  و  تحمل بیمار، تنظیم می شود.
مق���دار مص���رف اش���کال داروی���ی پیوس���ته رهش 
 120-480 mg/day ،در درم���ان پرفش���اری خ���ون

می باشد.
تزریقی

ک���ی کاردی ف���وق بطنی  بزرگس���االن: در درم���ان تا

ابتدا مقدار 5-2/5میلی گرم به  آهستگی در مدت 
2 دقیق���ه تزریق وریدی می ش���ود. در صورت عدم 
کاف���ی، می ت���وان 30-15 دقیقه پس از  بروز پاس���خ 
خاتم���ه تزریق مقدار اولیه، 10- 5 میلی گرم را  تکرار 
کث���ر مق���دار مص���رف ای���ن دارو 30- 20  نم���ود. حدا

میلی گرم می باشد.
ک���ودکان: در ش��������یرخواران تا س���ن یک س����������ال، 
معم���ول  واح���د  )مق���دار   0/1 -0/2 mg/ kg ابت���دا 
در  می ش��������ود.  تجوی�������ز  2-0/75میلی گ���رم( 
 0/1 -0/3 mg/ kg ک�����ودکان 15-1 س�������ال ابت����������دا
تزری���ق  5-2میلی گ���رم(  معم���ول  واح���د  )مق���دار 
ک���ه ای���ن مق���دار نبای���د از مق���دار ت���ام 5  می گ���ردد 
کند. مقادیر مص���رف تکراری این  میلی گ���رم تجاوز 
دارو )30 دقیقه پ���س از خاتمه تزریق مقدار اولیه( 

کند. نباید از  10میلی گرم تجاوز 
اشکال دارویی

Tablet: 40mg, 80mg
Tablet (Sustained Release): 240mg
Injection: 5mg/2 ml
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ANESTHETICS (Parenteral-
Local)
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BUPIVACAINE
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MEPIVACAINE
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ANTICONVULSANTS

11
CENTRAL NERVOUS 
SYSTEM MEDICINES

ACETAZOLAMIDE
CARBAMAZEPINE
ETHOSUXIMIDE
GABAPENTINE
LAMOTRIGINE
LEVETIRACETAM
OXCARBAZEPINE
PHENOBARBITAL
PHENYTOIN
PHENYTOIN+PHENOBARBITAL
PREGABALIN
PRIMIDONE
TOPIRAMATE
VALPROATE
VALPROIC ACID
VIGABATRIN

ANTIDEPRESSANTS
AMITRIPTYLINE
BUPROPION
CITALOPRAM



CLOMIPRAMINE
DESIPRAMINE
DOXEPIN
DULOXETINE
ESCITALOPRAME
FLUOXETINE
FLUVOXAMINE
IMIPRAMINE
ISOCARBOXAZID
MAPROTILINE
NORTRIPTYLINE
PAROXETIN
SERTRALINE
TRANYLCYPROMINE
TRAZODONE
TRIMIPRAMINE
VENLAFAXINE

APOMORPHINE
ARIPIPERAZOLE
ATOMOXETIN
BETAHISTINE
BUPRENORPHINE
BUSPIRONE
CHLORAL HYDRATE
CHLORDIAZEPOXIDE
CHLORPROMAZINE
CITICOLINE
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLOZAPINE
CODEINE
DEXMEDETOMIDINE
DEXTROAMPHETAMINE
DIAZEPAM
DIHYDROERGOTAMINE
DIHYDROERGOTOXIN

DIMETHYL FUMARATE
DISULFIRAM
DONEPEZIL
DROPERIDOL
ERGOTAMINE
ERGOTAMINE-C
ERGOTAMINE COMPOUND
ETOMIDATE
FAMPRIDINE
FENTANYL
FLUMAZENIL
FLURAZEPAM
FLUPENTHIXOL
FLUPHENAZINE
FOMEPIZOLE
GALANTAMINE
HALOPERIDOL
HYDROMORPHONE
KETAMINE
LEVODOPA
LEVODOPA-B
LEVODOPA-C
LEVODOPA-C+ENTACAPON
LITHIUM CARBONATE
LORAZEPAM
MAGNESIUM SULFATE
MEMANTINE
METHADONE
METHYLPHENIDATE
MIDAZOLAM
MOCLOBEMIDE
MODAFINIL
MORPHINE
NALOXONE
NALTREXONE
NICOTINE



NITRAZAPAM
OLANZAPINE
OXAZEPAM
OXYCODONE
PENTAZOCINE
PERPHENAZINE
PETHIDINE
PIMOZIDE
PIRACETAM
PRAMIPEXOLE
PROPOFOL
QUETIAPINE
REMIFENTANIL
RILUZOLE
RISPERIDONE
RIVASTIGMINE
RIZATRIPTAN

ROPINIROLE
SELEGILINE
SUFENTANIL
SUMATRIPTAN
SUMATRIPTAN+NAPROXEN
TERIFLUNOMIDE
TETRABENZINE
THIETHYLPERAZINE
THIOPENTAL
THIORIDAZINE
THIOTHIXENE
TRAMADOL
TRIFLUPERAZINE
ZALEPLON
ZOLMITRIPTAN
ZOLPIDEM
ZONISAMIDE
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        ACAMPROSATE          
کاهش میل  کامپروس���ات جهت  موارد مصرف: آ
ب���ه مصرف مجدد ال���کل در افراد وابس���ته به الکل 

استفاده می شود. 
موارد منع مصرف: در  بیماران مبتال به نارسایی 

کلیه نباید مصرف شود. کبد و  شدید 
ع���وارض جانبی: اس���هال، ته���وع، اس���تفراغ، درد 
ش���کمی، نوس���ان در میل جنس���ی، خارش بدن و 
کولوپاپوالر از  ع���وارض جانبی این دارو  بث���ورات ما

هستند.
نکات قابل توصیه

1- مصرف دارو باید ب���ه محض قطع مصرف الکل 
کند. شروع شود و تا یک سال ادامه پیدا 

2- دارو همراه یا بالفاصله بعد از غذا مصرف شود.
مقدار مصرف: مقدار 600-300 میلی گرم 3 بار در 

روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 300mg

          ALFENTANIL                 
داروی  ب���ه  عن���وان  آلفنتانی���ل  م���وارد مص���رف: 
هم���راه و همچنین برای القای بی هوش���ی مصرف 
می شود. این دارو همچنین با تزریق داخل نخاع 
و درون سخت ش���امه برای ایجاد بی دردی پس از 

کار می رود. عمل جراحی به 
هشدارها

کبد، بیماری ریوی و  1- در صورت وجود نارسایی 
نقص در دستگاه تنفسی با احتیاط فراوان تجویز 

شود.
2- دارو  های ضددرد مخدر باعث تش���دید ضعف 

تنفسی می  شوند.
3- ای���ن دارو ممکن اس���ت باعث س���فتی عضالت 
س���ینه و شکم ش���ده و در نتیجه باعث اختالل در 

تنفس گردد.
4- تزریق وریدی دارو بهتر است به صورت آهسته 

گیرد. و طی حداقل 2-1 دقیقه صورت 
گر چه مصرف همزمان بنزودیازپین   ها ممکن  5- ا
گردد. اما احتمال  اس���ت باعث تقویت بی هوش���ی 
کاهش فشار خون باید  افزایش ضعف تنفسی و یا 

گرفته شود. در نظر 
6- مصرف متناوب دارو ممکن است باعث ایجاد 

تحمل،  وابستگی و اعتیاد به دارو شود.
کاهش فشار خون  عوارض جانبی: برادی کاردی، 
و ضعف تنفسی طی عمل جراحی و یا بعد از آن از 

عوارض آلفنتانیل هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزمان آلفنتانیل 
 CNS با بنزودیازپین  ه���ا، دارو های تضعیف کننده
کب���دی باعث  و دارو  ه���ای مهارکنن���ده آنزیم ه���ای 
تش���دید ع���وارض جانب���ی دارو می  ش���ود. مص���رف 
همزم���ان ای���ن دارو ب���ا نالترکس���ان، ممکن اس���ت 
اثرات ضددردی آلفنتانی���ل را از بین ببرد. مصرف 
همزم���ان س���ایمتیدین ی���ا اریترومایس���ین ممکن 
گردد و  کلیرانس آلفنتانی���ل  کاهش  اس���ت س���بب 
به  دلیل طوالنی ش���دن دوره خروج از بی هوشی، 

خطر ضعف تنفسی را افزایش دهد.
مقدار مصرف

اعم���ال  در  بیهوش���ی  الق���ای  ب���رای  بزرگس���االن: 
ک���ه بی���ش از 45 دقیق���ه طول می کش���د  جراح���ی 
می  ش���ود.  وری���دی  تزری���ق   130-245 mcg/ kg
به  عنوان نگهدارنده بی هوش���ی در اعمال جراحی 
کمتر از 30 دقیقه مق���دار mcg/kg 20-8 به  عنوان 
مق���دار مص���رف اولیه تزریق می  ش���ود و ب���ه  دنبال 
آن mcg/kg 5-3 ب���ه ص���ورت مق���دار واح���د و ی���ا 
mcg/ kg 1-0/5 در ه���ر دقیق���ه انفوزی���ون م���داوم 
می  شود. در اعمال جراحی طوالنی  تر از 30 دقیقه 
mcg/kg 75-20 ب���ه عن���وان مقدار مص���رف اولیه 
 5-15 mcg/ kg تزری���ق می ش���ود و ب���ه  دنب���ال آن
به صورت مق���دار واحد ی���ا mcg/kg 3-0/5 در هر 
دقیق���ه انفوزی���ون مداوم می  ش���ود. جه���ت ایجاد 
تس���کین، از راه وری���دی mcg/kg 8-3 ب���ه عنوان 
مق���دار اولی���ه و س���پس mcg/ kg 5-3 ب���ه صورت 

مقدار واحد )در صورت نیاز( تزریق می  شود.
مق�������دار  بی هوش�������ی  ادام���ه  ب�����رای  ک���ودکان: 
مص���رف  مق�������������دار  ب���ه  عن���وان   30 -50 mcg/ kg
اولی���ه تزری���ق وری���دی می  ش���ود و ب���ه دنب���ال آن 
mcg/ kg 15-10 به صورت مقدار مصرف واحد و یا 
mcg/kg 1/5-0/5 در ه���ر دقیقه انفوزیون مداوم 
می  ش���ود. نیمه عمر و طول مدت اثر آلفنتانیل در 
کمتر از بزرگساالن است و بنابر این دفعات  کودکان 

کودکان باید افزایش یابد. مصرف دارو در 
اشکال دارویی

Injection: 0.5mg/ml 
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کنت���رل اضطراب یا  م���وارد مصرف: آلپ���رازوالم در 
کوتاه  مدت عالئم اضطراب و درمان  برای تسکین 

اختالل وحشت مصرف می  شود.
هشدارها

کوت���اه  م���دت )فق���ط ب���ه  1- ای���ن دارو در درم���ان 
کننده  مدت4-2 هفته( اضطراب ش���دید و ناتوان 
ک���ه ب���ا بی خوابی یا اخت���الالت س���ایکوتیک همراه 

است، مصرف می  شود.
که س���ابقه  2- ب���ا مص���رف ای���ن دارو در بیماران���ی 
وابس���تگی به دارو داشته و یا دارای اختالل شدید 
شخصیتی هستند، احتمال وابستگی وجود دارد.
گلوکوم حاد با  3- در ص���ورت وجود اغما، ش���وک، 
گراو،  زاویه بسته یا استعداد ابتال به آن،  میاستنی 
انس���داد مزمن و شدید تنفس���ی با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
4- مصرف بلند مدت یا مقادیر زیاد بنزودیازپین   ها 
خطر بروز وابستگی   های روانی و جسمی را افزایش 

می  دهد. 
5- عالئ���م قطع مص���رف مانند حمالت تش���نجی 
کوت���اه  م���دت آلپ���رازوالم با  حت���ی پ���س از مص���رف 

گزارش شده است. مقادیر مصرف معمولی 
ع���وارض جانب���ی: خواب  آلودگ���ی و منگ���ی در روز 
بعد از مصرف دارو، اغتش���اش شعور، عدم تعادل، 
فراموش���ی، وابس���تگی ب���ه دارو، اش���کال در تکلم، 
کی  کاردی و تپش قل���ب، تاری دید،  افس���ردگی، تا
تغییر میل جنس���ی، افت فش���ار خ���ون، اختالالت 
رفتاری،  خس���تگی و ضع���ف غیرع���ادی از عوارض 

جانبی آن هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف ت���وأم ای���ن دارو با 
ال���کل ی���ا س���ایر دارو  ه���ای مضع���ف CNS از جمله 
بی هوش کننده  ه�������ای  مخ���در،  ضددرد ه���ای 
کس���یداز،  مونوآمی���ن  ا مهارکنن��������دگان  عموم���ی، 
دارو  ه���ای  و  س���ه حلقه ای   ضدافس���ردگی  های 
کاهنده فش���ار خ���ون با اث���ر مرکزی، ممکن اس���ت 
ب���روز   افزای���ش تضعی���ف CNS  و خط���ر   موج���ب 
گ���ردد. مص���رف همزم���ان بنزودیازپین   ها با  آپن���ه 
کونازول و کتوکونازول ممکن است سبب مهار  ایترا
متابولیس���م بنزودیازپین   ه���ا و در نتیج���ه افزایش 

غلظت پالسمایی این دارو  ها شود.

نکات قابل توصیه
ک���ه پ���س از چند هفته، اثربخش���ی  1- در صورت���ی 
کاه���ش یابد، از افزایش مق���دار مصرف بدون  دارو 

مشورت با پزشک باید خودداری شود.
کاهش احتم���ال ب���روز عالئم قطع  2- ب���ه منظ���ور 
مصرف، مصرف این دارو باید به تدریج قطع شود.
3- به  علت بروز خواب  آلودگی، منگی و سرگیجه از 
که نیاز به هوشیاری  کار با ماشین  آالتی  رانندگی یا 

کرد. دارند، باید خودداری 
مقدار مصرف

ضداضط���راب،  ابت���دا  عن���وان  ب���ه   بزرگس���االن: 
0/5- 0/25 میلی گرم سه  بار در روز مصرف می  شود 
 4 mg/ day کث���ر ک���ه بر اس���اس نی���از بیم���ار ت���ا حدا
قابل افزایش اس���ت. ب���ه  عنوان ضدپانی���ک، ابتدا 
که  0/5میلی گرم س���ه  ب���ار در روز مصرف می  ش���ود 
 10 mg/ day سپس بر اس���اس نیاز و تحمل بیمار تا

افزایش می  یابد.
ک���ودکان: ب���ه عن���وان ضداضط���راب،  ابت���دا 0/25 
میلی گ���رم دو ی���ا س���ه  ب���ار در روز مصرف می  ش���ود 
و س���پس بر اس���اس نی���از و تحم���ل بیم���ار  افزایش 

می  یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 0.5mg, 1mg

ANESTHETICS
(INHALATION)

Enflurane
Ether
Halothane
Isoflurane
Nitrous oxide
Sevoflurane

           ENFLURANE                 
ادام���ه  و  الق���ا  ب���رای  انفل���وران  مص���رف:  م���وارد 
ک���م به  عنوان مس���کن در  بی هوش���ی و ب���ا مقادیر 
ط���ول زایمان در عم���ل جراحی س���زارین و زایمان 

طبیعی مصرف می  شود.
موارد من���ع مصرف: در صورت وج���ود هیپرترمی 
بدخیم یا س���ابقه ابتال به آن و در افراد مس���تعد به 
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کلیه نباید مصرف شود. آن و در نارسایی شدید 
هشدارها

1- انفلوران با غلظت  های بی هوش کننده ممکن 
اس���ت باعث ش���ل ش���دن رحم ش���ده و همچنین 
کاهش  کسی  توسیک را  پاس���خ رحم به دارو  های ا

دهد.
انفل���وران،  ب���ا  2- س���طوح عمیق  ت���ر  بی هوش���ی 
به  خصوص درحض���ور تنفس بیش از حد، ممکن 
در   تش���نجی  فعالیت  ه���ای  ایج���اد  باع���ث  اس���ت 

الکتروآنسفالوگرام شود.
3- ای���ن دارو موج���ب تضعی���ف عملک���رد قل���ب و 
دس���تگاه تنف���س می  ش���ود. تضعی���ف عضله قلب 
توسط این دارو ممکن است موجب افت برون ده 

گردد. کاهش فشار خون شریانی  قلبی و 
کب���د ی���ا زردی یا  4- ای���ن دارو در م���وارد نارس���ایی 
کبدی در اثر تماس قبلی با انفلوران  آسیب شدید 

با احتیاط فراوان مصرف شود.
ب�������ا  انفل�������وران  داروی����������ی:  تداخ���������ل  ه���ای 
ترکیب���ات  ح��������اوی  خ�������ون  آمینوگلیکوزی���د  ه���ا، 
ضدانعق���اد س���یتراته )در ص���ورت انتق���ال مقادی���ر 
زی���اد خ���ون(، عوام�������ل مهارکنن�������ده عصب���������ی-
کاتکول آمین   ه���ا )دوپامین، اپی  نفرین،  عضالنی، 
نوراپی  نفری���ن(، پلیمیکس���ین   ها و لوودوپا تداخل 
دارد. ایزونیازید ممکن اس���ت باعث افزایش تولید 
ک���ه بالق���وه  متابولیت  ه���ای فلورای���د از انفل���وران، 

کلیوی دارند، شود. سمیت 
نکات قابل توصیه

1- در صورت اس���تفاده از  تنف���س مکانیکی، برای 
جلوگیری از خطر بروز  تش���نج و یا  تحریک CNS از 

تنفس بیش  از حد باید خودداری شود.
کوت���اه خ���ود  اث���ر  ب���ه  دلی���ل ط���ول  انفل���وران   -2
هیچگون���ه اثرات ض���ددردی قابل توجه���ی بعد از 
جراح���ی ایج���اد نمی  کند. بنابر این برخالف س���ایر  
بی هوش کننده  ه���ا ممکن اس���ت ب���ه مصرف یک 

داروی ضددرد بعد از  پایان جراحی نیاز باشد.
3- در ص���ورت مص���رف ب���رای الق���ای بی هوش���ی، 
ک���ه غلظ���ت داروی استنش���اقی  توصیه می  ش���ود 
به آهس���تگی یعن���ی 0/5% در هر چند ب���ار تنفس، 

افزایش یابد.
در  بی هوش���ی  الق���ای  ب���رای  مص���رف:  مق���دار 
جراحی   ه���ا مقدار مصرف دارو بای���د برای هر بیمار 

گان���ه تعیی���ن ش���ود. ب���رای ادامه  بی هوش���ی  جدا
3-0/5% اسنتش���اق می  ش���ود. به عن���وان داروی 
هم���راه در اعم���ال جراحی زنان و زایم���ان %0/5-1 
استنش���اق   %0/25-1 واژین���ال  زایم���ان  ب���رای  و 
کثر مقدار مصرف در  بزرگساالن برای  می  شود. حدا
القای بی هوش���ی 4/5% و به عنوان ادامه دهنده 

بی هوشی 3% است.
اشکال دارویی

Inhaler

               ETHER                       
داروی  ب���ه  عن������وان  ات�����ر  مص�������رف:  م���������وارد 

بی هوش کننده استنشاقی مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به دیابت، 
کلیه، افزایش فشارمایع مغزی-نخاعی و   نارسایی 

کبد نباید مصرف شود. بیماری شدید 
هشدارها

گ���رم و مرط���وب ممکن  1- مص���رف اتر در ش���رایط 
است باعث ایجاد حرکات تشنجی، به  خصوص در 
کرده اند،  که آتروپی���ن دریافت  ک���ودکان و بیمارانی 

شود.
2- هوش���یابی بعد از  بی هوش���ی بلند م���دت با اتر  
آهس���ته بوده و اس���تفراغ بعد از  بی هوش���ی شایع 

است.
3- ات���ر در اغل���ب م���وارد باع���ث تحریک سیس���تم 

تنفسی می  گردد.
عوارض جانبی: تحریک مخاط تنفسی، اسپاسم 
کاهش شدید فش���ار خون، استفراغ پس  حنجره، 
از  هوشیابی، افزایش شدید دمای بدن و تشنج از  

عوارض جانبی اتر هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: اتر  با دارو  های ش���ل کننده 

عضالت تداخل دارد.
مقدار مص���رف: به  منظ���ور حصول بی هوش���ی، 
ابت���دا ب���ا غلظت���ی مع���ادل 20-10% ه���وای دم���ی 
که در صورت نیاز، می توان این  اس���تفاده می  شود 
غلظ���ت را افزایش داد. برای نگهداری بی هوش���ی 
کثر 10% نیز  مورد  عمیق ممکن است تا غلظت حدا

گیرد. استفاده قرار 
اشکال دارویی

Inhaler
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                 HALOTHANE          د

موارد مصرف:  هالوتان به  عنوان بی هوش کننده 
برای القا و  ادامه بی هوشی مصرف می  شود.

م���وارد منع مص���رف:  هالوت���ان در ص���ورت وجود 
هیپرترمی بدخیم یا س���ابقه ابتال ب���ه آن یا در افراد 

مستعد نباید مصرف شود. 
هشدارها

کبد، زردی، آس���یب  1- در صورت وجود نارس���ایی 
حاد ناش���ی از مصرف قبلی  هالوت���ان، یا پورفیری، 
تجویز  هالوتان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
2- مص���رف  هالوت���ان در  زایم���ان طبیع���ی توصیه 
که به ش���ل ش���دن رح���م نیاز  نمی  ش���ود، مگ���ر آن 

باشد.
3-  هالوتان ضربان قلب و نبض و ترشحات بزاق و 

کاهش می  دهد.  دستگاه تنفس را 
4-  هالوت���ان ب���ه  می���زان زی���ادی عضله قل���ب را به 
اث���رات دارو  ه���ای مقلد س���مپاتیک، ب���ه  خصوص 
کاتکول آمین  ه���ا حس���اس می  کند. ای���ن امر باعث 
افزای���ش خط���ر  ب���روز  آریتمی  ه���ای بطنی ش���دید 
می  گ���ردد. دارو  ه���ای مقل���د س���مپاتیک بای���د ب���ا 
احتیاط فراوان و مقدار کم در بیمارانی که  هالوتان 

کرده اند،  مصرف شوند. دریافت 
ع���وارض جانب���ی:  هالوت���ان ممک���ن اس���ت باعث 
کبدی به  ص���ورت زردی خفی���ف تا نکروز  س���میت 
کبدی ش���ود. هذی���ان و توهم بعد از بی هوش���ی از 
کاهش  ع���وارض نس���بتًا ش���ایع  هالوتان هس���تند. 
کلسیم خون، کاهش فشار خون و  آریتمی گذرا نیز 

ممکن است بروز نماید.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان  هالوتان 
ب���ا آمینوگلیکوزید  ها و عوام���ل مهارکننده عصبی-
عضالن���ی، موج���ب تش���دید ش���ل ش���دن عضالت 
می  گ���ردد. تجوی���ز  ت���وأم ب���ا تئوفیلی���ن، ترکیب���ات 
کنن���ده سیس���تم دوپامینی مث���ل لوودوپا  تقویت 
اپی  نفری���ن،  )دوپامی���ن،  کاتکول آمین  ه���ا  و 
نوراپی  نفری���ن(، موج���ب ب���روز  آریتم���ی می  گردد. 
مص���رف توأم فنی توئی���ن با  هالوتان ممکن اس���ت 
کب���دی ناش���ی از  هالوتان  باع���ث افزایش س���میت 
ش���ود. مص���رف همزم���ان  هالوتان با خ���ون حاوی 
ترکیبات ضدانعقادی س���یتراته و پلی میکسین   ها 

توصیه نمی  شود.
ن���کات قاب���ل توصیه: تکرار تجوی���ز  دارو در  فاصله 

کمتر از 3 ماه توصیه نمی شود. زمانی 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ب���ه  منظور الق���ای بی هوش���ی مقدار 
گانه تعیین  مص���رف باید برای هر فرد ب���ه  طور جدا
 %0/5-1/5 بی هوش���ی  نگه���داری  ب���رای  ش���ود. 

مصرف می  شود.
کودکان: برای القای بی هوشی مقدار مصرف باید 

گانه تعیین شود. برای هر فرد به  طور جدا
اشکال دارویی

For Inhalation: 250mg/Bottle

         ISOFLURANE             
ب���ه  عن��������وان  ایزوفل���وران  مص�������رف:  م����������وارد 
بی هوش کننده برای القا و ادامه بی هوشی مصرف 

می  شود.
موارد من���ع مصرف: در صورت وج���ود هیپرترمی 
بدخی���م یا س���ابقه ابتال ب���ه آن یا در افراد مس���تعد 

نباید مصرف شود.
هشدارها

بی هوش کنن���ده  ب���ا غلظت  ه���ای  ایزوفل���وران   -1
ممکن است باعث شل شدن رحم شود.

2- ایزوفل���وران ضرب���ان قلب و نب���ض را به  ویژه در 
بیماران جوان  تر  افزایش می  دهد.

کبد، زردی یا آسیب  3- در صورت وجود نارسایی 
کب���دی ناش���ی از  تم���اس قبل���ی ب���ا ایزوفل���وران، با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: تضعی���ف پیش���رونده تنف���س، 
کاهش فش���ار خون و شل شدن عضله صاف رحم 

از عوارض مهم دارو می باشند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا آمینوگلیکوزید  ها و عوام���ل مهارکننده عصبی-
عضالن���ی، موج���ب تش���دید ش���ل ش���دن عضالت 
می  گ���ردد. تجوی���ز  توأم ب���ا ترکیب���ات تقویت کننده 
کاتکول آمین  ها  سیستم دوپامینی مثل لوودوپا و 
)دوپامی���ن، اپی  نفری���ن، نوراپی  نفری���ن(، موجب 
ب���روز  آریتم���ی می  گردد. مصرف ت���وأم فنی توئین با 
ایزوفل���وران ممک���ن اس���ت باعث افزایش س���میت 
همزم���ان  مص���رف  ش���ود.  دارو  از  ناش���ی  کب���دی 
ایزوفل���وران با خون حاوی ترکیب���ات ضدانعقادی 

سیترات و پلی میکسین  ها توصیه نمی شود.
نکات قابل توصیه: ایزوفلوران عملکرد قلب را در 
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بزرگس���االن تضعی���ف نمی  کند، ولی فش���ار خون را 
کاهش می  دهد. به  دلیل انبساط عروق محیطی 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: ب���رای الق���ای بی هوش���ی 3-0/5% و 
به  عنوان ادامه دهنده بی هوشی 3/5-1% تجویز 

می  شود.
کودکان: مقدار مصرف در کودکان باید برای هر فرد 

گانه تعیین شود. به طور جدا
اشکال دارویی

For Inhalation

        NITROUS OXIDE        
عن���وان  ب���ه   کس���اید  نیتروس ا مص���رف:  م���وارد 
بی هوش کنن���ده ب���رای القا و ادامه بی هوش���ی و با 
ک���م در اعمال جراح���ی س���زارین و زایمان  مقادی���ر 

طبیعی مصرف می  شود.
هشدارها

کس���اید، یک بی هوش کننده ضعیف  1- نیتروس ا
است و باید همراه سایر دارو  های بی هوش کننده 
مص���رف ش���ود. در  این  حالت مقدار مصرف س���ایر 

دارو  های بی هوش کننده نیز کاهش می  یابد.
2- در ص���ورت وجود آمبولی  های هوا در هر  یک از 
کس با  گوارشی و یا پنوموتورا اعضای بدن، انسداد 

احتیاط فراوان مصرف شود. 
عوارض جانبی: کم خونی مگالوبالستیک، کاهش 
گویچه  های س���فید خون و ع���وارض نورولوژیک با 

گزارش شده است.  مصرف این دارو 
نکات قابل توصیه

کس���اید بای���د هم���راه حداق���ل %30  1- نیت���روس  ا
کسیژن  کاهش ا کسیژن مصرف شود تا خطر  بروز  ا

کاهش یابد. خون 
کس���اید ممک���ن اس���ت ب���ه داخ���ل  2- نیت���روس  ا
ب���رای  کن���د.  نف���وذ  داخل تراش���ه  ای  لول���ه  کاف 
کاف لوله  جلوگیری از ای���ن حالت،  تخلیه دور ه  ای 

داخل تراشه  ای توصیه می  شود.
کس���اید ب���رای مدت  ک���ه نیتروس ا 3- در صورت���ی 
طوالنی مصرف ش���ده باش���د، بعد از قطع مصرف 
کس���یژن ناش���ی از   کاهش ا دارو ب���رای جلوگیری از 

کسیژن خالص تجویز شود. انتشار دارو، باید ا
مقدار مصرف

بزرگس���االن: برای القای بی هوش���ی 70% همراه با 

کس���یژن و به عنوان ادامه  دهنده بی هوشی  30% ا
کسیژن استنشاق می  شود. در   70-30% همراه با ا
کامل بیمار نیاز   که در آن ها به بی هوش���ی  اعمالی 

نیست، 50-25% استنشاق می  شود.
کودکان بای���د به طور  ک���ودکان: مق���دار مص���رف در 

گانه برای هر فرد تعیین شود. جدا
اشکال دارویی

For Inhalation
For Inhalation: 50% Nitrous Oxide + 
50% Oxygen

         SEVOFLURANE         
م���وارد مص���رف: س���ووفلوران ب���رای الق���ا و حفظ 

کار می  رود. بی هوشی عمومی به  
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 

هیپرترمی بدخیم نباید استفاده شود.
هش���دارها: در صورت ابتال بیمار به فلج دور ه ای، 
دیس���تروفی عضالن���ی، میاس���تنی گراو، س���ندرم-
میاس���تنیک و س���ایر بیماری های عضالنی همراه 
با ضع���ف عضالن���ی،  ضربه  مغ���زی، افزایش فش���ار 
داخ���ل  گی���ر  فضا ضایع������ات  و  داخل جمجم�������ه 
کلیوی با احتیاط  کبدی یا  جمجمه  ای، نارسایی 

فراوان به  کار برد.
عوارض جانبی: انسداد راه هوایی، برادی کاردی،  
خ���ون،  فش���ار  کاه���ش  س���رفه،   تنفس���ی،  وقف���ه 
الرنگواسپاس���م، بی قراری ش���دید، خواب  آلودگی، 
س���رگیجه، تهوع،  افزایش ترشح بزاق،  لرز،  استفراغ 
وسردرد از عوارض جانبی شایع این دارو هستند.

ای���ن  تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو ب���ا دارو ه���ای آمینوگلیکوزید، باسیتراس���ین،  
کلیس���تین،  کلیندام��ایس���ین،  کاپرئوم�����ایس���ین، 
کلیس���تیات س���دیم، لیدوکائین،  لینکومایس���ین، 
شل کننده  های عضالنی، پلی میکسین، پروکائین،  
اث���ر  تش���دید  باع���ث  تری  متاف���ان  تتراس���ایکلین، 
انسداد عصب-عضله می  ش���ود. مصرف این دارو 
کاهش ش���دید فش���ار خون و  با آمی���ودارون باعث 
افزایش احتم���ال برادی  کاردی مق���اوم به آتروپین 
می  شود. دارو  های ضدمیاستنی گراو باعث انسداد 
عصب-عضله می شوند. مصرف این دارو به  همراه 
کرها باعث  کاهنده فش���ار خ���ون و بتابال دارو  های 
کاهش ش���دید فش���ار خون می  شود. س���ووفلوران 
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کاتکول  آمین   ها و  احتمال د حساس���یت میوکارد به 

آریتم���ی را افزای���ش می ده���د. مصرف ای���ن دارو با 
دارو ه���ای مضع���ف CNS باع���ث تضعیف ش���دید 
CNS می  ش���ود. مص���رف ای���ن دارو ب���ا ایزونیازید و 
کننده  های آنزیمی باعث افزایش غلظت  سایر القا
فلوراید خون می  ش���ود. همراه ب���ا این دارو نباید از  
تزریق مقادیر  زیاد خون حاوی سیترات )به  عنوان 

ضدانعقاد( استفاده نمود.
ن���کات قابل توصیه: مقدار مصرف مورد نیاز  برای 
کاهش می یابد. حداقل  بی هوشی با افزایش سن 
غلظت آلوئولی این دارو در افراد 25 س���اله %2/6، 
در افراد 40 س���اله 2/1% و در افراد 60 ساله 1/7% و 

در افراد 80 ساله 1/4% است.
مقدار مصرف

کننده  بزرگس���االن: ب���ه  عن���وان داروی بی ه���وش 
کساید و  کسیژن یا نیتروس ا استنش���اقی همراه با ا
کس���یژن بر مبنای نیاز هر بیمار مصرف می شود.  ا
س���طح بی هوش���ی مناس���ب برای جراحی ممکن 
اس���ت ب���ا غلظت  ه���ای 3-0/5% س���ووفلوران با یا 
کساید قابل دسترسی  بدون اس���تفاده از نیتروس ا

باشد.
ک���ودکان: به  عنوان بی هوش کننده عمومی مقدار 
گانه تعیین  مص���رف برای هر فرد باید ب���ه طور جدا

 شود.
اشکال دارویی

For Inhalation

ANESTHETICS
(PARENTERAL-LOCAL)
Articaine
Bupivacaine
Lidocaine
Mepivacaine
Prilocaine-F
Ropivacaine
Tetracaine

            ARTICAINE                  
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو به عن���وان بی حس���ی 
موضعی در اعمال دندانپزشکی مصرف می شود. 

موارد منع مصرف: در ص���ورت التهاب یا عفونت 
در نزدیکی محل تزریق نباید مصرف شود.

هشدارها
1- این دارو جذب سیستمیک داشته و می تواند 

گردد.  منجر به عوارض قلبی-عروقی 
ی���ک تنگ کنن���ده عروق���ی اس���ت  2- اپی نفری���ن 
کاه���ش می دهد و  که س���رعت دف���ع آرتیکائی���ن را 

گردد. می تواند باعث افزایش فشار خون 
3- در صورت وجود بیماری های عروق محیطی، 
بیماران مبتال ب���ه بیماری قلبی-عروقی و بیماران 
کب���دی، در  مبت���ال ب���ه بل���وک قلب���ی، در نارس���ایی 
که س���ابقه تیروئید  سمی یا دیابت دارند و  افرادی 
در افراد مبتال به آس���م برونشیال با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
4- در حی���ن تزری���ق، س���طح هوش���یاری بیمار به 
کنترل ش���ود، عالئمی مانند بی قراری، وزوز  دقت 
گیجی، ت���اری دید، ترمور و یا خواب آلودگی  گوش، 

می توانند از عالئم اولیه سمیتCNS باشد.
عوارض جانبی: سردرد، پارستزی، التهاب لثه، درد 
کی کاردی، برادی کاردی،  و ادم صورت، آریتمی، تا
تغیی���رات فش���ار خ���ون، ادم، هیجان، افس���ردگی، 
کاه���ش  خواب آلودگ���ی،  س���ردرد،  عصبانی���ت، 
کنش ه���ای آلرژیک از  هوش���یاری، تش���نج و ل���رز، وا
گوارش���ی،  کهی���ر، خارش، قرمزی پوس���ت،  جمل���ه 
کنش در محل تزریق،  اس���تفراغ، تهوع و اسهال، وا
قرمزی، س���وزش، ایس���کمی، نکروز بافت���ی، ترمور، 
کوری، دوبینی، وزوز  اختالالت بینایی، تاری دید، 
گوش، خس خس سینه، و حمالت آسمی شدید با 

گزارش شده است.  مصرف این دارو 
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
بی حس کننده ه���ای موضع���ی ح���اوی اپی نفرین 
مونوآمی���ن  آنزی���م  مهارکننده ه���ای  ب���ه  هم���راه 
کسیداز و ضدافس���ردگی های سه حلقه ای منجر  ا
به افزایش ش���دید و طوالنی فش���ار خون می گردد. 
مص���رف همزم���ان دروپری���دول، هالوپری���دول ی���ا 
فنوتیازین ها با آرتیکائین حاوی اپی نفرین ممکن 
کاهش  کارایی ماده منقبض کننده عروق را  اس���ت 
ده���د. هوش بر ه���ای استنش���اقی ممک���ن اس���ت 
اث���ر اپی نفری���ن و حساس���یت قلب به اث���رات مقلد 

سمپاتیک آن را افزایش دهد. 
که میزان  مق���دار مصرف: باید حداقل مق���داری 
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بی حسی دلخواه را ایجاد می کند، تجویز شود. 
اشکال دارویی

Injection: Articaine 4% + Epinephrine 
1:200,000
Injection: Articaine 4% + Epinephrine 
1:100,000

          BUPIVACAINE           
ایج���اد  ب���رای  کائی���ن  بوپی وا مص���رف:  م���وارد 
بی حس���ی موضعی و یامنطق���ه ای، یا اپ���ی  دورال 
کم���ر  و  ی���ا خاج���ی و انس���داد در ناحیه  در ناحی���ه 
زیر عنکبوتیه و از طریق انفیلتراس���یون یا انس���داد 

کار می  رود. عصبی در دندانپزشکی به 
کامل  م���وارد منع مصرف: در صورت وجود بلوک 
کاهش شدید فشار خون  قلبی، خونریزی شدید،  
کمری  که برای تزریق  و شوک، عفونت در موضعی 
گرفته شده و سپتی سمی نباید از  این دارو   در نظر 
برای ایجاد انسداد در ناحیه زیرعنکبوتیه استفاده 

کرد.
هشدارها

1- در ناراحتی  های قلبی-عروقی به  ویژه انس���داد 
قلب���ی و ی���ا ش���وک و یا عفون���ت و الته���اب در محل 

گردد. تزریق با احتیاط فراوان مصرف 
ب���ا  دارو  ای���ن  مص���رف  ب���ا  اس���ت  ممک���ن   -2
انس���داد  غلظ���ت0/25%، اعص���اب بین دن���د ه  ای 

کنند. کامل پیدا 
3- ش���دت انس���داد حرکتی، با غلظ���ت 0/5% این 
دارو ب���رای بار اول ممکن اس���ت بیش���تر از دفعات 

بعد باشد.
کنش  های سیستمیک ممکن  عوارض جانبی: وا
اس���ت به  س���رعت و یا با تأخیر و ت���ا 30 دقیقه پس 
کبودی رنگ پوس���ت،   کنن���د.  از تجوی���ز دارو ب���روز 
اختالل بینایی و یا دوبینی، تشنج، سرگیجه،  وزوز 
گوش، ل���رزش یا رعش���ه، عصبانیت و ی���ا بی قراری 
غیرعادی و تهوع و اس���تفراغ از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
ک���ر خطر  تداخل  ه���ای داروی���ی: دارو  ه���ای بتابال
مس���مومیت ب���ا آن را ب���اال می برند. س���ایمتیدین 
متابولیس���م ای���ن دارو را ب���ه تأخیر می  ان���دازد و در 
نتیجه احتمال خطر مسمومیت افزایش می  یابد.

نکات قابل توصی���ه: به  دلیل طوالنی بودن زمان 

که اعض���ای بی حس  بی حس���ی بای���د دقت ش���ود 
شده مجروح نگردند.

دم اس��������بی،  بی حس������ی  در   مص�����رف:  مق���دار 
مق���دار  متوس���������ط،   حرکت�������ی  انس����������داد  ب���رای 
از  میلی لیت�������ر(   15-30( 75-37/5می����لی گ��������رم 
ک���ه در صورت  محل���ول 0/25% مص���رف می  ش���ود 
نیاز هر س���ه س���اعت ی���ک ب���ار می ت���وان آن را تکرار 
کام���ل،   ک���رد. ب���رای انس���داد حرکت���ی متوس���ط تا
محل���ول  )30- 15میلی لیت���راز  150-75میلی گ���رم 
که در صورت نیاز هر سه ساعت قابل تکرار   )%0/5
است، مصرف می ش���ود. در بی حسی اپی دورال، 
ب���رای انس���داد حرکت���ی جزئ���ی ت���ا متوس���ط مقدار 
محل���ول  از  )20-10میلی لیت���ر  50-25میلی گ���رم 
کامل،  0/25%( و برای انس���داد حرکتی متوسط تا 
مقدار 100-50میلی گرم )20-10میلی لیتر از محلول 
که در ص���ورت نیاز، در هر  0/5%( مصرف می  ش���ود 
دو مورد می توان مقدار مصرف را هر س���ه س���اعت 
یک  بار تک���رار نمود. برای انفیلتراس���یون موضعی 
به  صورت تک نوبتی تا 175میلی گرم )70میلی لیتر 
ب���رای  می  ش���ود.  مص���رف   )%0/25 محل���ول  از 
انسداد محیطی،  جهت انس���داد حرکتی متوسط 
کام���ل مق���دار 175-12/5میلی گ���رم )37/5- ت���ا 
5میلی لیتر از محلول 0/25%( یا 175-25میلی گرم 
از محل���ول 0/5%( مص���رف  )37/5- 5میلی لیت���ر 
ک���ه در ص���ورت نی���از می ت���وان ه���ر س���ه  می  ش���ود 
کثر مقدار مصرف در  س���اعت آن را تکرار نمود. حدا
بزرگس���االن تا 175میلی گرم به صورت مقدار واحد 

یا mg/ day 400 می  باشد.
اشکال دارویی

Injection: 0.25%, 0.50%

            LIDOCAINE               
موارد مصرف: لیدوکائین برای انس���داد سیستم 
کمر یا دمی(  عصب���ی مرکزی )اپ���ی دورال در ناحیه 
و زیرعنکبوتیه و همچنین برای انس���داد عصب یا 
انفیلتراس���یون دن���دان، انفیلتراس���یون موضعی، 
انس���داد عصب���ی محیط���ی و انس���داد س���مپاتیک 

مصرف می  شود.
کامل  م���وارد منع مصرف: در صورت وجود بلوک 
کاهش شدید فشار خون  قلبی، خونریزی شدید،  
که برای تزریق  و شوک، وجود عفونت در موضعی 
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کمری در نظر گرفته شده و سپتی-سمی، این دارو د

برای ایجاد انس���داد در  ناحی���ه زیرعنکبوتیه نباید 
مصرف شود.

هشدارها
ب���ه  وی���ژه  قل���ب  نارس���ایی  1- در ص���ورت وج���ود 
انس���داد یا ش���وک قلبی، حساس���یت به دارو  های 
بی هوش کنن���ده، الته���اب و ی���ا عفون���ت در ناحیه 
تزری���ق،  ای���ن دارو باید ب���ا احتیاط ف���راوان مصرف 

شود.
نق���ص  و   CNS بیم���اری  وج���ود  ص���ورت  در   -2
انعقادی مصرف ای���ن دارو در ناحیه زیرعنکبوتیه 

گیرد. باید با احتیاط فراوان صورت 
3- فراورده   ه���ای ح���اوی ی���ک داروی تنگ کننده 
ع���روق در بیم���اران قلب���ی از جمل���ه مبتالی���ان ب���ه 
آریتمی، پرکاری تیروئید، پرفشاری خون و بیماری 
ع���روق محیط���ی بای���د با احتی���اط ف���راوان مصرف 

گردند.
کنش  های سیستمیک ممکن  عوارض جانبی: وا
اس���ت به  س���رعت یا با تأخیر  و تا 30 دقیقه پس از  
کند. عوارض سیس���تمیک شامل  تجویز  دارو بروز 
گیجی، تضعیف تنفسی، تشنج، افت فشار خون و 

برادی کاردی می  باشد. 
کر احتمال  تداخل  های داروی���ی: دارو  های بتابال
خطر مسمومیت با آن را باال می برند. سایمتیدین 
متابولیس���م ای���ن دارو را ب���ه تأخیر می ان���دازد و در 
نتیجه احتمال خطر مسمومیت افزایش می  یابد. 
مص���رف همزم���ان دروپری���دول،  هالوپری���دول ی���ا 
فنوتیازین   ه���ا ب���ا لیدوکائی���ن ح���اوی اپی  نفری���ن، 
کارای���ی ماده منقبض کنن���ده عروق  ممکن اس���ت 
کاه���ش دهد. هالوت���ان، انفل���وران و ایزوفلوران  را 
ممکن است سبب حساسیت قلب به اثرات مقلد 
سمپاتیک اپی  نفرین شوند. مصرف همزمان این 
گردد.  ترکیبات ممکن اس���ت س���بب آریتمی قلبی 
اثرات قلبی-عروقی اپی نفری���ن در صورت مصرف 
همزمان با دارو های ضدافسردگی سه حلقه ای یا 
ماپروتیلین ممکن اس���ت تش���دید شده و آریتمی، 
ک���ی کاردی، افزایش ش���دید فش���ار خ���ون ایجاد  تا
گ���ردد. خطر ب���روز آریتمی قلب���ی در صورت مصرف 
گلیکوزید  ه���ای دیژیت���ال ب���ا لیدوکائین  همزم���ان 

حاوی اپی نفرین ممکن است افزایش یابد.
نکات قابل توصی���ه: به  دلیل طوالنی بودن زمان 

که اعض���ای بی حس  گ���ردد  بی حس���ی باید دقت 
شده مجروح نگردند.

مقدار مصرف
ب���رای بی حس���ی  انفیلتراس���یون  در  بزرگس���االن: 
از طری���ق تزریق���ی ب���ر حس���ب وزن بیم���ار و ن���وع 
کث���ر  200میلی گ���رم )در م���ورد  عم���ل جراح���ی حدا
کثر 500 میلی گرم آدرنالین(  محلول  های حاوی حدا
تجویز می  شود. در بی حس���ی وریدی منطقه ای، 
مقدار 300-50میلی گرم و برای بی حس���ی جلدی،  
مق���دار 300-50میلی گ���رم مصرف می  ش���ود. برای 
در دندانپزش���کی  اعص���اب محیط���ی،  بی حس���ی 
مقدار 100-20میلی گرم از محلول 2%، در بی حسی 
بین دند ه  ای مقدار 30میلی گ���رم از محلول 1%، در 
گردن رحم مق���دار 100میلی گرم  بی حس���ی اطراف 
ه���ر ط���رف مص���رف می  ش���ود.  در  از محل���ول %1 
کثر مقدار مصرف در بزرگس���االن در بی حسی  حدا
منطقه ا ی وریدی تا mg/ kg 4 و در دندانپزش���کی 
ت���ا mg/ kg 6/6 یا 300میلی گ���رم در هر بار مراجعه 
 4/5 mg/ kg به دندانپزش���کی و در س���ایر موارد تا
ی���ا 300میلی گ���رم در ه���ر ب���ار مصرف می  باش���د. در 
مامایی برای بی حس���ی قس���مت تحتان���ی نخاع و 
زایمان طبیعی، مقدار 50 میلی گرم از لیدوکائین و 
که به دستکاری  در عمل سزارین و یا زایمان هایی 
داخل رحم نیاز دارد، مقدار 75میلی گرم استفاده 
می  ش���ود. برای بی حسی در جراحی شکم، مقدار 

100-75میلی گرم مصرف می  شود.
در  بی حس���ی قس���مت تحتان���ی نخ���اع در زایمان 
طبیعی با اس���تفاده از  ف���رآورده حاوی دکس���تروز، 
 50میلی گ���رم از لیدوکائین به  ص���ورت محلول %5، 
ک���ه نیاز  ب���رای عم���ل جراح���ی س���زارین و اعمال���ی 
ب���ه دس���تکاری داخ���ل رح���م دارن���د، 75میلی گرم 
لیدوکائین به  صورت محلول 5% در عمل جراحی 
ش���کم، 100-75میلی گ���رم لیدوکائی���ن ب���ه  صورت 

محلول 5% تزریق می  شود.
در بی حس���ی دندان با اس���تفاده از فرآورده حاوی 
از  لیدوکائی���ن  از  100-20میلی گ���رم  نفری���ن،  اپ���ی 
محل���ول 2% مص���رف می  ش���ود. در س���ایر م���وارد، 
مقدار مصرف مشابه مقدار مصرف محلول تزریقی 

لیدوکائین می  باشد.
انفیلتراس���ی������������ون  در  ک������ودکان  در  ک���ودکان: 
موضعی ت���ا mg/ kg 4/5 از محل���ول %0/25-0/5 
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و برای بی حسی منطقه ای وریدی تا mg/kg 3 از 
محلول  های فوق استفاده می  شود. در بی حسی 
نخاع���ی با اس���تفاده از فرآورده حاوی دکس���تروز در 
 2/5 mg/ kg ،کیلوگرم کودکان تا وزن 5  ن���وزادان و 
 2 mg/ kg کیلوگرم مقدار کودکان با وزن 5-15  و در 
کیلوگ���رم مق���دار  ک���ودکان ب���ا وزن بی���ش از 15  و در 

mg/ kg 1/5 از لیدوکائین مصرف می  شود.
در بی حس���ی دندان با اس���تفاده از فرآورده حاوی 
کودکان، mg/kg 5-4 از لیدوکائین  اپی نفرین در 
یا مقدار واحد 150-100میلی گرم مصرف می  ش���ود. 
در انفیلتراسیون موضعی یا انسداد عصبی، مقدار 
mg/kg 7 از  لیدوکائین از محلول 1-0/25% تزریق 

می  گردد.
اشکال دارویی

Carpool: 2% (Lidocaine 20mg + 
Epinephrine 12.5 mcg/ml)
Injection: (Lidocaine 10mg + 
Epinephrine 5mcg) /ml
Injection: 1%, 2%
Carpool: 2%
Infusion: 4%, 20%
Injection: 5%+Dextrose 7.5%
Gel: 2%
Injection (Intraspinal): 5%

         MEPIVACAINE          
کائی���ن به عنوان بی حس  موارد مص���رف: مپی وا
کنن���ده موضع���ی تزریق���ی ب���رای ایج���اد بی حس���ی 
کمری ی���ا دمی(،  موضع���ی یا منطق���ه  ای )ناحی���ه 
انفیلتراس���یون موضعی و انس���داد عصب محیطی 

مصرف می  شود.
هش���دار  ها: در نارس���ایی قلبی-عروق���ی و  وجود 
الته���اب و ی���ا عفون���ت در مح���ل تزریق ب���ا احتیاط 

گردد. فراوان استفاده 
عوارض جانبی: اختالل بینایی، تشنج، سرگیجه، 
گ���وش، لرزش یا رعش���ه، اضط���راب، هیجان،  وزوز 
گ���ردن در  عصبانی���ت، تهوع و اس���تفراغ و س���فتی 
ک���ه تزری���ق در نخ���اع انج���ام می گی���رد، از  مواقع���ی 

عوارض جانبی این دارو هستند.
دارو  ه����������ای  ب���ا  داروی������������ی:  ت���������داخ��ل  ه���ای 
ضدمیاس���تنی، دارو  های مضعف CNS، دارو  های 

گوانیتیدی���ن،  فل���زات س���نگین،  گن���دزدا ح���اوی 
کس���یداز  و  دارو  های  مهارکننده   ه���ای مونوآمین ا

مسدد عصبی-عضالنی تداخل دارد.
مقدار مصرف

گردنی و  بزرگساالن: برای انسداد عصبی بازویی،  
بین دن���د ه  ای و ناحیه تناس���لی 40-5 میلی لیتر  از  
کمری و دمی  محلول 1%، برای انسداد اپی  دورال 
30-15میلی لیتر  از محلول 1%، برای انفیلتراسیون 
موضع���ی غی���ر  از  دندانپزش���کی 40 میلی لیت���ر  از 
کاهش  محلول 0/5 یا 1% و برای بی حس���ی جهت 
درد 5-1میلی لیتر از محلول 1% استفاده می  گردد. 
کث���ر مقدار مصرف mg/kg 7 ی���ا 400 میلی گرم  حدا
در هر عمل جراحی است. در دندانپزشکی در فک 
فوقان���ی و تحتانی، 54 میلی گرم از محلول 2% و در 
انفیلتراسیون یا  انسداد عصبی تمام حفره د هان 

270میلی گرم از  محلول 3% مصرف می  شود.
کودکان: تا mg/kg 6-5 مصرف می شود.

اشکال دارویی
Injection: 2%
Cartridge: 3%

        PRILOCAINE-F           
موارد مصرف: این دارو به  عنوان بی حس کننده 
موضعی یا منطقه  ای ب���ه  صورت تزریقی به منظور 
ایجاد بی حسی و انسداد عصبی و در دندانپزشکی 

به  عنوان بی حس کننده مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 
کامل قلبی،  کم  خونی، بلوک  مت هموگلوبینمی، 
خونریزی شدید، کاهش شدید فشار خون، شوک 
و وج���ود عفون���ت در مح���ل تزریق نباید اس���تفاده 

گردد.
گیجی، ضعف تنفس���ی، تش���نج،  عوارض جانبی: 
و  خ���ون  فش���ار  کاه���ش  مت هموگلوبینم���ی، 

برادی کاردی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کرها موجب افزایش  دارو های ضدآریتم���ی و بتابال
خطر تضعیف عضله قلب می  گردد. س���ایمتیدین 
موجب مهار متابولیسم دارو و افزایش سمیت آن 
می ش���ود. این دارو به دلیل داش���تن فلی پرس���ین 
کنن���ده  بی ه���وش  دارو ه���ای  ب���ا  اس���ت  ممک���ن 
استنش���اقی از دسته هیدروکربن  ها فنوتیازین  ها و 
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ضدافسردگی  های سه حلقه ای و مشتقات ارگو نیز د

تداخل داشته باشد. 
مقدار مصرف

طری���ق  از  بی حس���ی  ایج���اد  ب���رای  بزرگس���االن: 
انفیلتراس���یون و یا انسداد عصبی در دندانپزشکی 
مق���دار مص���رف ب���ر اس���اس مح���ل تزریق و پاس���خ 
کثر مق���دار مصرف در  بیمار تنظیم می  ش���ود. حدا

بزرگساالن 600 میلی گرم است.
کودکان مقدار مصرف بر اس���اس وزن  ک���ودکان: در 

تعیین می  گردد.
اشکال دارویی

Carpool: Prilocaine 30mg+Felypressin 
0.03IU (0.54 mcg)/ml

        ROPIVACAINE               
موارد مصرف: این دارو جهت بی حسی موضعی 
کنترل درد حاد مورد  یا منطقه ای حین جراحی و 

استفاده قرار می گیرد.
م���وارد منع مص���رف: در بافت ملته���ب یا عفونی 

نباید تزریق شود.
هشدارها: در بیماران با اختالل در هدایت قلبی، 
کاهش حجم خون،  بیماری ه���ای قلبی-عروقی، 
گراو و  ش���وک، اختالل تنفسی، تش���نج و میاستنی 
کلیه با احتیاط مصرف  کبد و  در نارسایی ش���دید 

شود.
عوارض جانبی: عوارض مربوط به سیستم عصبی 
ش���امل احس���اس سرخوش���ی، احس���اس س���بکی 
گیجی، بی حس���ی زب���ان و نواحی  در س���ر همراه با 
گرمی،  اط���راف، بی ق���راری، احس���اس س���ردی ی���ا 
گوش، س���ر درد، تهوع و اس���تفراغ،  تاری دید، وزوز 
گرفتگ���ی عضالن���ی، ترمور، تش���نج، افت تنفس���ی، 
کما و عوارض مربوط به سیستم  عدم هوش���یاری، 
قلبی-عروق���ی ش���امل دپرس���یون می���وکارد قلب، 
وازودیالسیون محیطی، افت فشار خون، افزایش 
کاردی، آریتمی، ایست قلبی  فش���ار خون، برادی 

و تب هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: احتمال دپرس���یون قلب 
ب���ا  در مص���رف همزم���ان داروه���ای آنتی آریتم���ی 
فلووکس���امین  می یاب���د.  افزای���ش  کائی���ن  روپیوا

کائین را مهار می   کند. متابولیسم روپیوا
مقدار مصرف: برای بی حسی در جراحی جهت 

کم���ری 200-113 میلی گ���رم،  انس���داد اپ���ی دورال 
 38-113 س���ینه ای  دورال  اپ���ی  بل���وک  جه���ت 
 225-300 عصب���ی  انس���داد  جه���ت  میلی گ���رم، 
میلی گ���رم و برای انس���داد منطق���ه ای7/5-225 
کنترل درد حاد  میلی گرم مصرف می ش���ود. ب���رای 
جهت انس���داد اپ���ی دورال ناحیه خاج���ی 20-40 
میلی گرم در ش���روع و در ادامه 30-20 میلی گرم در 
فواصل 30 دقیقه ای یا به صورت انفوزیون نخاعی 
 28 mg/hr کث���ر پیوس���ته mg/hr 20-12 )ت���ا حدا
جهت دردهای بعد از عمل جراحی(، در انس���داد 
اپ���ی دورال ناحیه س���ینه ای، جهت تس���کین درد 
بعد از جراحی mg/hr 28-12 به صورت انفوزیون 
منطق���ه ای  انس���داد  جه���ت  پیوس���ته.  نخاع���ی 
200- 2 میلی گرم و برای انس���داد اعصاب محیطی 
mg/ hr  20-10 ب���ه ص���ورت انفوزی���ون پیوس���ته ی���ا 

تزریقات مکرر مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 2mg/ml, 5mg/ml

         TETRACAINE                 
کائین برای ایجاد بی حس���ی  موارد مص���رف: تترا
مص���رف  )اپ���ی دورال(  منطق���ه  ای  ی���ا  موضع���ی 

می شود.
کامل  م���وارد منع مصرف: در صورت وجود بلوک 
قلبی، خونریزی شدید،  کاهش شدید فشار خون، 
عفونت و الته���اب در موضع تزریق، سپتی س���می 
و ش���وک نبای���د از ای���ن دارو ب���رای ایج���اد انس���داد 

گردد. زیرعنکبوتیه ای )اپی دورال( استفاده 
هشدار  ها

1- در بیم���اری CNS ی���ا اخت���الالت انعقادی خون 
باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- ضعف طوالنی قلبی-عروقی و  آریتمی قلبی در 
گزارش شده است. اثر مصرف این دارو 

3- نبای���د ب���ر روی باف���ت ملتهب، زخم���ی یا غنی 
از  بس���تر  های عروقی ی���ا برای ایجاد بی حس���ی در 
برونکوسکوپی یا سیستوسکوپی با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
کنش  های سیستمیک ممکن  عوارض جانبی: وا
اس���ت به س���رعت یا با تأخیر  و ت���ا 30 دقیقه پس از 
تجویز دارو  بروز کند. کبودی رنگ پوست، اختالل 
گوش،  بینایی و یا  دوبینی، تشنج، سرگیجه، وزوز 
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لرزش یا رعشه، عصبانیت و یا بی قراری غیرعادی 
و ته���وع و اس���تفراغ از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو 

می  باشد. 
تداخل  های داروی���ی: مصرف همزمان دارو  های 
تضعیف���ی  اث���رات  ب���روز   موج���ب   CNS مضع���ف 
کر خطر  اضافی CNS می ش���وند. دارو  ه���ای بتا بال
مسمومیت با آن را  افزایش می دهد. سایمتیدین 
متابولیس���م ای���ن دارو را ب���ه تأخی���ر  می  ان���دازد و 
در نتیج���ه احتم���ال خط���ر مس���مومیت را افزایش 

می  دهد. 
نکات قابل توصی���ه: به  دلیل طوالنی بودن زمان 
بی حسی باید دقت گردد که اعضای بی حس شده 

مجروح نگردند.
مق���دار مص���رف: برای بی حس���ی نخاع���ی پایین 
-0/5( 5-2میلی گ���رم  مق���دار  فق���رات  س���تون 
0/2میلی لیت���ر از محل���ول 1%( هم���راه با دکس���تروز 
10%، در بی حس���ی ناحیه پرین���ه 5میلی گرم، برای 
بی حس���ی ناحیه تحتانی پرینه مقدار 10میلی گرم 
از محل���ول 1% رقی���ق ش���ده تزری���ق می ش���ود. در  
کثر 20-15میلی گرم از  کنار دنده  ها حدا بی حس���ی 

محلول 1% استفاده می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 1%

ANTICONVULSANTS

Acetazolamide
Carbamazepine
Ethosuximide
Gabapentin
Lamotrigine
Levetiracetam
Oxcarbzepine
Phenobarbital
Phenytoin
Phenytoin+Phenobarbital
Pregabalin
Primidone
Topiramate
Valproate
Vigabatrin

      ACETAZOLAMIDE         
گلوکوم  م���وارد مصرف: اس���تازوالمید در درم���ان 
کاهش فش���ار داخل کره  چش���م  ثانوی���ه و زاویه باز، 
کنترل حمالت  گلوکوم، درم���ان و  قب���ل از  جراحی 
کوچ�����ک(، حم������الت  ع  )ص���ر غی�������اب  تش���نجی 
ع بزرگ(، حمالت تش���نجی  تونیک-کلونیک )صر
پارشیال)نسبی( ساده و  میوکلونیک همراه با سایر 

دارو  های ضدتشنج به  کار می  رود.
هشدار  ها

کنت���رل غلظت  1- ش���مارش س���لول های خون���ی و 
الکترولیت  های پالس���ما در مص���رف طوالنی مدت 

ضروری است.
کلیه  2- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی غ���ده ف���وق 
کاهش  )بیماری آدیسون(، اسیدوز هیپرکالمیک، 
پتاس���یم و س���دیم خون و اخت���الالت الکترولیتی، 
کلی���ه با  کلی���ه و س���نگ  کب���د،  نارس���ایی  بیم���اری 

احتیاط فراوان مصرف شود.
کاهش پتاسیم خون،  عوارض جانبی: پارستزی، 
کاهش اش���تها، خواب آلودگی و افسردگی، بثورات 
کلیوی از  پوس���تی، اختالالت خونی و سنگ  های 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: اس���ید استیل سالیسیلیک 
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با اس���تازوالمید را افزایش می  دهد. اس���تازوالمید 
موج������ب  و  داده  کاه������ش  را  کینیدی���ن  دف���ع 
ای���ن  افزای���ش غلظ���ت پالس���مایی آن می  گ���ردد. 
دارو احتم���ااًل خط���ر  نرم���ی اس���تخوان ناش���ی از  
ع مث���ل فنی توئین را   بعض���ی از دارو ه���ای ضدص���ر
افزایش می  ده���د. مصرف همزمان اس���تازوالمید 
گلیکوزید  ه���ای قلب���ی،  کورتیکواس���تروئید  ها،  ب���ا 
گونیست  سیکلوس���پورین، مقادیر زیاد دارو های آ
گیرن���ده بت���ا-2 مانن���د ریتودری���ن، س���البوتامول و 
کمی پتاس���یم خ���ون را  زیاد  تربوتالی���ن خط���ر  بروز 

می  کند. این دارو دفع لیتیم را زیاد می  کند.
نکات قابل توصیه

ب���ا  کار  و  رانندگ���ی  1- هن���گام مصرفای���ن دارو در 
کام���ل دارند،  باید  که نیاز به هوش���یاری  وس���ایلی 

احتیاط شود.
توصی���ه  دارو  ای���ن  عضالن���ی  داخ���ل  تزری���ق   -2

نمی شود.
مقدار مصرف 

کی خورا
بزرگساالن: در گلوکوم با زاویه باز،  ابتدا 250میلی گرم 
ی���ک تا چه���ار ب���ار در روز و ب���ه عن���وان نگهدارنده بر 
گلوکوم  اس���اس پاس���خ بیمار مص���رف می  ش���ود. در 
گلوکوم،  ثانوی���ه )با زاویه بس���ته( و پی���ش از جراحی 
250میلی گ���رم ه���ر 4 س���اعت مصرف می  ش���ود. به 
عنوان ضدتشنج، mg/ kg/ day 30-8 یک تا چهار 

بار در  روز مصرف می  شود.
گلوک���وم و همچنین به  عنوان  ک���ودکان: در درمان 
ضدتشنج، mg/kg/day 30-8 یک تا چهار  بار در 

کثر g/ day  1 مصرف می  شود. روز تا حدا
تزریقی

گلوکوم ثانویه )با زاویه بس���ته( حاد  بزرگس���االن: در 
ابت���دا 500- 250میلی گ���رم و در صورت نی���از هر 2-4 
کثر g/day 1 تزریق وریدی می شود.  س���اعت تا حدا
کی ادامه  درمان معم���واًل با مص���رف دارو از راه خورا

می یابد.
گلوکوم حاد، مقدار mg/kg 10-5 هر 6  کودکان: در 
کثر g/day  1 تزریق وریدی می  شود. ساعت تا حدا

اشکال دارویی
Tablet: 250mg
Injection: 500mg

      CARBAMAZEPINE         
ع  کاربامازپین در درمان انواع صر موارد مصرف: 
کوچ���ک(، درد عصب س���ه قلو و  ع  )ب���ه غیر از ص���ر

اختالل دو قطبی مصرف می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در موارد حمالت تش���نجی 
غی���اب، حمالت آتونی���ک و میوکلونیک، انس���داد 
دهلیزی-بطن���ی، اخت���الالت خون���ی، ضع���ف مغز 
کلوزاپین و ت���ا 14 روز پس از  اس���تخوان، هم���راه ب���ا 
کسیداز  قطع دارو  های مهارکننده آنزیم مونوآمین ا

نباید مصرف شود.
هشدار  ها

که به  گهان���ی مص���رف دارو در بیمارانی  1- قط���ع نا
این دارو پاس���خ می دهند، ممکن اس���ت منجر به 

ع شود.  بروز تشنج و صر
2- ای���ن دارو ممکن اس���ت باع���ث ب���روز لکوپنی و 
ترومبوس���یتوپنی، ش���یوع عفونت   های میکروبی،  

تأخیر در التیام زخم  ها و خونریزی لثه شود.
3- در ص���ورت ب���روز عالئم قلبی-عروق���ی، بثورات 
جلدی یا عالئم ضعف مغز استخوان، مصرف دارو 

باید قطع شود.
گیج���ی،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
تع���������ادل،  ع�������دم  س��������ردرد،  خ������واب  آلودگ���ی، 
بینای���ی  اخت���الالت  ش���عور،  اغتش���اش  و  توه���م 
گموس، اس���هال  )ب���ه  خص���وص دوبینی(، نیس���تا
گذرا  و یبوس���ت، بی  اش���تهایی، بث���ورات جل���دی 
لکوپن������ی،  اس�������تیونس - جانس����ون،  و س���ندرم 
کم خون���ی  و  گرانولوس���یتوز  آ ترومبوس��������یتوپنی، 

 آپالستیک از عوارض جانبی دارو هستند.
غظ���ت  کاربامازپی���ن،  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کلونازپام، فنی توئین، سدیم والپروات،  پالسمایی 
کاه���ش می  دهد.  اتوسوکس���یمید و پریمی���دون را 
خون���ی  غلظ�����ت  ایزونی�����ازی���د  و  اریترومایس���ی����ن 
کاربامازپین را افزایش می دهند. همچنین سمیت 
کبدی ایزونیازید در مصرف همزمان با کاربامازپین 
و  ضدافس���ردگی  دارو  ه���ای  می  یاب���د.  افزای���ش 
کاهش آس���تانه تش���نج،  دارو  ه���ای ضدجن���ون، با 
کاربامازپی���ن مقابله می  کنند.  با  اثر ضدتش���نجی 
ضدافس���ردگی  دارو  ه���ای  متابولیس���م  دارو  ای���ن 
سه حلقه ای، فنی توئین،   هالوپریدول و داروهای 
کی را افزایش و غلظت پالسمایی  ضدبارداری خورا
کاهش اثرات  کاهش می  دهد و منج���ر به  آن ه���ا را 
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کونازول  آن ها می  ش���ود. دیلتیازم، وراپامیل، ایترا
کاربامازپی���ن را  کتوکون���ازول غلظ���ت پالس���مایی  و 
کاربامازپین توسط  افزایش می  دهند. متابولیسم 
کاهش و در نتیجه غلظت پالسمایی  سایمتیدین 

آن افزایش می  یابد.
کاهش  کاربامازپی���ن اث���ر دارو  های ضدانعق���ادی را 
ح���اوی  ضدب���ارداری  دارو  ه���ای  اث���ر  می  ده���د. 
کینیدین، در صورت مصرف همزمان  اس���تروژن و 
یاب���د.  کاه���ش  اس���ت  ممک���ن  کاربامازپی���ن،  ب���ا 
کلیران���س الموتریژین در ص���ورت مصرف همزمان 
کاربامازپین ممکن اس���ت افزایش یابد. مصرف  با 
کاربامازپی���ن ب���ا دارو  ه���ای مهارکنن���ده  همزم���ان 
کس���یداز  از جمل���ه فورازولیدون  آنزی���م مونوآمین ا
و پروکاربازین ممکن اس���ت منج���ر به بروز حمالت 
تشنجی ش���دید، افزایش فشار خون و دمای بدن 

و مرگ شود.
نکات قابل توصیه

گ���وارش، بهتر  کاهش تحریک دس���تگاه  1- جهت 
است دارو با غذا مصرف شود.

گهان���ی مص���رف دارو اجتن���اب و در  2- از  قط���ع نا
صورت ل���زوم مق���دار مص���رف دارو باید ب���ه  تدریج 
کاهش یابد تا از  بروز  تشنج یا حمله مداوم صرعی 

جلوگیری شود.
3- در صورت مص���رف این دارو، در موقع رانندگی 
که نیاز به دقت و هوشیاری  کار با ماش���ین  آالتی  و 

دارند،  باید احتیاط نمود.
که مقدار مصرف این دارو از حداقل  4- در صورتی 
ش���روع ش���ده و ب���ه  تدری���ج ب���ا فواصل ی���ک  هفته 
کن���د، عوارض جانبی دارو به حداقل  افزایش پیدا 

می  رسد.
مقدار مصرف

 200 ابت���دا  ضدتش���نج،  عن���وان  ب���ه  بزرگس���االن: 
میلی گرم دو بار در روز )در روز اول( مصرف می شود 
و س���پس به مقدار مصرف mg/day 200 در فواصل 
هفتگی تا زمان دستیابی به پاسخ مطلوب افزایش 
می  یاب���د. ب���ه عن���وان مق���دار مص���رف نگهدارنده، 
می  ش���ود.  مص���رف   600-1600 mg/day معم���وال 
ب���ه  عنوان ضددرد عصب���ی، ابت���دا 100میلی گرم دو 
ب���ار در روز )در روز اول( مصرف می  ش���ود و س���پس 
ب���ه این مقدار ت���ا mg/day 200 )100میلی گرم هر 12 
س���اعت( در صورت نی���از تا زمان رف���ع درد، افزوده 

می  ش���ود. به عن���وان مق���دار مص���رف نگهدارنده، 
mg/day 1200-200 در مقادی���ر منقس���م مص���رف 
می  شود. مقدار مصرف ش���کل آهسته رهش دارو 
به عنوان ضدتش���نج، ابتدا 200-100 میلی گرم یک 
که  ی���ا دو ب���ار در روز هم���راه غ���ذا مصرف می  ش���ود 
در ص���ورت نی���از و تحمل بیم���ار افزای���ش می یابد. 
 800-1200 mg/ day به  عنوان نگهدارنده، معمواًل
مصرف می  ش���ود. به  عنوان ض���ددرد عصبی ابتدا 
100میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود و سپس 
مقدار مصرف ت���ا mg/day 200 )100میلی گرم هر 12 
س���اعت( در صورت نی���از تا زمان رف���ع درد افزایش 

می  یابد.
کودکان با سن  کودکان: به عنوان ضدتشنج برای 
کمتر از 6 س���ال، ابتدا mg/kg/day 20-10 در دو یا 
سه مقدار منقسم مصرف می شود و سپس مقدار 
مص���رف بر حس���ب نی���از و تحمل بیم���ار، هر هفته 
mg/day 100 افزای���ش می یاب���د. ب���ه  عن���وان مقدار 
 250 -350  mg/ day مص���رف نگهدارنده، معم���واًل
ک���ودکان 12-6 س���ال،  ب���رای  مص���رف می  ش���ود. 
 ابت���دا 100میلی گرم دو ب���ار در روز  )روز اول( مصرف 
می ش���ود، و س���پس هر هفتهmg/day 100 تا زمان 
حص���ول پاس���خ مطل���وب، به ای���ن مق���دار مصرف 
اضافه می شود. مقدار مصرف شکل آهسته رهش 
کودکان 12-6س���ال،  دارو به  عنوان ضدتش���نج در 
100میلی گ���رم ی���ک ت���ا دو ب���ار در روز اول مص���رف 
می ش���ود و س���پس مقدار مصرف بر حس���ب نیاز و 
تحم���ل بیمار به تدری���ج به  می���زان mg/day 100 تا 

زمان حصول پاسخ مطلوب افزایش می  یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg
Tablet (Sustained Release): 200mg, 
400mg
Suspension/Syrup: 100mg/5ml

       ETHOSUXIMIDE          
ع  م���وارد مص���رف: اتوسوکس���یمید در درمان صر

غیاب )کوچک( و میوکلونیک به  کار می  رود.
هشدار  ها

کلی���ه،  پورفی���ری و  کب���د و  1- در م���وارد نارس���ایی 
اختالالت خونی با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- ش���مارش ت���ام س���لول  های خ���ون )از جمل���ه 
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ک���ت(، در فواصل منظم در طول درمان توصیه د پال

می  شود.
3- مص���رف دارو بای���د ب���ه  تدری���ج قط���ع ش���ود ت���ا 

کاهش یابد. احتمال بروز حمالت صرعی 
کاهش وزن،  گوارش���ی،  عوارض جانبی: اختالالت 
گیج���ی، ع���دم تع���ادل، اختالالت  خواب  آلودگ���ی، 
حرکتی، سکسکه، نورترس���ی، سردرد، افسردگی از  

عوارض جانبی دارو هستند.
غلظ���ت  ایزونی�����ازی���د  داروی�����ی:  ت����داخل  ه���ای 
پالس���مایی اتوسوکس���یمید را  افزای���ش می  ده���د 
و در نتیج���ه احتمال س���میت ب���ا ای���ن دارو را زیاد 
می  کن���د. دارو  ه���ای ضدافس���ردگی و ضدجنون با 
کاهش آس���تانه تش���نج اثر ضدتش���نجی ای���ن دارو 
کاه���ش می  دهند. مصرف همزم���ان این دارو با  را 
 هالوپریدول، ممکن اس���ت س���بب تغیی���ر الگو و یا 

گردد. دفعات بروز حمالت تشنجی 
نکات قابل توصیه

1- قب���ل از  قطع مصرف دارو، مراجعه به پزش���ک 
ض���روری اس���ت. زیرا ممکن اس���ت قط���ع تدریجی 

مصرف دارو الزم باشد.
2- ب���ه  علت بروز  خواب  آلودگی، هنگام رانندگی یا 
کار با ماشین  آالتی که نیاز به هوشیاری دارند، باید 

احتیاط نمود.
گون���ه عم���ل جراحی و  3- در ص���ورت نی���از ب���ه هر 
دندانپزش���کی، پزش���ک باید از مصرف دارو مطلع 

گردد.
مقدار مصرف

ی��������ا   15-30 mg/kg/day مق������دار  بزرگس�������االن: 
250میلی گ���رم دو ب���ار در روز مص���رف می  ش���ود. به 
کنت���رل حمالت ه���ر 7-4 روز  ای���ن مقدار ت���ا زمان 
 )1/5 g/ day کث������ر به می�������زان mg/day 250 )حدا

اضافه می  شود.
کمت����ر از 6 س������������ال،  ک����ودکان با س���ن  کودکان: در 
مص���رف   250 mg/day ی���ا   15 -40 mg/ kg/ day
می ش���ود. مق���دار مص���رف ه���ر 7 -4 روز ب���ه میزان 
کثر  کنت���رل حم���الت )حدا mg/ day 250 ت���ا زم���ان 
g/ day  1( افزایش می  یابد. مقدار مصرف در کودکان 

با سن بیش از 6 سال، مشابه بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Capsule: 250mg
Syrup: 250mg/5ml 

        GABAPENTINE                 
ع  کمکی صر م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان 
پارش���یال )ف���وکال( هم���راه با داروهای ضدتش���نج 
دیگر و همچنین در درمان درد های نورالژی )درد 
کار  عصب���ی( پس از  عفونت هرپس���ی و نوروپاتی به  

می  رود.
هشدار  ها: در صورت نارسایی کلیه مقدار مصرف 
کراتینین تنظیم شود. کلیرانس  دارو باید براساس 
گموس،  گیجی، نیستا عوارض جانبی: سرگیجه، 
حالت فراموشی، تحریک پذیری یا سایر اختالالت 
خلقی و روانی، اختالل حافظه و اغتش���اش شعور، 
درد ی���ا ت���ورم در  پا  ه���ا و بازو  ه���ا، لکوپن���ی، ت���ب یا 
کمی س���دیم  عفون���ت، آنژیوادم، اریتم  مولتی  فرم، 
استیونس-جانس���ون،  س���ندرم  زردی،  خ���ون، 
بی حالی، خس���تگی،  درد عضالنی، خواب  آلودگی، 
اخت���الالت بینای���ی از  جمل���ه دوبین���ی، عفون���ت، 
 تب، تهوع یا اس���تفراغ، اس���هال،  خش���کی د هان و 
افزایش اشتها از  عوارض جانبی این دارو هستند. 
کودکان 3 تا 12س���ال، مشکالت خلقی و روانی،  در 
افزای���ش تح���رکات روده، تندخوی���ی و اخت���الالت 
فکری از جمله اش���کال در تمرکز  فکر ممکن است 

دیده شوند.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
دارو  های آنتی اس���ید با این دارو، فراهمی زیس���تی 
گاباپنتین کاهش می یابد. مورفین جذب این دارو 
را افزای���ش داده و موج���ب تش���دید اث���رات مضعف 

CNS آن می شود.
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف این دارو پرهیز شود. 1- از  قطع نا
2- بی���ن فواص���ل مص���رف دارو نبای���د بی���ش از 12 

ساعت فاصله زمانی ایجاد شود.
3- ب���ه  علت ب���روز تاری دید یا دوبینی، س���رگیجه، 
خواب  آلودگ���ی، اخت���الالت فکری ی���ا مهارت  های 
که نیاز  کار  هایی  حرکت���ی، هنگام رانندگی یا انجام 

کرد. به هوشیاری دارند،  باید احتیاط 
مقدار مصرف

 900 mg/day بزرگساالن: به عنوان ضدتشنج ابتدا
در 3 نوبت منقسم تجویز می  شود. مقدار مصرف 
بر اساس پاس���خ بیمار به درمان به تدریج افزایش 
می یابد و معمواًل مق���دار mg/day 1800-900 برای 
بیش���تر بیماران مؤثر اس���ت. ب���ا این ح���ال مقادیر 
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نی���ز  تحم���ل ش���د ه  اند. در   2400-3600 mg/day
درمان درد عصبی پس از عفونت هرپسی، روز اول 
 600 mg/day مقدار واحد 300 میلی گ���رم، روز دوم
 900 mg/day س���وم  روز  و  منقس���م  نوب���ت  دو  در 
در س���ه مقدار منقس���م مص���رف می  ش���ود و مقدار 
کثر  مصرف بر اس���اس پاسخ بیمار به درمان تا حدا

mg/ day 1800 قابل افزایش است.
ک���ودکان 3 تا  ک���ودکان: به عن���وان ضدتش���نج، در 
نوب���ت  ابت���دا mg/kg/day 15-10 در 3  12س���ال، 
منقس���م تجویز می  ش���ود. س���پس بر اساس پاسخ 
بیمار به درم���ان مقدار مصرف تنظیم می  گردد. بر 
ک���ودکان باالی 5 س���ال معمواًل  این اس���اس  برای 
مقدار مص���رف مؤث���ر mg/kg/day 35-25 و برای 
mg/ ک���ودکان 3تا 4 س���ال نیز مقدار مص���رف مؤثر
kg/day 40 می  باش���د. مقدار مصرف افراد با س���ن 

بیش از 12 سال نیز مشابه بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg, 300mg, 400mg, 
800mg
Tablet: 600mg, 800mg

        LAMOTRIGINE                
م���وارد مص���رف: الموتریژی���ن ب���ه عن���وان داروی 
کمک���ی ب���رای درم���ان حم���الت تش���نجی و درمان 

اختالل دو قطبی استفاده می  شود.
هشدار  ها

کبدی،  1- در ط���ول مصرف ای���ن دارو پارامتر  های 
کنترل شوند.  کلیوی و انعقاد خون باید 

2- در ص���ورت ب���روز  بث���ورات جلدی، ت���ب، عالئم 
ش���به آنفوالنزا، خواب   آلودگی و بدتر شدن حمالت 
صرعی به خصوص در ماه اول درمان، مصرف دارو 

گردد. باید قطع 
کلیه یا تاالسمی با احتیاط  3- در موارد نارس���ایی 

فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: بث���ورات جل���دی، ت���ب،  عالئ���م 
اخت���الل  ن����درت���ًا  خواب  آلودگ���ی،  ش���به آنفوالنزا، 
لکوپن���������ی،  لنف����ادنوپات���ی،  کب������د،  عملک���رد  در 
ترومبوس���یتوپنی،  حساس���یت ب���ه ن���ور، اختالالت 
گیجی، عدم تعادل، خستگی، اختالالت  بینایی، 
گوارش���ی و تحریک پذی���ری از ع���وارض جانبی این 

دارو هستند.

تداخل  های دارویی: والپروات غلظت پالسمایی 
کاربامازپین، فنوباربیتال  الموتریژین را افزای���ش و 
کاه���ش  و فنی توئی���ن، غلظ���ت پالس���مایی آن را 
می  دهن���د. ضمن���ًا الموتریژی���ن موج���ب افزای���ش 
کاربامازپین  غلظ���ت پالس���مایی متابولیت فع���ال 

می  شود.
نکات قابل توصیه

1- قطع مصرف دارو باید به تدریج و حداقل طی 2 
هفته و زیر نظر پزشک انجام شود. 

و  س���رگیجه  ت���اری  دی���د،  ب���روز  عل���ت  ب���ه    -2
کار با ماشین  آالتی  خواب  آلودگی هنگام رانندگی یا 

گردد. که نیاز به هوشیاری دارند،  باید احتیاط 
3- در ص���ورت ب���روز ت���ب، بثورات جل���دی،  عالئم 
ش���به آنفوالنزا، تورم غدد لنفاویی یا افزایش تشنج 

به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف

بزرگس��������االن: در ابت���������دا mg/day 25 ب�����ه مدت 
14 روز، س���پس mg/day 50 ب���رای 14 روز بع���دی 
تجویز می  ش���ود. مقدارمصرف معمول نگهدارنده 
کثر  mg/ day 200-100 در 2-1 نوبت منقس���م )حدا
کمکی به  mg/day 500( می باش���د. ب���رای درم���ان 
هم���راه والپ���روات، در ابت���دا 25میلی گ���رم یک روز 
 25 mg/day در می���ان ب���ه م���دت 14 روز و س���پس
مق���دار   می  ش���ود.  تجوی���ز  بع���دی  روز   14 ب���رای 
مص���رف معم���ول نگهدارنده ب���ه هم���راه والپروات 
mg/ day 200-100 در 2-1 نوبت است. برای درمان 
کمکی ب���دون والپروات، در ابت���دا 50 میلی گرم یک 
روز در می���ان به مدت 14 روز و س���پس50 میلی گرم 
دو ب���ار در روز ب���رای 14 روز بعدی تجویز می  ش���ود. 
مقدار مصرف نگهدارنده ب���دون والپروات معمواًل 
کثر  mg/day 400-200 در  دو نوب���ت منقس���م )حدا

mg/kg 700( است. 
کودکان 12-2 س���ال به عنوان درمان  ک���ودکان: در 
 0/2 mg/kg/day کمکی به  همراه والپرات: در ابتدا
به م���دت 14 روز و س���پس mg/kg/day 0/5 برای 
که  کودکان���ی  14 روز بع���دی مص���رف می  ش���ود )در 
کیلوگ���رم وزن دارند،  می توان در 14 روز  کمتر از 25 
کرد(. مقدار  اول 5میلی گرم یک روز در میان تجویز 
مص���رف معم���ول نگهدارنده ب���ه  هم���راه والپروات 
mg/kg/day 5-1 در 2-1 نوبت منقسم می  باشد. 
کمکی بدون  کودکان 12-2س���اله ب���رای درمان  در 
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والپ���روات، در ابت���دا mg/kg/day 2 در 2 نوبت به د

م���دت 14 روز و س���پس mg/kg/day 5 در 2 نوبت 
برای 14 روز بعدی، تجویز می شود. مقدار مصرف 
نگهدارنده بدون والپروات mg/ kg/day  15-5 در 

2 نوبت منقسم می  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 50mg, 100mg
Oral Solution: 10mg/ml 

      LEVETIRACETAM      
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان درمان 
ع پارش���یال )فوکال(، تش���نجات میوکلونیک و  صر

حمالت صرعی تونیک-کلونیک به  کار می رود. 
کلیه با احتیاط  هش���دار  ها: در صورت نارس���ایی 

فراوان تجویز شود. 
عوارض جانبی: بی  اشتهایی، تغییرات وزن بدن، 
درد ش���کمی، ته���وع، اس���تفراغ، اش���کال در هضم 
غذا، اسهال، سرفه، خواب آلودگی و یا بی  خوابی، 
گیجی، سردرد، لرزش، افزایش فعالیت  سرگیجه، 
حرکت���ی، ضع���ف و خس���تگی، اش���کال در تمرک���ز  
فک���ر، ح���االت تهاجم���ی، بی ق���راری، افس���ردگی، 
فراموش���ی، اضطراب، تحریک پذی���ری، اختالالت 
کاهش س���لول  های خون���ی از جمله  ش���خصیتی، 
بروز  ترومبوسیتوپنی، درد عضالنی، دوبینی، تاری 
دید، رینیتیا سینوزیت و بثورات جلدی از عوارض 

جانبی این دارو هستند. 
ضدتش���نج  دارو ه���ای  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
فنوباربیت���ال،  )کاربامازپی���ن،  آنزیم���ی  کنن���ده  القا
فنی توئی���ن و والپروئی���ک اس���ید( ممک���ن اس���ت 

کلیرانس لوتیراستام کاهش دهند.
نکات قابل توصیه

گهان���ی مصرف ای���ن دارو باید پرهیز  1- از  قط���ع نا
شود. 

گیجی، بی  حال���ی و تاری دید، هنگام  2- به  علت 
که نیاز به هوش���یاری  کار هایی  رانندگ���ی یا انج���ام 

کرد. دارند، باید احتیاط فراوان 
مقدار مصرف

ع پارشیال به  بزرگساالن: برای درمان حمالت صر
تنهایی ابتدا 250 میلی گ���رم یک  بار در روز مصرف 
می  ش���ود و پس از 2-1 هفته ب���ه 250 میلی گرم دو 
بار در روز افزایش می  یابد. س���پس بر حسب نیاز و 

پاسخ بیمار هر 2 هفته یک  بار مقدار 250میلی گرم 
دو ب���ار در روز ب���ه مقدار مصرف اضافه می  ش���ود تا  
کث���ر  مقدار  اث���ر مطلوب به دس���ت آم���ده یا به حدا
گرم دو بار در روز برس���د. برای درمان  مص���رف 1/5 
ع پارشیال، ابتدا 250 میلی گرم دو بار در  کمکی صر
روز تجویز می  ش���ود و هر 4-2 هفته مقدار مصرف 
ب���ه  می���زان 500 میلی گ���رم دو ب���ار در روز افزای���ش 
کثر  می یابد تا پاس���خ مناس���ب حاصل و ی���ا به حدا
مقدار mg/kg 30 دو بار در روز  برسد. برای درمان 
کمکی تش���نجات میوکلونیک و تونیک-کلونیک، 
ب���ا مقدار 250 میلی گرم دو بار در روز درمان ش���روع 
می  شود و هر 4-2 هفته به  میزان 500 میلی گرم دو 
بار در روز به مقدار مصرف افزوده می شود تا پاسخ 
کث���ر مقدار  درمان���ی مطل���وب حاص���ل و یا ب���ه حدا

گرم دو بار در روز برسد.  مصرف 1/5 
ع پارش���یال در  کمکی صر ک���ودکان: ب���رای درم���ان 
کودکان 6-1 ماهه، ابت���دا mg/kg 7 یک  بار در روز 
کنترل  مصرف می  ش���ود. س���پس مقدار مصرف تا 
 7 mg/ kg کمتر از عالئ���م هر 2 هفته یک  بار ه���ر بار 
کثر مقدار  دو ب���ار در روز  افزایش می یاب���د تا به حدا
مص���رف mg/kg 21 دو ب���ار در روز  برس���د. در مورد 
کمت���ر از  ک���ودکان ب���ا س���ن بی���ش از 6 م���اه ب���ا وزن 
50کیلوگرم، ابت���دا mg/ kg 10 یک بار در روز مصرف 
کنت���رل عالئم  می  ش���ود. س���پس مقدار مص���رف تا 
 10 mg/kg بیماری هر دو هفته یک بار هر بار کمتر از
کثر مقدار  دو بار در  روز  افزایش می  باشد تا به حدا
مصرف mg/kg 30 دو بار در روز برسد. برای درمان 
کمکی تشنجات میوکلونیک و تونیک-کلونیک در 
کیلوگرم  کمت���ر از 50  کودکان 18-12 س���اله ب���ا وزن 
مق���دار mg/ kg  10 ی���ک  بار در روز مصرف می ش���ود 
و س���پس مق���دار مصرف هر 2 هفته ی���ک  بار هر بار 
کمت���ر از mg/kg 10 دو ب���ار در روز افزایش می  یابد تا 
کثر مقدار  به مقدار مصرف مطلوب برسد یا به حدا

مصرف mg/kg 30 دو بار در روز برسد.
اشکال دارویی

Injection: 100 mg/ml
Solution: 500 mg/5ml
Tablet: 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg

     OXCARBAZEPINE        
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان حم���الت 
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تشنجی پارشیال در  بزرگساالن و به  عنوان داروی 
کمک���ی در درم���ان حمالت تش���نجی پارش���یال در 
کودکان 16-4 س���ال و در درمان اختالل دو قطبی 

مصرف می شود.
هشدار ها

کاه���ش س���دیم خ���ون ب���ا احتیاط  1- در ص���ورت 
فراوان مصرف شود.

2- در طول درمان با این دارو، اندازه گیری غلظت 
سدیم سرم ضروری است.

عوارض جانب���ی: عدم تع���ادل، دی���د غیرطبیعی، 
افس���ردگی  س���رگیجه،  گموس،  نیس���تا دوبین���ی، 
عفون���ت  کاذب،  بهب���ودی  احس���اس  ذهن���ی، 
مج���اری تنفس���ی فوقان���ی، تطاب���ق غیرطبیع���ی، 
ت���ب،  کب���ودی،  غیرطبیع���ی،  الکتروانس���فالوگرام 
کاهش فشار خون، سمیت  کاهش س���دیم خون، 
کنترل ضعیف ح���رکات بدن،  عصبی، فراموش���ی، 
فارنژی���ت، س���ینوزیت، بثورات جلدی، احس���اس 
تش���نگی، عفون���ت مج���اری ادراری و واژینی���ت ب���ا 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
ع  ضدص���ر داروه���ای  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
)کاربامازپی���ن،  کب���دی  ه���ای  کننده آنزی���م  الق���ا 
اس���ید(،  والپروئی���ک  و  فنوباربیت���ال، فنی توئی���ن 
غلظ���ت پالس���مایی ای���ن دارو و متابولی���ت آن را 
کاهش می دهند. این دارو و متابولیت آن غلظت 
کاهش  ک���ی را  پالس���مایی ض���د بارداری های خورا
کاهش  می دهند. این دارو و متابولیت آن س���بب 

غلظت پالسمایی وراپامیل می شوند. 
نکات قابل توصیه

گهان���ی مص���رف ای���ن دارو باید پرهیز  1- از قط���ع نا
شود. 

2- به  دلیل احتمال بروز  خواب آلودگی، سرگیجه، 
ت���اری دی���د و دوبین���ی، ضع���ف و ع���دم هماهنگی 
عضالت، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
گهانی از حالت خوابیده یا  3- هنگام برخاستن نا

نشسته احتیاط شود. 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان تش���نج، به  عن���وان داروی 
کمکی، مق���دار مصرف 300 میلی گ���رم دو بار در روز 
می باشد. به مقدار مصرف بر حسب نیاز  و تحمل 
کث���ر mg/day 600 در فواص���ل ی���ک  بیم���ار ت���ا حدا

هفته، ممکن اس���ت افزوده ش���ود. مق���دار مصرف 
می باش���د.   600-2400 mg/kg/day آن  معم���ول 
برای ش���روع درمان ضدتش���نج، به  عن���وان داروی 
اصل���ی، ابت���دا 300 میلی گ���رم دو ب���ار در روز مصرف 
می شود. مقدار مصرف دارو برحسب نیاز و تحمل 
بیمار ممکن است تا mg/day 300 در فواصل هر 3 

روز افزایش یابد. 
کمکی در درمان تشنج  کودکان: به  عنوان داروی 
 8-10 mg/kg/ day کودکان 16-4 س���ال، ابت���دا در 
ت���ا  یکس���ان،  منقس���م  مقادی���ر  در  روز  در  ب���ار  دو 
کث���ر mg/day 600 مص���رف می ش���ود. مق���دار  حدا
کیلوگرم،  کودکان 20-29  مصرف نگهدارنده برای 
mg/ day 900؛ 39-29/1 کیلوگرم،mg/day 1200؛ و 

کیلوگرم، mg/day 1800 می باشد. باالی 39 
اشکال دارویی

Tablet: 150mg, 300mg, 600mg

      PHENOBARBITAL        
موارد مصرف: فنوباربیت���ال در درمان تمام انواع 
ع بزرگ و کوچک و در حمله مداوم صرعی به کار  صر
می  رود. فنوباربیتال تزریقی برای درمان اضطراری 
بعضی از حمالت تش���نجی ح���اد از جمله حمالت 
کنش  های سمی  کالمپسی، مننژیت و وا همراه با ا
کزاز و همچنین جهت پیشگیری  به استریکنین یا 
و درم���ان حمالت تش���نجی ناش���ی از ت���ب مصرف 

می  شود.
موارد منع مصرف: در پورفیری و ضعف تنفس���ی 

شدید نباید مصرف شود.
هش���دار  ها: در بیماران مبت���ال به اختالل عملکرد 
کب���دی،  درد ح���اد و مزمن و  کلیه، اغمای  کبد ی���ا 

ضعف تنفسی با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: خواب آلودگی، افس���ردگی ذهنی، 
پوس���تی،  آلرژی���ک  کنش  ه���ای  تع���ادل،  وا ع���دم 
و  بی ق���راری  اس���تخوان،  نرم���ی  تحریک  پذی���ری، 
اغتش���اش ش���عور و نقص در حافظ���ه، هیجانات و 
کودکان و س���المندان،  فعالیت زی���اد غیرعادی در 
گرانولوس�������یتوز،  آ کم خ���ون���ی مگال����وپالس�����تیک، 
آلرژیک پوس���تی،  کنش های  ترومبوس���یتوپنی، وا
کاهش فش���ار خون و تضعیف  کلس���تاز،  هپاتیت، 
مرکز  تنفس در مقادی���ر  زیاد از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
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تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو غالب���ًا غلظ���ت د

کلونازپ���ام، فنی توئی���ن  کاربامازپی���ن،  پالس���مایی 
را  اتوسوکس���یمید  م���واردی  در  و  والپ��������روات  و 
کاه���ش می دهد. این دارو با تس���ریع متابولیس���م 
کاه���ش اثر ض���د انعق���ادی آن  وارفاری���ن موج���ب 
می  گ���ردد. دارو  ه���ای ضدافس���ردگی و ضدجن���ون 
کاهش آس���تانه تش���نج، ب���ا اثرات ضدتش���نجی  با 
ای���ن دارو مقابله می  کنن���د. این دارو متابولیس���م 
داروه���ای ضدافس���ردگی س���ه  حلقه ای را افزای���ش 
کاه���ش غلظت پالس���مایی  و در نتیج���ه موج���ب 
آن ها می  گ���ردد. این دارو موجب افزایش س���رعت 
کورتیکواس���تروئید  ها  دیگوکس���ین،  متابولیس���م 
ک���ی،  خورا ضدبارداری ه���ای  سیکلوس���پورین،  و 
تئوفیلین و در نتیجه کاهش اثرات آن ها می  گردد.

نکات قابل توصیه
گهان���ی مص���رف ای���ن دارو باید پرهیز  1- از قط���ع نا

شود.
2- در ص���ورت ب���روز س���رگیجه، خواب آلودگ���ی ی���ا 

منگی، باید احتیاط نمود.
3- مصرف بلند مدت دارو برای اثر تسکین بخش-

خواب  آور  آن توصیه نمی  شود.
مقدار مصرف

کی خورا
 60 -250 mg/ day ،بزرگساالن: به  عنوان ضدتشنج
ب���ه  ص���ورت مق���دار واح���د ی���ا در مقادیر منقس���م، 
به عن���وان تس���کین بخش - خ���واب آور، 100-320 
میلی گرم هنگام خواب، به عنوان تس���کین  بخش 
در ط���ول روز 120-30میلی گ���رم در دو یا س���ه نوبت 

منقسم در روز مصرف می شود.
 1-6  mg/kg/ day،کودکان: به  عنوان ضدتش���نج
و  منقس���م  نوبت ه���ای  در  ی���ا  نوب���ت  ی���ک  در 
ب���ر اس���اس  به عن���وان تس���کین بخش-خواب  آور، 
نیاز هر بیم���ار و به عنوان تس���کین  بخش در طول 
جراح���ی  عم���ل  از  پی���ش  و   2 mg/ kg/ day روز 
ت���ا  ک���ودکان  در  می  ش���ود.  مص���رف   1-3 mg/ kg
مص���رف  روز  در  mg/ kg   4-1س���ه بار  12س���ال، 

می  شود.
تزریقی

 100-300 ضدتش���نج،  ب���ه  عن���وان  بزرگس���االن: 
کث���ر 600میلی گرم در 24س���اعت  میلی گرم ت���ا حدا
ع،  ص���ر درم���ان  در  می  ش���ود.  وری���دی  تزری���ق 

mg/ kg 20-10 به  طور متوسط از راه وریدی تزریق 
تس���کین  بخش-خواب  آور  ب���ه  عن���وان  می گ���ردد. 
325-100میلی گ���رم و ب���ه  عن���وان تس���کین  بخش 
در ط���ول روز mg/ day 120-30 در دو یا س���ه نوبت 
منقس���م از راه عضالنی یا وری���دی تزریق می  گردد. 
پی���ش از  عمل جراح���ی، 200-130میلی گرم را باید 
90-60 دقیق���ه قبل از  عمل جراحی از راه عضالنی 

کرد. تزریق 
 10 -20 mg/kg ،ک���ودکان: ب���ه  عن���وان ضدتش���نج
از راه وری���دی تزری���ق می ش���ود.  به ط���ور یک ج���ا 
 1-6 mg/kg/day نگهدارن���ده  مق���دار  به عن���وان 
 15 -20 mg/ kg ع تزریق می  گ���ردد. در درم�����ان صر
از  راه وری���دی ط���ی م���دت 15-10دقیق���ه تزری���ق 
می ش���ود. ب���ه  عن���وان تس���کین بخش-خواب آور، 
مقدار دارو بر اس���اس نیاز ه���ر فرد تعیین می  گردد. 
قب���ل از عم���ل جراح���ی، تزریق وریدی ی���ا عضالنی 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 15mg, 60mg, 100mg
Injeciton: 100mg/ml, 200mg/ml 

           PHENYTOIN                  
کنت���رل تمام انواع  موارد مص���رف: فنی توئین در 
کوچ���ک و درمان درد  ع  ع غیر از حم���الت صر ص���ر
عصب سه قلو، حمله مداوم صرعی، آریتمی قلبی 
و نی���ز برای تس���ریع در التی���ام زخم  ها )ب���ه صورت 

موضعی( به کارمی  رود.
موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود پورفیری، 
اخت���الالت باف���ت هدایت���ی قل���ب، ب���رادی کاردی 
سینوسی، بلوک سینوسی-دهلیزی، بلوک قلبی 
درجه 2و3، س���ندرم اس���توک-آدامز نباید مصرف 

شود.
هشدار  ها

1- در صورت مصرف مقدار زیاد دارو، ممکن است 
کبدی اشباع شود و غلظت پالسمایی  متابولیسم 
کند. دارو از محدوده درمانی بیشتر و سمیت بروز 

کلیه با  2- در نارسایی  کبدی، پورفیری و نارسایی 
احتیاط فراوان مصرف شود.

3- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت غلظ���ت پالس���مایی 
کاهش داده و در نتیجه، راشی  تیس���م و  کلس���یم را 

استئوماالسی بروز کند.
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4- تزری���ق وری���دی فنی توئی���ن با س���رعت بیش از 
کالپس قلبی- mg/ min  50 ممکن است منجر به 
عروقی همراه با آریتمی، افت فشار خون، تضعیف 
CNS و تغییرات���ی در عملک���رد تنفس���ی )از جمل���ه 

توقف تنفسی( گردد.
5- انجام آزمون ش���مارش تام س���لول  های خون، 
کب���د،  تعیی���ن فش���ار خون،  اندازه گی���ری عملک���رد 
بررسی عملکرد سیس���تم قلبی-عروقی و تنفسی، 
بررس���ی وضعیت دندان ه���ا،  الکتروانس���فالوگرام و 
تعیین غلظت دارو در س���رم در طول درمان با این 

دارو ضروری است.
عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، اغتشاش شعور، 
سرگیجه، سردرد، رعش���ه، عصبانیت، بی خوابی، 
ندرت���ًا  اخت���الالت حرکت���ی، نوروپات���ی محیط���ی، 
ع���دم تع���ادل، اخت���الل در  تکلم، ح���رکات مداوم 
و غی���رارادی چش���م، ت���اری دید،  بث���ورات جلدی، 
کن���ه،  ب���زرگ ش���دن ترکی���ب ص���ورت، پرموی���ی، آ
ت���ب و هپاتیت، اریت���م مولتی  فرم، نکروز پوس���ت، 
لنفادنوپاتی و هیپرتروف���ی لثه  ها از عوارض جانبی 

دارو هستند.
تداخل  های دارویی: این دارو غلظت پالسمایی 
کاه���ش  را  والپ���روات  و  کاربامازپی���ن  کلونازپ���ام، 
افزای���ش  را  فنوباربیت���ال  پالس���مایی  غلظ���ت  و 
گاه���ی اوق���ات نی���ز غلظت پالس���مایی  می  ده���د. 
کم می  کند. اس���ید  اتوسوکس���یمید و پریمیدون را 
کتریای���ی  ضدبا دارو  ه���ای  استیل سالیس���یلیک، 
کلرامفنی���کل، سیکلوس���رین، ایزونیازید،  ش���امل 
کوتریموکس���ازول و مترونیدازول و نیز فلوکس���تین، 
غلظ���ت  س���ایمتیدین  و  نیفدیپی���ن  دیلتی���ازم، 
ای���ن  می  کنن���د.  زی���اد  را  فنی توئی���ن  پالس���مایی 
کاه���ش می  ده���د.  دارو متابولیس���م وارفاری���ن را 
کاهش  دارو  ه���ای ضدافس���ردگی و ضدجن���ون ب���ا 
آس���تانه تشنج، با اثر ضدتش���نجی این دارو مقابله 
می  کنند. فنی توئین غلظت پالس���مایی دارو  های 
کاه���ش می  ده���د.  ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای را 
متابولیس���م سیکلوس���پورین توس���ط فنی توئی���ن 
پالس���مایی  غلظ���ت  نتیج���ه  در  و  ش���ده  س���ریع 
متابولیس���م  فنی توئی���ن  می  یاب���د.  کاه���ش  آن 
ک���ی را افزای���ش و در نتیجه  ضدبارداری ه���ای خورا
کاهش می دهد. متابولیسم فنی توئین  اثر آن ها را 
فلوکون���ازول،  ب���ا  همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در 

کاهش  کتوکون���ازول و میکون���ازول  کون���ازول،  ایترا
می یابد و در نتیجه غلظت پالس���مایی آن افزایش 

می یابد.
نکات قابل توصیه

گهان���ی مصرف ای���ن دارو باید پرهیز  1- از  قط���ع نا
شود.

کب���دی مق���دار مص���رف دارو باید  2- در نارس���ایی 
کاهش یابد.

گوارشی دارو با غذا یا  3- به منظور کاهش تحریک 
شیر مصرف شود.

4- رعایت بهداشت دندان ها و مراجعه منظم به 
دندانپزشک، تا حدی از حساس شدن، خونریزی 

و بزرگ شدن لثه  ها جلوگیری می  کند.
5- مصرف فنی توئی���ن در دوران بارداری،  موجب 
کش���نده در 24 ساعت اول  افزایش خطر خونریزی 
تولد در نوزاد می  گردد. با تجویز ویتامین K قبل از 
زایمان به م���ادر  و به نوزاد در موقع تولد، می توان 

کاهش داد. این خطر را 
6- تجوی���ز ای���ن دارو از راه تزری���ق داخ���ل عضالنی 

توصیه نمی شود.
که فنی توئین سدیم تزریقی  7- توصیه می  ش���ود 
ب���ه مایعات حجیم تزریقی وریدی اضافه نش���ود یا 
با سایر  دارو  ها مخلوط نگردد، چون ممکن است 

رسوب نماید.
8- از نش���ت دارو ب���ه بافت  ه���ای اط���راف رگ باید 

اجتناب شود.
که نیاز به  کار با ماشین  آالتی  9- هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند،  باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

کی خورا
ابت���دا  ضدتش��������نج،  ب���ه  عن���وان  بزرگس��������االن: 
125میلی گ���رم س���ه  ب���ار در روز از سوسپانس���یون 
کپسول مصرف می  شود  کی یا 100میلی گرم از  خورا
و س���پس مق���دار مصرف بر حس���ب نی���از  و تحمل 

بیمار هر 10-7 روز تنظیم می  گردد.
 5 mg/ kg/ day کودکان: به  عنوان ضدتشنج، ابتدا
در دو یا سه نوبت منقسم مصرف می  شود و سپس 
مقدار مصرف بر حسب تحمل و نیاز  بیمار تنظیم 
 4-8 mg/kg/ day،می  گردد. به عنوان نگهدارنده
در دو یا س���ه نوبت منقسم بر حسب تحمل بیمار 

مصرف می شود.
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بزرگس���االن: انفوزی���ون ی���ا تزری���ق آهس���ته داخل 
ع م���داوم، ب���ه  می���زان  کنت���رل ص���ر وری���دی ب���رای 
 50 mg/min 15 )س���رعت تزری���ق بی���ش از mg/ kg
نباشد( توصیه می  شود، مقدار مصرف نگهدارنده 
که هر 8-6 س���اعت تجویز  100 میلی گرم می باش���د 

می  گردد.
 15-20 mg/kg اولی���ه  تجوی���ز  می���زان  ک���ودکان: 
ک���ه ب���ا س���رعت mg/kg/min  1 تجوی���ز  می  باش���د 

می  شود.
موضعی

روزان���ه یک  ب���ار یا دو بار بر حس���ب نی���از به  صورت 
موضعی مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Capsule: 50mg, 100mg
Injection: 250mg/5ml
Suspension: 30mg/5ml, 125mg/5ml
Topical Cream: 1%

               PHENYTOIN+              
      PHENOBARBITAL       

موارد مصرف: فنی توئین همراه با فنوباربیتال در 
ع بزرگ به  کار می  رود. درمان حمالت صر

موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود پورفیری، 
اخت���الالت باف���ت هدایت���ی قل���ب، ب���رادی کاردی 
سینوسی، بلوک سینوسی-دهلیزی، بلوک قلبی 
درجه 2 و 3، سندرم استوک-آدامز و ضعف شدید 

تنفسی نباید مصرف شود.
هشدار ها

1- در صورت مصرف مقدار زیاد فنی  توئین، ممکن 
کبدی اش���باع ش���ود و غلظت  اس���ت متابولیس���م 
پالس���مایی فنی  توئین از محدوده درمانی بیشتر و 

کند. سمیت بروز 
کبدی، پورفیری، اختالل عملکرد  2- در نارسایی 
کب���دی،  درد ح���اد و مزمن و  کلیه، اغمای  کبد ی���ا 

ضعف تنفسی با احتیاط فراوان مصرف شود.
3- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت غلظ���ت پالس���مایی 
کاهش داده و در نتیجه، راشیتیس���م و  کلس���یم را 

استئوماالسی بروز کند.
عوارض جانبی: خواب  آلودگی، افس���ردگی ذهنی، 
پوس���تی،  آلرژی���ک  کنش ه���ای  وا تع���ادل،   ع���دم 

و  بی ق���راری  نرمی اس���تخوان،  تحریک  پذی���ری، 
اغتش���اش ش���عور و نقص در حافظ���ه، هیجانات و 
کودکان و س���المندان،  فعالیت زی���اد غیرعادی در 
گرانولوس���یتوز،  آ مگالوپالس���تیک،  کم خون���ی 
آلرژیک پوس���تی،  کنش های  ترومبوس���یتوپنی، وا
کاهش فش���ار خون و تضعیف  کلس���تاز،  هپاتیت، 
مرک���ز  تنف���س در مقادی���ر زی���اد، ته���وع، اس���تفراغ، 
ندرت���ًا  عصبانی���ت،  رعش���ه،  س���ردرد،  س���رگیجه، 
اختالالت حرکتی، نوروپاتی محیطی، عدم تعادل، 
 اختالل در تکلم، حرکات مداوم و غیرارادی چشم، 
ت���اری دید، بزرگ ش���دن ترکی���ب صورت، پرمویی، 
کن���ه، ت���ب، اریت���م مولتی ف���رم، نک���روز پوس���ت،  آ
لنفادنوپاتی و هیپرتروف���ی لثه  ها از عوارض جانبی 

دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو غالب���ًا غلظ���ت 
کلونازپ����ام و والپ�����روات  کاربامازپی����ن،  پالس���مایی 
کاهش می دهد.  و در م������واردی اتوسوکس���یمید را 
را  وارفاری���ن  متابولیس���م  می توان���د  دارو  ای���ن 
تح���ت تأثیر ق���رار ده���د. دارو  ه���ای ضدافس���ردگی 
کاهش آس���تانه تش���نج، ب���ا اثرات  و ضدجن���ون ب���ا 
ضدتش���نجی این دارو مقابله می  کنن���د. این دارو 
موجب افزایش س���رعت متابولیس���م دیگوکسین، 
سیک��������لوس��������پورین،  و  کورتی����کواس���تروئی���د  ها 
ک���ی، تئوفیلین و دارو  های  ضدبارداری ه���ای خورا
آن ه���ا  اث���رات  کاه���ش  نتیج���ه  در  ضدافس���ردگی 
می  گ���ردد. اس���ید استیل سالیس���یلیک، دارو  های 
کلرامفنیکل، سیکلوسرین،  کتریایی شامل  ضدبا
کوتریموکس���ازول و مترونی���دازول و نیز  ایزونیازید، 
فلوکس���تین، دیلتی���ازم، نیفدیپی���ن، فلوکونازول، 
و  میکون���ازول  و  کتوکون���ازول  کون���ازول،  ایترا
سایمتیدین غلظت پالس���مایی فنی توئین را زیاد 

می  کنند. 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف این دارو اجتناب شود.  1- از  قطع نا
دی���د،  ت���اری  ایج���اد  احتم���ال  دلی���ل  ب���ه    -2
گیجی،خواب آلودگ���ی ی���ا اخت���الل در مهارت  های 
که نیاز  کار هایی  حرکت���ی، هنگام رانندگی یا انجام 

کرد.  به هوشیاری دارند، باید احتیاط 
3- مصرف ای���ن دارو در دوران ب���ارداری، به دلیل 
داشتن فنی توئین،  موجب افزایش خطر خونریزی 
کشنده در 24 ساعت اول تولد در نوزاد می  گردد. با 
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تجویز  ویتامین K قبل از زایمان به مادر و به نوزاد 
کاهش داد. در موقع تولد، می توان این خطر را 

4- رعایت بهداشت دندان ها و مراجعه منظم به 
دندانپزشک، تا حدی از حساس شدن، خونریزی 
و بزرگ شدن لثه  ها ناشی از فنی  توئین موجود در 

این دارو، جلوگیری می  کند.
مقدار مصرف: روزانه 3-1 قرص با توجه به پاسخ 

درمانی بیمار مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: Phenytoin 100mg+Phenobarbital 
50mg

          PREGABALIN                 
کنترل درد نوروپاتیک  موارد مصرف: این دارو در 
از جمل���ه درد نوروپاتی���ک دیابت���ی و درد عصب���ی 
کمکی  متعاقب عفونت هرپسی، به  عنوان داروی 
در تش���نجات پارشیال )فوکال( و اختالالت ژنرالیزه 

کار می  رود.  اضطرابی به 
هش���دار  ها: در نارس���ایی احتقانی قلب، دیابت و 

کلیه با احتیاط فراوان تجویز شود. نارسایی 
عوارض جانبی: خش���کی دهان، یبوست، تهوع، 
نفخ شکم، خیز، گیجی، خواب آلودگی و اشکال در 
کنترل حرکت عضالت، لرزش، اش���کال در راه رفتن 
و عدم تعادل، اخت���الل در تکلم، اختالل حافظه، 
پاراس���تزی، احساس سرخوش���ی، تغییر در اشتها، 
افزای���ش وزن، اختالل جنس���ی، اختالالت بینایی 
مانن���د تاری دید، دوبینی و تغیی���ر در دامنه دید از 

عوارض جانبی دارو هستند. 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با دارو ه���ای ضددیابت از خان���واده تیازولیدون  ها 
مانند پیوگلیتازون ممکن اس���ت منجر به افزایش 
وزن و احتب���اس مایعات در بدن ش���ده و احتمال 
بروز  نارس���ایی قلب���ی را افزای���ش می  دهد. مصرف 
همزم���ان ای���ن دارو ب���ا دارو ه���ای مضع���ف CNS و 
فراورده  ه���ای حاوی ال���کل احتمال ب���روز  عوارض 
دس���تگاه عصبی مرکزی از جمله عوارض شناختی 

و حرکتی را ممکن است افزایش دهد. 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف این دارو اجتناب شود.  1- از  قطع نا
گیجی،  2- ب���ه  دلی���ل احتمال ایج���اد تاری دی���د، 
خواب آلودگ���ی یا اخت���الل در مهارت  های حرکتی، 

که نی���از به  کار های���ی  هن���گام رانندگ���ی ی���ا انج���ام 
کرد.  هوشیاری دارند، باید احتیاط 

3- در ص���ورت بروز  اخت���الالت بینایی، زخم  های 
پوس���تی، درد بدون دلیل عضالت و ضعف شدید 
هم���راه با تب ی���ا خس���تگی، باید مراتب ب���ه اطالع 

پزشک رسانده شود. 
4- این دارو ممکن است باعث خیز  و افزایش وزن 

بدن شود. 
کنت���رل درد نوروپاتی���ک  مق���دار مص���رف: ب���رای 
ابت���دا mg/ day  150 در 3-2 نوبت منقس���م تجویز 
می  ش���ود. مق���دار مص���رف، در صورت نی���از پس از 
7-3 روز ت���ا mg/ day 300 قابل افزایش اس���ت و در 
صورت عدم حصول نتیجه مناسب می  توان پس 
 600 mg/ day کث���ر از 7 روز مق���دار مص���رف را تا حدا
در 3-2 نوب���ت منقس���م افزای���ش داد. ب���ه  عن���وان 
پارش���یال،  تش���نجات  درم���ان  در  کمک���ی  داروی 
ابت���دا 25 میلی گرم دو بار در روز مصرف می  ش���ود. 
سپس تا حصول نتیجه مطلوب درمانی هر هفته 
مق���دار mg/day 50 ب���ه مق���دار مص���رف روزان���ه ت���ا 
mg/ day 300 در 3-2 نوبت منقس���م روزانه اضافه 
می ش���ود. در صورت نیاز می  توان مقدار مصرف را 
کث���ر mg/day 600 افزایش داد.  پس از 7 روز تا حدا
کنت���رل اخت���الالت اضطرابی ژنرالی���زه مقدار  ب���رای 
mg/day 150 در 3-2 نوبت منقسم روزانه مصرف 
می  ش���ود. مقدار مصرف تا حصول نتیجه مطلوب 
به فواصل زمانی هر 7 روز و هر بار mg/day 150 یا تا 
کثر مقدار مصرف mg/ day 600 در  رسیدن به حدا

2 یا 3 نوبت منقسم افزایش می  یابد.
اشکال دارویی

Capsule: 50mg, 75mg, 100mg, 150mg, 
200mg, 225mg, 300mg

           PRIMIDONE                 
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان حم���الت 
ع بزرگ(،  تش���نجی ژنرالیزه تونیک-کلونیک )ص���ر
میوکلونی���ک ش���بانه، حمالت تش���نجی پارش���یال 
پیچیده )سایکوموتور( و ساده پارشیال )کورتیکال 
مص���رف   essential ل���رزش  درم���ان  در  و  ف���وکال( 

می  شود.
موارد منع مصرف: در پورفیری یا س���ابقه ابتال به 

آن نباید مصرف شود.
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کلیه د کبد یا  هشدار  ها: در صورت وجود نارسایی 

و بیماری تنفس���ی مانند آسم یا آمفیزم با احتیاط 
فراوان تجویز شود.

عوارض جانبی: خواب آلودگی، عدم تعادل،  تهوع، 
اختالالت بینایی و بثورات جلدی، به خصوص در 
شروع درمان بروز می  کند و معمواًل با ادامه درمان 
برگش���ت  پذیر هس���تند. س���ایر  عوارض دارو شامل 
افس���ردگی، تحریک پذیری، بی قراری و  اغتشاش 
ش���عور در س���المندان، هیجان���ات و فعالیت زیاد و 
کم خونی  مگالوبالس���تیک  کودکان و  غیرعادی در 

هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو غالب���ًا غلظ���ت 
کلونازپ���ام، فنی توئی���ن  کاربامازپی���ن،  پالس���مایی 
اتوسوکس���ی�����مید  م�������واردی  در  و  والپ��������روات  و 
افزای���ش  ای���ن دارو موج���ب  کاه���ش می ده���د.  را
وارفاری���ن، دارو  ه���ای ضدافس���ردگی  متابولیس���م 
سه حلقه  ای، دیگوکسین، کورتیکوست��������روئید  ها، 
و  ک���ی  خورا ضدبارداری ه���ای  سیکلوس���پورین، 
تئوفیلی���ن ش���ده و در نتیج���ه اث���رات ای���ن دارو  ها 
گاه���ی اوق���ات نی���ز غلظ���ت  کاه���ش می  ده���د.  را 
ک���م  را  پریمی���دون  و  اتوسوکس���یمید  پالس���مایی 
می  کن���د. اس���ید استیل سالیس���یلیک، دارو  ه���ای 
کلرامفنیکل، سیکلوسرین،  کتریایی شامل  ضدبا
کوتریموکس���ازول و مترونی���دازول و نیز  ایزونیازید، 
فلوکس���تین، دیلتیازم، نیفدیپین و س���ایمتیدین 
غلظ���ت پالس���مایی فنی توئی���ن را زی���اد می  کنند. 
کاهش می  دهد.  این دارو متابولیس���م وارفارین را 
کاه���ش  دارو  ه���ای ضدافس���ردگی و ضدجن���ون با
آس���تانه تشنج، با اثر ضدتش���نجی این دارو مقابله 
می  کنند. فنی توئین غلظت پالس���مایی دارو  های 
کاه���ش می  ده���د.  ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای را 
متابولیس���م سیکلوس���پورین توس���ط فنی  توئی���ن 
پالس���مایی  غلظ���ت  نتیج���ه  در  و  ش���ده  س���ریع 
متابولیس���م  فنی  توئی���ن  می  یاب���د.  کاه���ش  آن 
ک���ی را افزای���ش و در نتیجه  ضدبارداری ه���ای خورا
کاهش می دهد. متابولیسم فنی  توئین  اثر آن ها را 
فلوکون���ازول،  ب���ا  همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در 
کاهش  کتوکون���ازول و میکون���ازول  کون���ازول،  ایترا
می  یابد و در نتیجه غلظت پالس���مایی آن افزایش 

می یابد.

نکات قابل توصیه
گهانی مصرف دارو باید پرهیز شود.  1- از  قطع نا

که نیاز به  کار با ماشین  آالتی  2- هنگام رانندگی یا 
هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

گهانی از حالت نشسته یا  3- هنگام برخاس���تن نا
خوابیده، باید احتیاط نمود.

مقدار مصرف
ابت���دا  ضدتش���نج،  ب���ه  عن���وان  بزرگس���االن: 
mg/ day 100 ی���ا mg/day 125 هن���گام خواب برای 
س���ه روز اول و س���پس 125-100میلی گ���رم دو ب���ار 
در روز ب���رای روز  ه���ای چه���ارم ت���ا شش���م،  س���پس 
125-100میلی گ���رم س���ه  ب���ار در روز ب���رای روز  های 
هفتم تا نهم مصرف می  ش���ود. در روز دهم، مقدار 
نگهدارن���ده 250میلی گ���رم س���ه  ب���ار در روز مصرف 

می  گردد.
کودکان: به  عنوان ضدتشنج، درکودکان تا سن 8 
س���ال، ابت���دا 50 میلی گرم هنگام خواب برای س���ه 
روز اول و س���پس 50 میلی گ���رم دو ب���ار در روز برای 
روز  ه���ای چه���ارم تا شش���م و  س���پس 100میلی گرم 
دو ب���ار در روز ب���رای روز های هفتم ت���ا نهم مصرف 
می  ش���ود. در روز ده���م، 250-125میلی گ���رم س���ه  
ب���ار در روز برحس���ب نی���از و تحم���ل بیم���ار مصرف 

می  گردد.
اشکال دارویی

Suspension: 125mg/5ml, 250mg/5ml
Tablet: 250mg 

          TOPIRAMATE                 
موارد مصرف: از این دارو به  عنوان داروی کمکی 
در درم���ان حمالت تش���نجی پارش���یال )ف���وکال( و 
حمالت تش���نجی تونیک-کلونی���ک عمومی اولیه 
ک���ودکان با س���ن بیش از 2س���ال  در  بزرگس���االن و 
و همچنی���ن درم���ان حم���الت تش���نجی س���ندرم 
Lennox-Gastaut و پیشگیری از میگرن استفاده 

می  شود.
هشدار  ها

کلی���ه و اف���راد تح���ت همودیالیز  با  1- در نارس���ایی 
کاهش مق���دار مصرف، به کار  احتیاط ف���راوان و با 

رود.
2- قب���ل از ش���روع درم���ان و در ط���ول مصرف این 
کره چشم به  دارو باید به  طور منظم فشار داخلی 
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گلوکوم اندازه گیری شود. منظور تشخیص 
ع���وارض جانبی: خس���تگی ی���ا ضعف، س���رگیجه، 
اغتش���اش ش���عور، اش���کال در  تمرکز  فکر  یا توجه، 
گیج���ی،  بینای���ی،  اخت���الالت  ی���ا س���ایر  دوبین���ی 
اخت���الالت قاعدگی، مش���کالت حافظ���ه، میوپی، 
گلوک���وم با زاویه بس���ته ثانویه و ح���اد،  عصبانیت یا 
گموس، اختالالت حسی،  تحریک پذیری، نیس���تا
کندش���دن اعمال حرکتی، خواب آلودگی، اش���کال 
در تکل���م،  بی  اش���تهایی و افزایش احتم���ال ایجاد 
کلی���وی از ع���وارض جانبی ای���ن دارو  س���نگ  های 

هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: کاربامازپین، فنی  توئین و 
کاهش  والپ���روات غلظت پالس���مایی توپیرامات را 
می دهن���د. دارو  ه���ای مهارکنن���ده انیدرازکربنیک 
مانن���د اس���تازوالمید ممک���ن اس���ت احتم���ال بروز 
کلیوی ناش���ی از مص���رف توپیرامات  س���نگ  های 
ضدبارداری ه���ای  اثربخش���ی  دهن���د.  افزای���ش  را 
کی حاوی استروژن با مصرف همزمان با این  خورا

کاهش یابد. دارو  ممکن است 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف دارو باید پرهیز شود. 1- از  قطع نا
2- ب���ه  دلیل م���زه تلخ این دارو باید از شکس���تن و 

خرد نمودن قرص  های آن خودداری شود.
3- ب���ه  دلی���ل ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو،  هن���گام 
که نیاز به هوشیاری  کار با ماشین   آالتی  رانندگی یا 

دارند،  باید احتیاط شود.
4- در ص���ورت اس���تفاده از قرص  های ضدبارداری 
ک���ی حاوی اس���تروژن، در طول مدت مصرف  خورا
توپیرام���ات بای���د از ی���ک روش دیگ���ر جلوگی���ری از 
ب���ارداری به  طور همزمان و ی���ا به  عنوان جایگزین 

استفاده شود.
5- بیمار در طول مدت مصرف این دارو باید آب و 

کند. مایعات فراوان مصرف 
مقدار مصرف

 400 mg/day بزرگس���االن: ب���ه  عن���وان ضدتش���نج
در دو نوب���ت منقس���م تجویز می  ش���ود. در ابتدای 
درم���ان باید با مق���دار mg/day 50 برای یک هفته 
ک���رد و تا دس���تیابی به مقدار مص���رف مؤثر  ش���روع 
بای���د ای���ن مق���دار را هفت���ه ای یک  ب���ار ب���ه  میزان 
کث���ر مقدار مصرف  mg/ day 50 افزای���ش داد. حدا

آن در بزرگساالن mg/day 1600 می  باشد.   

ک���ودکان: می���زان mg/kg/day 9-5 در دو نوب���ت 
منقسم تجویز می  ش���ود. در هفته اول باید دارو را 
کرد و می توان  با مقدار 25 میلی گرم هر شب  شروع 
مقدار را هر بار به  می���زان mg/kg/day 3-1 )دو بار 
کثر  در روز( ب���ا فواص���ل 1ت���ا 2 هفته یک  بار ت���ا حدا
mg/kg/day 9-5 در دو نوب���ت منقس���م افزای���ش 

داد.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

          VALPROATE                 
ع، اختالل  موارد مصرف: این دارو در درمان صر

دوقطبی و پیشگیری از میگرن مصرف می شود.
کبدی  موارد منع مصرف: در بیماری  های فعال 

کبد نباید مصرف شود. و نارسایی شدید 
هشدار  ها

1- قبل از شروع درمان و در طول 6 ماه اول درمان 
کبد تحت  نظر باشد. با این دارو، باید عملکرد 

کلیه، لوپوس  2- در صورت وجود نارسایی شدید 
اریتماتوز سیستمیک یا پورفیری با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
کبدی  کبد )از جمله نارسایی  3- اختالل عملکرد 
کشنده( با مصرف این دارو ممکن است در کودکان 
که اختالالت متابولیک یا  کمتر از 3 س���ال، افرادی 
دژنراتی���و دارند، در حالت اخت���الل ارگانیک مغزی 
یا تشنجات ش���دید همراه با عقب  ماندگی ذهنی، 

کند.  بروز 
که ممکن  4- در ص���ورت ب���روز  درد ح���اد ش���کمی 
است نش���انه پانکراتیت باش���د، باید مراقبت  های 

الزم انجام شود.
گوارش���ی، ته���وع، عدم  ع���وارض جانب���ی: تحریک 
ک خون،  تع���ادل و رعش���ه، افزایش غلظ���ت آمونیا
افزای���ش اش���تها و وزن، ری���زش موقت���ی م���و، ادم، 
کتی،  کت  های خ���ون، مهار تجم���ع پال کاه���ش پال
که ندرت���ًا به نارس���ایی  کب���د  اخت���الل در عملک���رد 
کبدی منجر می ش���ود،  بث���ورات جلدی،  کش���نده 
کاه���ش  پانکراتی���ت،  ندرت���ًا  ش���عور،   اغتش���اش 
گویچه  های قرمز،  گویچه های س���فید، هیپوپالزی 
کاهش فیبرینوژن، آمنوره و نامنظم شدن قاعدگی 

و ژینکوماستی از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو غالب���ًا غلظ���ت 
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گاهی نیز د پالس���مایی فنوباربیت���ال و فنی  توئی���ن و 

غلظت پالس���مایی اتوسوکس���یمید و پریمیدون را 
زیاد می  کند. دارو  های ضدافس���ردگی و ضدجنون 
با کاهش آستانه تشنج، با اثر ضدتشنجی این دارو 
مقابله می  کنند. س���ایمتیدین با مه���ار آنزیم  های 
کب���دی، غلظ���ت پالس���مایی والپ���روات را افزای���ش 
ع،  می  ده���د. تجوی���ز  همزم���ان دارو  ه���ای ضدصر
موجب افزایش س���میت دارو می  گردد، بدون این 
کلروکین با اثر  ک���ه اثرات درمان���ی آن افزایش یاب���د. 
ضدتش���نجی ای���ن دارو مقابل���ه می  کن���د. غلظ���ت 
س���رمی و نیمه عمر والپ���روات، در ص���ورت مصرف 
کاهش یابد.  کاربامازپین ممکن است  همزمان با 
نیمه عمر الموتریژین، در صورت مصرف همزمان 

با این دارو ممکن است افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

1- قبل از  ش���روع درمان با ای���ن دارو از عدم وجود 
زمینه یا عوامل مس���تعدکننده خونریزی در بیمار 

باید اطمینان حاصل شود.
گهانی مصرف این دارو باید خودداری  2- از قطع نا

شود.
3- ب���ه بیمار ی���ا اطرافیان او عالئم ب���روز  اختالالت 
کب���دی باید توضیح داده ش���ود و توصیه  خونی یا 
که در صورت بروز  این عالئم به پزش���ک  می  گ���ردد 

مراجعه شود.
که ب���ا مصرف این دارو، اس���تفراغ،  4- در صورت���ی 
کنترل  بی  اش���تهایی، زردی، خواب  آلودگی یا عدم 
کرد، بالفاصله درمان با این دارو با نظر  تشنج بروز   

گردد. پزشک باید متوقف 
که نیاز به  کار با ماشین  آالتی  5- هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند،  باید احتیاط نمود.
ک���ردن قرص  ها باید  6- از شکس���تن، جویدن یا له 
کامل همراه آب )و  خودداری نمود و آن ها را به  طور 

نه شیر( مصرف کرد. 
مق���دار مصرف: در درمان تش���نج ابت���دا با مقدار 
mg/ kg/ day 15 -10 )در دو نوبت منقس���م( شروع 
می شود و سپس مقدار دارو با فواصل هر 7 روز یک  
بار mg/ kg/ day 10-5 افزوده می  شود تا به غلظت 
نگهدارن���ده  )مق���دار   50-150 mcg/mL درمان���ی 
مق���دار  برس���د.   )30- 60 mg/ kg/ day معم���ول 
که  مصرف معمول mg/ day  2500- 1000 می باشد 
در چند نوبت منقسم مصرف می  شود. در صورت 

انفوزی���ون mg/ min 20≤ در 60  وری���دی،  تزری���ق 
دقیقه با مقدار mg/kg/day 15-10 در نوبت های 
ع وقت به مصرف  منقس���م شروع ش���ده و در اس���ر

کی تبدیل شود.  خورا
 750-1500 mg/day در درم���ان مانیا ابتدا با مقدار
)در دو نوبت منقس���م( ش���روع می ش���ود و س���پس 
مقدار دارو تدریجًا افزوده می  شود تا  اثرات بالینی 
گردند. محدوده مقدار مصرف معمول آن  آش���کار 
درمان���ی )غلظ���ت  می باش���د   1000-2000 mg/day
کث���ر مق���دار نگهدارن���ده  mcg/ml 150-50 و حدا

.)60 mg/ kg/day
کس���ی میگرن مق���دار معمول با  در درم���ان پروفیال
 500-1000 mg/day پیوس���ته رهش،  قرص ه���ای 

می باشد. 
اشکال دارویی

Tablet (Delayed Release): 125mg, 
200mg, 250mg, 500mg
Capsule (Extended Release): 300mg
Syrup: 200mg/5ml, 300mg/5ml
Injection: 100mg/ml
Injection (Powder): 400mg

       VALPROIC ACID            
ع، اپیزود  موارد مصرف: ای���ن دارو در درمان صر
مانیا در اختالالت دوقطبی و پیشگیری از میگرن 

کار می رود. به 
کبدی  موارد منع مصرف: در  بیماری  های فعال 

کبد نباید مصرف شود. و نارسایی شدید 
هشدار  ها

1- قبل از شروع درمان و در طول 6 ماه اول درمان 
کبد تحت  نظر باشد. با این دارو، باید عملکرد 

کلیه، لوپوس  2- در صورت وجود نارسایی شدید 
اریتماتوز سیستمیک یا پورفیری با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
کبدی  کبد )از جمله نارسایی  3- اختالل عملکرد 
کشنده( با مصرف این دارو ممکن است در کودکان 
که اختالالت متابولیک یا  کمتر از 3 س���ال، افرادی 
دژنراتی���و دارند، در حالت اخت���الل ارگانیک مغزی 
یا تشنجات ش���دید همراه با عقب  ماندگی ذهنی، 

کند.  بروز 
که ممکن  4- در ص���ورت ب���روز  درد ح���اد ش���کمی 
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است نش���انه پانکراتیت باش���د، باید مراقبت  های 
الزم انجام شود.

گوارش���ی، ته���وع، عدم  ع���وارض جانب���ی: تحریک 
ک خون،  تع���ادل و رعش���ه، افزایش غلظ���ت آمونیا
افزای���ش اش���تها و وزن، ری���زش موقت���ی م���و، ادم، 
کتی،  کت  های خ���ون، مهار تجم���ع پال کاه���ش پال
که ندرت���ًا به نارس���ایی  کب���د  اخت���الل در عملک���رد 
کبدی منج���ر می ش���ود، بثورات جلدی،  کش���نده 
کاه���ش  پانکراتی���ت،  ش���عور،  ندرت���ًا  اغتش���اش 
گویچه  های قرمز،  گویچه های س���فید، هیپوپالزی 
کاهش فیبرینوژن، آمنوره و نامنظم شدن قاعدگی 

و ژنیکوماستی از عوارض جانبی دارو هستند.

نکات قابل توصیه
1- قبل از ش���روع درمان با ای���ن دارو از عدم وجود 
زمینه یا عوامل مس���تعدکننده خونریزی در بیمار 

باید اطمینان حاصل شود.
گهانی مصرف این دارو باید خودداری  2- از قطع نا

شود.
3- ب���ه بیمار ی���ا اطرافیان او عالئم ب���روز  اختالالت 
کب���دی باید توضیح داده ش���ود و توصیه  خونی یا 
ک���ه در صورت بروز این عالئم به پزش���ک  می  گردد 

مراجعه شود.
که ب���ا مصرف این دارو، اس���تفراغ،  4- در صورت���ی 
کنترل  بی  اش���تهایی، زردی، خواب  آلودگی یا عدم 
کرد، بالفاصله درمان با این دارو با نظر  تشنج بروز 

گردد. پزشک باید متوقف 
که نیاز به  کار با ماشین  آالتی  5- هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند،  باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

در درم���ان مانیا ب���ا مقدار مص���رفmg/day 750 در 
3-2 نوبت منقسم شروع می شود و بر اساس پاسخ 
بیمار به درمان مقدار مصرف دارو افزایش می یابد. 
مقدار مصرف معمول دارو g/day 2-1 است. مقادیر 
مص���رف ب���االی mg/kg/ day  45 نیاز ب���ه پیگیری 
بیش���تر بیمار و نظارت بر وضعی���ت او دارد. مصرف 

دارو در کودکان زیر 18 سال توصیه نمی شود.
در پیش���گیری از میگ���رن ب���ا مق���دار مص���رف250 
میلی گرم دو بار در روز ش���روع می شود و در صورت 
نی���از ت���ا g/day 1 در نوبت ه���ای منقس���م افزای���ش 

می یابد.

اشکال دارویی
Capsule: 100mg, 250mg, 500mg

        VIGABATRIN                 
کمک���ی  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
ک���ه با س���ایر دارو ها  تش���نجات پارش���یال )ف���وکال( 
کنت���رل نمی  ش���وند و همچنی���ن درمان اسپاس���م 

کار می  رود. شیرخواران )سندرم West( به 
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود اختالل 

دامنه بینایی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود ح���االت تهاجم���ی، تمایالت 
س���ایکوتیک، مش���کالت رفت���اری ی���ا افس���ردگی یا 
کدام از آن ها، تش���نجات میوکلونیک،  س���ابقه هر 
کلیه با احتیاط  ع غیاب و نارسایی  تش���نجات صر

فراوان مصرف شود.
2- مصرف این دارو ممکن اس���ت باعث اختالالت 

بینایی غیرقابل برگشت شود. 
کاهش  عوارض جانبی: اختالالت بینایی از جمله 
گموس، آتروفی عصب  دامنه دید، دوبینی، نیستا
بینای���ی یا ش���بکیه، اخت���الل حافظه، ته���وع، درد 
شکمی، یبوس���ت، ادم، خواب آلودگی، بی حالی، 
عصبانی���ت،  س���ردرد،  گیج���ی،  تحریک  پذی���ری، 
افس���ردگی، حاالت تهاجمی، پارانوی���ا، عدم تمرکز 
افزای���ش حم���الت  و  مفاص���ل  ل���رزش، درد  فک���ر، 

تشنجی از عوارض این دارو هستند. 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کاهش غلظت  با فنی توئین یا فنوباربیتال موجب 
خونی فنی توئین یا فنوباربیتال می  شود. با مصرف 
که عوارض  همزم���ان این دارو با س���ایر دارو های���ی 
چشمی دارند مانند کلروکین، هیدروکسی کلروکین 
ک���ه باع���ث ب���روز  و فنوتیازین  ه���ا و ی���ا دارو های���ی 
گلوکوم می  ش���وند مانن���د دارو ه���ای ضد  آدرنرژیک 
ی���ا ضد کولینرژیک، احتمال بروز عوارض چش���می 

افزایش می  یابد. 
نکات قابل توصیه

1- ب���ه  دلیل احتم���ال بروز  عوارض چش���می، بیمار 
به طور منظم و هر 3 ماه یک  بار  باید از نظر چش���م  

پزشکی بررسی شود.
گونه اش���کال در دید باید به  2- در صورت بروز  هر 

پزشک مراجعه شود. 
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3- در ط���ول مدت مصرف ای���ن دارو در رانندگی و د

انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری یا دقت دارند، 
باید احتیاط نمود. 

گهانی مصرف دارو ممکن اس���ت باعث  4- قطع نا
بروز تشنج شود. 

مقدار مصرف
دری���ک   1000 mg/day مق���دار  ابت���دا  بزرگس���االن: 
ی���ا دو نوبت منقس���م هم���راه ب���ا دارو ی���ا دارو های 
ضدتش���نج دیگر مصرف می  ش���ود. مق���دار مصرف 
روزان���ه برحس���ب پاس���خ بیم���ار ه���ر هفته ی���ک  بار 
به  می���زان500 میلی گرم افزایش می  یابد. محدوده 
کثر مقدار  مص���رف معم���ول آن g/day 3-2 و حدا

گرم  است.  مصرف روزانه آن 3 
کمک���ی حم���الت تش���نجی  ک���ودکان: در درم���ان 
پارشیال )فوکال( ابتدا مقدار mg/kg/day 40 و در 
یک یا دو نوبت منقس���م همراه با س���ایر دارو های 
ضدتش���نج مصرف می  شود. سپس مقدار مصرف 
برحس���ب وزن بیمار و پاسخ درمانی به شرح ذیل 

تنظیم می  شود:
ک�����یلوگ�������رم   10-15 وزن  ب����������ا  ک�������ودکان  در 
 15-30 وزن  ب���ا  ک���ودکان   ،500 -1000 mg/ day
ب���ا وزن 30-50  ک���ودکان   ،1-1/5 g/day کیلوگ���رم
کودکان با وزن باالی  کیلوگ���رم g/ day 3-1/5 و در 
در  می  ش���ود.  مص���رف   2-3 g/day کیلوگ���رم   50
100mg/kg/ درمان اسپاسم شیرخواران )سندرم
day )West در دو نوبت منقس���م مصرف می  ش���ود 
کثر مقدار  و س���پس بر حس���ب پاس���خ بیمار تا حدا

مصرف mg/kg/day 150 تنظیم می  شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 500 mg

ANTIDEPRESSANTS

Amitriptyline
Bupropion
Citalopram
Clomipramine
Desipramine
Doxepin
Duloxetine
Escitalopram
Fluoxetine
Fluvoxamine
Imipramine
Isocarboxazid
Maprotiline
Nortriptyline
Paroxetin
Sertraline
Tranylcypromine
Trazodone
Trimipramine
Venlafaxine

       AMITRIPTYLINE          
ب���رای درم���ان  آمی تریپتیلی���ن  م���وارد مص���رف: 

افسردگی مصرف می  شود.
هشدار  ها: در صورت وجود اختالالت دو قطبی، 
قلبی-عروق���ی،  ی���ا  گوارش���ی  خون���ی،  اخت���الالت 
گلوکوم، پرکاری تیروئید،  کره چشم،  افزایش فشار 
کلی���ه،  کب���د و  هیپرتروف���ی پروس���تات، نارس���ایی 
اسکیزوفرنی، حمالت تش���نجی و احتباس ادرار با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د ه���ان، خواب  آلودگی، 
ضعف و خس���تگی، تاری دید،  افزایش فشارداخل 
کردن،  کره چشم، یبوست،  تهوع، اشکال در ادرار 
کاهش فشار خون وضعیتی،  اختالل ضربان قلب، 
کنش  های ازدیاد حساسیت، اختالالت رفتاری،   وا
فعالی���ت جنس���ی،   اخت���الل  اخت���الالت حرکت���ی، 
افزای���ش اش���تها و وزن و ع���وارض اندوکری���ن مث���ل 
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ژنیکوماستی، اختالالت خونی و لرزش در اندام  ها 
از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کس���یداز باعث  با مهارکننده های آنزیم مونوآمین ا
تحری���ک CNS، افزای���ش فش���ار خ���ون و س���ندرم 
کاهش  س���روتونین می  گ���ردد. ای���ن دارو از طری���ق 
ع، مقابله  آس���تانه تش���نج با اث���ر دارو  های ضدص���ر
کاهش  ع با  می  کن���د. بعض���ی از دارو  های ضدص���ر
غلظت پالسمایی آمی تریپتیلین، اثر ضدافسردگی 
کاهن���ده  کاه���ش می دهن���د. ای���ن دارو اث���ر  آن را 
کاهش  گوانیتیدی���ن را  کلونیدی���ن و  فش���ار خ���ون 
می دهد. مصرف همزمان این دارو با فنوتیازین  ها 
موجب افزایش ع���وارض جانبی ضد موس���کارینی 
و تس���کین  بخش ه���ر دو دارو می  ش���ود. همچنین 
احتم���ال بروز حمالت تش���نجی افزای���ش می  یابد. 
مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا دارو  ه���ای مقل���د 
س���مپاتیک ممکن اس���ت سبب تش���دید عوارض 
کی کاردی  قلبی-عروقی و احتمااًل بروز  آریتمی، تا
یا افزایش فش���ار خون شود. س���ایمتیدین با مهار 
متابولیس���م ای���ن دارو، غلظ���ت پالس���مایی آن را 
افزای���ش می ده���د. مصرف همزم���ان ای���ن دارو با 
دارو  ه���ای ضدتیروئی���د ممک���ن اس���ت خط���ر بروز 
گرانولوس���یتوز را  افزایش ده���د. مصرف همزمان  آ
فراورده  های حاوی الکل و سایر دارو  های مضعف 
CNS با این دارو ممکن اس���ت س���بب بروز  ضعف 
کاهش فشار خون  ش���دید CNS، ضعف تنفسی و 

شود. 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف دارو باید پرهیز ش���ود.  1- از  قط���ع نا
کاهش مقدار مصرف باید تدریجی  در صورت نیاز، 
و در ط���ول ی���ک دوره حداق���ل 4 هفت���ه  ای انجام 

شود.
2- در هفته   ه���ای اول درم���ان ب���ه  دلی���ل افزایش 
تمایل به خودکش���ی بای���د بیمار را تح���ت  نظر قرار 

داد.
3- برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل 1-6 

هفته وقت الزم است.
4- ب���ه علت نیمه عم���ر طوالن���ی دارو، تجویز  یک 

کفایت می  کند. نوبت آن در موقع خواب،  
که در صورت بروز   5- ب���ه بیمار باید یادآوری ش���ود 
عالئم ضد موسکارینی به درمان ادامه دهد، چون 

به این اثرات تا حدی تحمل ایجاد می  شود.
6- در صورت وجود سابقه مصرف مهارکننده  های 
آنزیم MAO، باید دو هفته بعد از  قطع آن، مصرف 

آمی تریپتیلین را آغاز کند.
7- در ص���ورت ضرورت مص���رف داروی مهارکننده 
کس���یداز باید حداقل ی���ک هفته بین  مونوآمی���ن ا
قطع مصرف این دارو و شروع داروی جدید فاصله 

زمانی ایجاد شود. 
8- این دارو با ایجاد خواب  آلودگی، ممکن اس���ت 
که نی���از به مهارت و هوش���یاری دارند،  ب���ر  اعمالی 

مانند رانندگی، تأثیر بگذارد.
9- به دلیل بروز منگی و سرگیجه هنگام برخاستن 

از حالت خوابیده و نشسته باید احتیاط نمود.
10- ب���ا مص���رف این دارو، خش���کی د ه���ان ممکن 
اس���ت بروز نمای���د. در ص���ورت تداوم ای���ن عارضه 
به  مدت بیش از 2 هفته، باید به پزش���ک مراجعه 

شود.
مقدار مصرف

ت���ا   50 ابت���دا  افس���ردگی  کنت���رل  در  بزرگس���االن: 
100میلی گ���رم در 3 نوبت منقس���م در روز یا 1 نوبت 
هنگام شب مصرف می  شود و سپس به  تدریج بر 
اس���اس نیاز  و  تحمل بیمار مقدار مصرف افزایش 

می یابد.
کودکان: به  عنوان ضدافسردگی، در کودکان 6-12 
س���ال mg/day 30-10 ی���ا mg/kg/day 5-1 در دو 
مق���دار منقس���م و در نوجوان���ان ابت���دا 10 میلی گرم 
سه  بار در  روز  و 20 میلی گرم هنگام خواب مصرف 
می  ش���ود. این مقدار بر حسب نیاز  و تحمل بیمار 
کثر mg/day 100 در نوبت های منقسم یا در  تا حدا

یک نوبت واحد هنگام خواب تنظیم می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 25mg, 50mg, 100mg

           BUPROPION                  
موارد مصرف: بوپروپیون در درمان افس���ردگی و 

کمک به ترک سیگار مصرف می شود.
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
بی اش���تهایی، بولیمیا یا اختالالت تش���نجی نباید 

مصرف شود.
هش���دار ها: در صورت وجود توم���ور CNS، ضربه 
به سر، نقص نورولوژیک، سابقه حمالت تشنجی، 
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کلیه ب���ا احتیاط د کب���د و  بیم���اری قلبی، نارس���ایی 

فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: لرزش، اضطراب، س���ردرد شدید، 
کهیر، خ���ارش، وزوز  گوش، درد  بث���ورات جل���دی، 
شکم، بی اش���تهایی، یبوست، سرگیجه، خشکی 
دهان، افزایش تعری���ق، بی خوابی، درد عضالنی، 
کاهش وزن با مصرف  تهوع و اس���تفراغ، فارنژیت و 

گزارش شده است. این دارو 
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کس���یداز،  با دارو های مهارکننده آنزیم مونوآمین ا
مانند فورازولیدون و پروکاربازین، ممکن احتمال 
بروز مس���مومیت ب���ا بوپروپی���ون را افزای���ش دهد. 
کاهنده آستانه حمالت  مصرف همزمان دارو های 
تشنجی با این دارو ممکن است خطر بروز حمالت 

تشنجی را افزایش دهد. 
نکات قابل توصیه

1- قرص های معمولی با فاصله حداقل 4 س���اعت 
و قرص ه���ای پیوس���ته رهش ب���ا فاصل���ه حداقل  8 

ساعت مصرف شوند.
2- در صورت مصرف یک داروی مهارکننده آنزیم 
کسیداز، مصرف بوپروپیون باید 14 روز  مونوآمین ا

بعد آغاز شود.
3- برای دستیابی به اثر ضدافسردگی دارو ممکن 
است تا چند هفته زمان الزم باشد، بنابر این بیمار 
کند. در صورت برطرف  نباید داروی خ���ود را قطع 
ش���دن عالئم بیماری نیز نباید مصرف دارو را قطع 

نمود.
4- دلی���ل احتمال بروز س���رگیجه، خواب آلودگی و 
که نیاز به  کار با ماش���ین آالتی  منگی، از رانندگی یا 

هوشیاری دارند، باید خودداری شود.
مقدار مصرف

ابت���دا  ضدافس���ردگی،  ب���ه  عن���وان  بزرگس���االن: 
150میلی گ���رم ی���ک ب���ار در روز هن���گام صب���ح برای 
س���ه روز و س���پس در ص���ورت تحم���ل بیم���ار 150 
میلی گرم دو بار در روز  مصرف می شود. در صورت 
ع���دم بهب���ودی پ���س از 7 هفته، مق���دار  مصرف را 
می ت���وان تا 200 میلی گرم دو بار در روز افزایش داد. 
کمک به توقف مصرف س���یگار، مصرف دارو  برای 
از  2-1هفت���ه قبل از اقدام به قطع مصرف س���یگار 
ش���روع می شود. ابتدا 150 میلی گرم یک  بار در  روز  
برای ش���ش روز  و  س���پس 150 میلی گ���رم دو بار در 

روز  از قرص ه���ای پیوس���ته رهش برای 9-7 هفته 
مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 75mg, 100mg
Tablet (Sustained Release): 150mg

         CITALOPRAM                 
موارد مص���رف: س���یتالوپرام در درمان اختالالت 

کار می  رود. افسردگی به  
هشدار  ها

1- در ص���ورت وج���ود بیماری  های قلبی یا س���کته 
کبد، سابقه تشنج و نارسایی  اخیر قلبی، نارسایی 

کلیه با احتیاط فراوان تجویز شود. شدید 
کمت���ر از  18  2- مص���رف ای���ن دارو در افراد با س���ن 

سال توصیه نمی شود.
عوارض جانبی: اختالالت جنسی، خواب آلودگی، 
خشکی د هان، تهوع و منگی و در برخی موارد تاری 
دید، حالت فراموشی، اغتشاش شعور، اختالالت 
خواب، اشکال در تنفس، تب، اختالالت قاعدگی 
در خانم ه���ا، افزایش حجم و دفعات ادرار، بثورات 
جل���دی، خ���ارش، دردش���کمی و ناراحت���ی معده، 
اس���هال، بی  اش���تهایی، اضط���راب، درد مفاصل، 
کاهش  کاهش فشار خون یا  بی حالی، نفخ شکم، 
فش���ار خون وضعیتی، افزایش ب���زاق، تعریق زیاد، 
میگ���رن، آبریزش بینی، س���ینوزیت، فعال ش���دن 
مانی���ا یا هیپومانی���ا و لرزش از ع���وارض جانبی این 

دارو هستند.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان 
جمل���ه  از  کس���یداز  ا مونوآمی���ن  مهارکنن���دگان 
فورازولیدون، پروکاربازین و سلژیلین با سیتالوپرام 
ک و مهلک در پی داشته  می تواند عوارض خطرنا
باش���د. بای���د بین قط���ع مص���رف یک���ی از دو دارو و 
ش���روع داروی دیگ���ر حداقل 14روز فاصله باش���د. 
مص���رف س���یتالوپرام ب���ا دارو  ه���ای س���روتونرژیک 
می  تواند باعث بروز س���ندرم س���روتونین و تشدید 
عوارض ش���ود. س���ایمتیدین می  تواند متابولیسم 
کاه���ش دهد. مصرف س���یتالوپرام  س���یتالوپرام را 
کلوزاپین  کلوزاپین باعث افزایش س���طح خونی  با 
می شود و ممکن است خطر  بروز حمالت تشنجی 

را  افزایش دهد. 
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نکات قابل توصیه
1- برای دس���تیابی به اثر ضدافسردگی دارو ممکن 
اس���ت تا 4 هفته زمان الزم باش���د، بنا بر این بیمار 
کند. در صورت برطرف  نباید داروی خ���ود را قطع 
شدن عالئم بیماری نیز  نباید مصرف دارو را قطع 

نمود.
گهانی دارو بای���د خودداری  2- از قط���ع مص���رف نا

کرد.
3- ب���ه  دلیل احتم�������ال بروز س�������رگیجه، اخت��الل 
در  تصمیم  گی���ری، تفکر و مهارت  ه���ای حرکتی، تا 
مشخص شدن اثرات دارو هنگام رانندگی یا انجام 
که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط  کار  هایی 

نمود.
که احتم���ال اقدام به خودکش���ی در  4- بیماران���ی 
آن ه���ا وجود دارد، نباید مقادیر زیاد دارو را به  طور 

یک جا در اختیار داشته باشند.
مق���دار مصرف: ب���ه  عن���وان ضدافس���ردگی ابتدا 
mg/day 20 صبح  ه���ا ی���ا عصر  ها تجویز می  ش���ود. 
گرم  در ص���ورت نیاز ممکن اس���ت مق���دار 20 میلی 
هفته ای یک بار به این مقدار مصرف اضافه شود 
ولی عمومًا مق���دار مصرف ت���ا mg/day 40 افزایش 
می  یابد. با  این حال بعضی از بیماران ممکن است 

به مقادیر تا mg/day 60 نیاز داشته باشند.

اشکال دارویی
Tablet: 20mg, 40mg

      CLOMIPRAMINE            
کلومیپرامین در درمان اختالالت  موارد مصرف: 
افس���ردگی، درمان حالت های فوبیک، وسواس و 

کاتالپسی تجویز می شود.
هش���دار  ها: در ص���ورت وج���ود آس���م، اخت���الالت 
گوارش���ی ی���ا قلبی- دوقطب���ی، اخت���الالت خونی، 
کره  گلوکوم با زاویه بس���ته، افزایش فش���ار  عروقی، 
چش���م، پرکاری تیروئی���د، هیپرتروفی پروس���تات، 
کلی���ه، اس���کیزوفرنی، حمالت  کب���د ی���ا  نارس���ایی 
تشنجی و احتباس ادرار با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د ه���ان، خواب  آلودگی، 
ضعف و خستگی، تاری دید،  افزایش فشار داخل 
کردن،  کره چشم، یبوست،  تهوع، اشکال در ادرار 

افت فش���ار خون وضعیتی،  اخت���الل ضربان قلب، 
کنش  های ازدیاد حساسیت، اختالالت رفتاری،  وا
 اخت���الالت حرکتی، تداخ���ل در فعالیت جنس���ی، 
افزای���ش اش���تها و وزن و ع���وارض اندوکری���ن مث���ل 
ژنیکوماستی، اختالالت خونی و لرزش در اندام  ها 
و مش���کالت دندانی و لثه  ها از عوارض جانبی دارو 

هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا مهارکننده  ه���ای آنزی���م MAO باع���ث تحری���ک 
CNS و ب���اال رفتن فش���ار خون می  گ���ردد. این دارو 
کاهش آس���تانه تش���نج ب���ا اث���ر دارو  های  از طری���ق 
ع، مقابل���ه می  کن���د. بعض���ی از دارو  ه���ای  ضدص���ر
کاهش غلظت پالس���مایی این دارو،  ع ب���ا  ضدصر
کاهش می  دهند. این دارو  اثر ضدافس���ردگی آن را 
گوانیتیدین  کلونیدی���ن و  کاهنده فش���ار خون  اثر 
کاه���ش می  ده���د. مص���رف همزم���ان ای���ن دارو  را 
ب���ا فنوتیازین  ه���ا موج���ب افزایش ع���وارض جانبی 
دارو  دو  ه���ر  تس���کین  بخش  و  ضد  موس���کارینی 
می  شود. همچنین احتمال بروز حمالت تشنجی 
را افزای���ش می  ده���د. مصرف همزمان ای���ن دارو با 
دارو  ه���ای مقلد س���مپاتیک ممکن اس���ت س���بب 
تش���دید ع���وارض قلبی-عروق���ی و احتم���ااًل ب���روز 
کی کاردی یا افزایش فش���ار خون ش���ود.  آریتمی، تا
مص���رف همزمان این دارو با دارو  های ضدتیروئید 
گرانولوس���یتوز  را  افزایش  ممکن اس���ت خطر بروز  آ
ده���د. مصرف همزمان فراورده  ه���ای حاوی الکل 
و س���ایر دارو  های مضعف CNS با این دارو ممکن 
اس���ت س���بب ب���روز  ضع���ف ش���دید CNS، ضع���ف 
کاهش فشار خون شود. سایمتیدین با  تنفسی و 
مهار متابولیسم این دارو، غلظت پالسمایی آن را 

افزایش می دهد. 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف دارو باید پرهیز  ش���ود.  1- از قط���ع نا
کاه���ش مقدار مص���رف به تدریج  در ص���ورت نیاز، 
در ط���ول یک دوره حداق���ل 4 هفته  ای باید انجام 

شود.
2- در هفته   ه���ای اول درم���ان ب���ه  دلی���ل افزایش 
تمایل به خودکش���ی بای���د بیمار را تح���ت  نظر قرار 

داد.
3- ب���رای ش���روع اث���رات درمانی ای���ن دارو حداقل 

6-1هفته وقت الزم است.
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4- ب���ه عل���ت نیمه عم���ر طوالن���ی دارو، تجویز یک د

کفایت می  کند. نوبت آن در موقع خواب، 
که در صورت بروز   5- ب���ه بیمار باید یادآوری ش���ود 
عالئم ضد موسکارینی به درمان ادامه دهد، چون 

به این اثرات تا حدی تحمل حاصل می  شود.
6- در صورت وجود س���ابقه مصرف مهارکنندگان 
کسیداز توسط بیمار، باید دو هفته بعد  مونوآمین ا

از قطع مصرف آن، مصرف این دارو را آغاز نمود.
7- در ص���ورت ضرورت مص���رف داروی مهارکننده 
کس���یداز باید حداقل ی���ک هفته بین  مونوآمی���ن ا
قط���ع مص���رف ای���ن دارو و ش���روع مص���رف داروی 

جدید فاصله ایجاد شود.
8- این دارو با ایجاد خواب  آلودگی، ممکن اس���ت 
که نیاز ب���ه مهارت و هوش���یاری دارند،  ب���ر اعمالی 

مانند رانندگی، تأثیر بگذارد.
ب���روز منگ���ی و س���رگیجه، هن���گام  ب���ه  دلی���ل   -9
گهان���ی از حالت خوابیده یا نشس���ته  برخاس���تن نا

باید احتیاط نمود.
10- ب���ا مص���رف این دارو، خش���کی د ه���ان ممکن 
اس���ت بروز نماید. در صورت ت���داوم این عارضه به  
م���دت بی���ش از 2 هفت���ه، باید به پزش���ک مراجعه 

نمود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: برای درم���ان حالت ه���ای فوبیک یا 
وس���واس، ابتدا mg/day 25 )در مورد س���المندان 
10میلی گرم( در یک نوبت واحد مصرف می  شود و 
 100 -150 mg/day سپس مقدار مصرف به  تدریج تا
کثر  در ط���ول دو هفت���ه اول افزایش می  یاب���د. حدا
مق���دار مص���رف آن mg/ day 250 می باش���د. برای 
 10 mg/ day ابت���دا درم���ان اخت���الالت افس���ردگی، 
مصرف می  ش���ود و سپس مقدار مصرف به  تدریج 
ت���ا mg/ day  150- 30 در یک نوبت واحد در ش���ب 
کثر  یا نوبت های منقس���م، افزای���ش می  یابد. حدا
مقدار مصرف آن mg/ day 250 می  باشد. در مورد 
س���المندان، ابتدا mg/ day 10 در یک نوبت واحد 
مصرف می  شود و س���پس مقدار مصرف به تدریج 
 30 -75 mg/day ت���ا  روز    10 ط���ی  احتی���اط  ب���ا  و 
کاتالپس���ی مرتبط با  افزایش می  یابد. برای درمان 
نارکولپس���ی، ابت���دا mg/ day 10 مصرف می  ش���ود و 
سپس مقدار مصرف به تدریج تا دست یابی به اثر 
مطلوب، افزایش می  یابد. محدوده مقدار مصرف 

آن mg/ day 75- 10 می باشد.
ک���ودکان: در درم���ان اخت���الل وس���واس اجب���اری، 
کودکان و نوجوانان با س���ن بیش���تر از  10 س���ال،  در 
ابت���دا mg/day 25 به  ص���ورت مقدار واحد مصرف 
می  ش���ود و سپس بر حس���ب نیاز  و تحمل بیمار تا 
کمتر  که  کدام  mg/day 100 ی���اmg/kg/day 3 )هر 
باش���د( افزای���ش می  یاب���د. می توان بر حس���ب نیاز 
و تحم���ل بیم���ار ای���ن مق���دار را ت���ا mg/day 200 یا 
کمتر اس���ت( افزایش  که  کدام  mg/ kg/day 3 )هر 

داد.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 25mg, 50mg, 75mg 

        DESIPRAMINE                 
م���وارد مصرف: دزیپرامین ب���رای درمان بیماری 

افسردگی به  کار می  رود.
هش���دار  ها: در ص���ورت وج���ود آس���م، اخت���الالت 
گوارش���ی ی���ا قلبی- دوقطب���ی، اخت���الالت خونی، 
کره  گلوکوم با زاویه بس���ته، افزایش فش���ار  عروقی، 
چش���م، پرکاری تیروئی���د، هیپرتروفی پروس���تات، 
کلی���ه، اس���کیزوفرنی، حمالت  کب���د ی���ا  نارس���ایی 
تشنجی و احتباس ادرار با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د ه���ان، خواب  آلودگی، 
ضعف و خس���تگی، تاری دی���د )اختالل در تطابق، 
افزای���ش فش���ار داخ���ل چش���م(، یبوس���ت،  تهوع، 
خ���ون  فش���ار  کاه���ش  ک���ردن،  ادرار  در   اش���کال 
وضعیتی،  اختالل ضربان قلب، اختالل در فعالیت 
جنس���ی، افزایش اش���تها و وزن، اختالالت خونی، 
اغتش���اش ش���عور، عصبانی���ت یا بی ق���راری،  لرزش 

اندام  ها از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کسیداز باعث تحریک  با مهارکنندگان مونوآمین ا
CNS و افزای���ش فش���ار خ���ون می گردد. ای���ن دارو 
کاهش آس���تانه تش���نج ب���ا اث���ر دارو  های  از طری���ق 
ع، مقابل���ه می  کن���د. بعض���ی از  دارو  های  ضدص���ر
ای���ن  پالس���مایی  غلظ���ت  کاه���ش  ب���ا  ع  ضدص���ر
کاه���ش می  دهن���د.  دارو، اث���ر ضدافس���ردگی آن را 
کلونیدی���ن و  کاهن���ده فش���ار خ���ون  ای���ن دارو اث���ر 
کاهش می  ده���د. مصرف همزمان  گوانیتیدی���ن را 
ای���ن دارو با فنوتیازین  ها موج���ب افزایش عوارض 
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جانب���ی ضد موس���کارینی و تس���کین  بخش ه���ر دو 
دارو می  ش���ود و همچنی���ن احتمال ب���روز حمالت 
تشنجی را  افزایش می  دهد. مصرف همزمان این 
دارو ب���ا دارو  های مقلد س���مپاتیک ممکن اس���ت 
س���بب تش���دید ع���وارض قلبی-عروق���ی و احتمااًل 
ک���ی کاردی یا افزایش فش���ار خون  ب���روز  آریتمی، تا
شود. س���ایمتیدین با مهار متابولیس���م این دارو، 
غلظت پالس���مایی آن را افزایش می دهد. مصرف 
همزمان ای���ن دارو با دارو  های ضدتیروئید ممکن 
گرانولوس���یتوز را افزایش دهد.  اس���ت خط���ر ب���روز آ
مصرف همزمان فراورده  های حاوی الکل و س���ایر 
دارو  ه���ای مضعف CNS با این دارو ممکن اس���ت 
س���بب بروز  ضعف ش���دید CNS، ضعف تنفسی و 

کاهش فشار خون شود. 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف دارو باید پرهیز ش���ود.  1- از قط���ع نا
کاهش مقدار مصرف باید تدریجی  در صورت نیاز، 
و در طول یک دوره حداقل 4هفته  ای باید انجام 

شود.
2- در هفته   ه���ای اول درم���ان ب���ه  دلی���ل افزایش 

تمایل به خودکشی باید بیمار تحت  نظر باشد.
3- بیش از یک داروی ضدافسردگی در  یک زمان 

نباید تجویز شود.
4- برای شروع اثرات درمانی این دارو حداقل 1-6 

هفته وقت الزم است.
5- به عل���ت نیمه عم���ر طوالن���ی دارو، تجویز یک  

کفایت می  کند. نوبت در موقع خواب،  
که در صورت بروز   6- بای���د به بیمار یادآوری ش���ود 
عالئم ضد موسکارینی به درمان ادامه دهد، چون 

به این اثرات تا حدی تحمل حاصل می  شود.
7- در ص���ورت مص���رف مهارکنن���دگان مونوآمی���ن 
کس���یداز توس���ط بیمار، باید دو هفته بعد از قطع  ا

کند. مصرف آن ها، مصرف این دارو را  آغاز 
8- در ص���ورت ضرورت مص���رف داروی مهارکننده 
کس���یداز  باید حداقل یک هفته میان  مونو آمین ا
قطع مصرف این دارو و شروع داروی جدید فاصله 

ایجاد شود.
9- به  دلیل احتمال بروز منگی و سرگیجه، هنگام 
گهان���ی از حالت خوابیده یا نشس���ته  برخاس���تن نا

باید احتیاط نمود.
10- ب���ا مص���رف این دارو، خش���کی د ه���ان ممکن 

اس���ت بروز نمای���د. در ص���ورت تداوم ای���ن عارضه 
به م���دت بیش از 2هفته، باید به پزش���ک مراجعه 

نمود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار mg/day 200-100 در نوبت های 
منقس���م یا در ی���ک نوبت هن���گام خ���واب مصرف 
می  ش���ود. در صورت لزوم مقدار مصرف بر حسب 

نیاز  و  تحمل بیمار افزایش می یابد. 
 10-30 mg/ day،کودکان 12-6س���ال ک���ودکان: در 
ی���ا mg/ kg/ day 5-1 در نوبت ه���ای منقس���م و در 

نوجوانان، mg/day 50-25 مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg

            DOXEPIN                        
موارد مصرف: دوکس���پین برای درم���ان بیماری 

افسردگی تجویز می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو نبای���د در دوران 

نقاهت بالفاصله پس از سکته قلبی تجویز شود.
هش���دار  ها: در ص���ورت وجود اخت���الل دوقطبی، 
گوارش���ی، اخت���الالت قلبی به  اخت���الالت خونی یا 
کودکان و س���المندان، زیادی فشار داخل  ویژه در 
گلوکوم ب���ا زاویه بس���ته یا اس���تعداد  کره چش���م ی���ا 
کب���د، پ���رکاری تیروئید،  ابتالی ب���ه آن، نارس���ایی 
هیپرتروفی پروستات، نارسایی کلیه، اسکیزوفرنی، 
حمالت تشنجی و احتباس ادرار با احتیاط فراوان 

تجویز شود.
عوارض جانبی: خشکی دهان، یبوست، افزایش 
کردن،  ک���ره چش���م، اش���کال در ادرار  فش���ار داخل 
کاه���ش  افزای���ش اش���تها و وزن، ته���وع، س���ردرد، 
فش���ار خ���ون وضعیت���ی، اخت���الل ضرب���ان قل���ب، 
ت���اری دی���د،  خواب  آلودگ���ی، ضع���ف، خس���تگی، 
اغتشاش ش���عور، عصبانیت یا بی قراری، لرزش در 
اندام  ه���ا، اختالل در فعالیت جنس���ی و اختالالت 

خونی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف دارو  ه���ای حاوی 
ال���کل و س���ایر دارو  های مضع���ف CNS همزمان با 
ای���ن دارو ممک���ن اس���ت موجب تضعیف ش���دید 
CNS ش���ود. مصرف همزمان این دارو با داروهای 
گرانولوسیتوز  ضدتیروئید ممکن اس���ت خطر بروز آ
را افزای���ش ده���د. مص���رف ای���ن دارو همزم���ان ب���ا 
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فنوتیازین  ه���ا می  توان���د موج���ب افزای���ش اث���رات د

و   دارو  دو  ه���ر  ضد کولینرژی���ک  و  تس���کین بخش 
افزای���ش خط���ر  ایجاد حمالت تش������نجی بش���ود. 
س���ایمتیدین متابولیس��م دارو های ضدافسردگی 
ک���رده و منج���ر ب���ه افزای���ش  س���ه حلقه ای را مه���ار 
ع���وارض س���می آن ه���ا می  ش���ود. ای���ن دارو اثرات 
گوانیتیدی���ن  کلونیدی���ن و  کاهن���ده فش���ار خ���ون 
کاه���ش می  ده���د. در ص���ورت مصرف ای���ن دارو  را 
کس���یداز از  همزم���ان ب���ا مهارکنن���دگان مونوآمین ا
س���لژیلین،  و  پروکاربازی���ن  فورازولی���دون،  جمل���ه 
احتم���ال بروز  موارد ش���دید افزایش فش���ار خون و 
افزای���ش دمای بدن و تحریک ش���دید CNS وجود 
دارد. مصرف همزمان دوکسپین با دارو  های مقلد 
سمپاتیک احتمال پیدایش عوارض قلبی-عروقی 
کاه���ش  را افزای���ش می  ده���د. ای���ن دارو از طری���ق 
ع مقابله  آس���تانه تش���نج با اثر دارو  ه���ای ضدص���ر
ع و همچنین  می  کند. بعض���ی از دارو  های ضدصر
ریفامپی���ن با  افزای���ش میزان متابولیس���م دارو، اثر  

کاهش می  دهند. ضدافسردگی آن را 
نکات قابل توصیه

گهان���ی مصرف دارو باید پرهیز ش���ود  1- از قط���ع نا
کاهش تدریج���ی مقدار  و در ص���ورت نی���از باید ب���ا 

کار انجام شود. مصرف و با نظر پزشک این 
2- در هفته   ه���ای اول درم���ان ب���ه  دلی���ل افزایش 

تمایل به خودکشی، بیمار  باید تحت  نظر باشد.
3- مص���رف بیش از  یک داروی ضدافس���ردگی در 

یک زمان توصیه نمی شود.
4- برای شروع اثر ضدافسردگی این دارو، حداقل  

6-1 هفته زمان الزم است.
هن���گام  خواب آلودگ���ی،  احتم���ال  ب���ه  دلی���ل   -5
که نیاز به هوش���یاری  کار  هایی  رانندگ���ی یا انج���ام 

دارند، باید احتیاط نمود.
6- به  دلیل احتمال بروز  سرگیجه و منگی هنگام 
گهانی از حالت خوابیده یا نشس���ته،  برخاس���تن نا

کرد. باید احتیاط 
7- ب���ا مص���رف ای���ن دارو، ممکن اس���ت خش���کی 
کند. در صورت تداوم آن برای بیش از  د ه���ان بروز 

کرد. دو هفته باید با پزشک مشورت 
8- در صورت وجود س���ابقه مص���رف مهارکنندگان 
کسیداز  توسط بیمار، باید دو هفته پس  مونوآمین ا

از قطع مصرف آن، مصرف این دارو شروع شود.

مهارکنن���دگان  مص���رف  ض���رورت  ص���ورت  در   -9
کس���یداز و در  اف���راد تح���ت درم���ان با  مونوآمی���ن ا
ای���ن دارو، بای���د ی���ک هفت���ه بع���د از قط���ع مصرف 
کسیداز  دوکسپین، مصرف مهارکننده مونوآمین ا

شروع شود.
گوارش���ی بهتر است دارو  کاهش عوارض  10- برای 

را همراه غذا یا بالفاصله پس از آن مصرف نمود.
مق���دار مصرف: ب���ه  عن���وان ضدافس���ردگی ابتدا 
25میلی گرم سه  بار در روز تجویز می  شود و سپس 
بر حس���ب نی���از مق���دار مص���رف را )تا می���زان قابل 
کثر  تحمل( می ت���وان به  تدریج افزای���ش داد. حدا
مقدار مصرف در بیماران س���رپایی mg/day 150 و 

در بیماران بستری mg/day 300 می  باشد. 
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 10mg, 25mg

         DULOXETINE                  
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان اخت���الالت 
افس���ردگی ش���دید و اختالالت اضطراب���ی ژنرالیزه، 
کنت���رل ادرار  کنت���رل درد نوروپات���ی دیابت���ی و عدم 

هنگام استرس مصرف می شود.
گلوکوم  کبدی،  م���وارد منع مصرف: در نارس���ایی 
کلیه نباید مصرف  با زاویه بسته و نارسایی شدید 

شود. 
هشدار  ها

1- در ص���ورت وجود اخت���الالت دوقطبی، بیماری 
کبدی، سابقه مانیا و  کبدی، مس���مومیت  مزمن 

سابقه تشنج با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- به دلیل افزایش تمایل به خودکشی در بعضی 
کمترین مق���دار ممکن  مراح���ل مص���رف دارو باید 
گرفته و بیم���ار به دقت  دارو در اختی���ار بیم���ار قرار 
توس���ط بس���تگان به  ویژه در ماهه���ای اول درمان 

تحت  نظر  باشد.
کتیک،  کنش  ه���ای آنافیال ع�������وارض جانب������ی: وا
کمی  گلوک���وم، هپاتی���ت،  خی��������ز آنژیونوروتی���ک، 
س���دیم خون، زردی، افت فش���ار خون وضعیتی، 
کهیر از   سندرم استیونس- جانس���ون، سنکوپ و 
ک دارو بوده و نیاز به توجه دارند.  عوارض خطرن���ا
عوارض با خطر کمتر شامل بی اشتهایی، بی  حالی 
کاهش اشتها، تهوع،  کم شدن قدرت عضالنی،  و 
استفراغ، یبوست، خشکی دهان، سرفه، التهاب 
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گیجی، سردرد،  بینی و حلق، درد حلق و حنجره، 
بی  خواب���ی، تعری���ق زی���اد و تک���رر  ادرار از ع���وارض 

جانبی این دارو می  باشند. 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا داروه���ای ضدافس���ردگی س���ه حلقه  ای بای���د با 
کاهش مقدار  احتیاط انجام ش���ود. ممکن اس���ت 
مصرف آن ضرورت یابد. دولوکستین ممکن است 
غلظ���ت خونی بعضی داروه���ا از جمله فلکائینید، 
پروپافنون و فنوتیازین ها را افزایش دهد. این دارو 
همچنی���ن با افزای���ش غلظت خون���ی تیوریدازین، 
کش���نده را  افزای���ش  خط���ر ب���روز  آریتم���ی بطن���ی 
کبدی  می  دهد. دارو های مهارکنن���ده آنزیم های 
کاه���ش و  می  توانن���د متابولیس���م دولوکس���تین را  
غلظ���ت خون���ی آن را افزایش دهن���د. در این موارد 
کاهش مقدار مص���رف دارو ضرورت  ممکن اس���ت 
یابد. مص���رف همزمان دولوکس���تین ب���ا دارو های 
کسیداز و حتی تا 14 روز پس  مهارکننده مونوآمین ا
کسیداز یا  از قطع مصرف مهارکنندگان مونوآمین ا
تا 5 روز بعد از قطع مصرف دولوکستین، می  تواند 

ک شود.  منجر به عوارض شدید و خطرنا
نکات قابل توصیه

1- برای بروز  اثر کامل ضدافسردگی دارو ممکن است 
4 هفت���ه زمان الزم باش���د و با برطرف ش���دن عالئم 

نباید مصرف آن بدون نظر  پزشک قطع شود. 
2- بیم���اران دیابتی باید در ط���ول مدت درمان با 
کنترل  ای���ن دارو قند خ���ون خود را به ط���ور مرتب 

کنند. 
3- ب���ه  دلی���ل ایج���اد ت���اری دی���د، خواب آلودگی و 
اش���کال در مهارت  های حرکتی، هنگام رانندگی یا 
کامل دارند،  که نیاز به هوشیاری  کار هایی  انجام 

باید احتیاط شود. 
مق���دار مصرف: به  عنوان ضدافس���ردگی ش���دید 
نوب���ت  دو  ی���ا  ی���ک  در   40-60 mg/day مق���دار 
کنترل درد  منقسم روزانه مصرف می  ش���ود. برای 
نوروپاتیک دیابتی مقدار mg / day 120-60 مصرف 
می ش���ود. در صورت عدم تأثی���ر طی 2 ماه مصرف 
آن قطع می  شود. در اختالالت اضطرابی ژنرالیزه، 
ک���ه در صورت  ابتدا mg/day 30 مصرف می ش���ود 
کثر mg/day 120 افزایش  نیاز بهmg/day 60 یا حدا
کنت���رل ادرار  هن���گام اس���ترس  می  یاب���د. در ع���دم 
ی���ا دو نوب���ت منقس���م  ی���ک  mg/ day 120-20 در 

مصرف می  شود. 
اشکال دارویی

Capsule: 20mg, 30mg, 60mg 

      ESCITALOPRAM                 
درم���ان  در  س���یتالوپرام  اس  مص���رف:  م���وارد 
اضطراب�������ی  اخت���الالت  افس������ردگی،  اخت���الالت 
جنرالیزه، اختالالت وسواس���ی و  اختالالت پانیک 

به  کار می  رود.
ع،  ص�������ر ب���ه  مبت������ال  بیم���اران  در  هش�������دار  ها: 
گلوک���وم ب���ا زاوی���ه  بیماری ه���ای قلب���ی، دیاب���ت، 
بسته، سابقه مانیا، اختالالت خونریزی دهنده با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
گوارش���ی شامل تهوع،  عوارض جانبی: اختالالت 
اس���تفراغ، س���وءهاضمه، درد ش���کمی، اس���هال و 
کاهش وزن،  یا یبوس���ت، بی  اش���تهایی همراه ب���ا 
کنش های حساس���یتی شامل بثورات پوستی،  وا
کس���ی، درد مفصلی، درد  کهی���ر، آنژی���وادم، آنافیال
عض���الت، حساس���یت ب���ه ن���ور، خش���کی ده���ان، 
گیجی،  بی ق���راری، س���ردرد، بی خواب���ی، ل���رزش، 
کت���وره، اخت���الالت جنس���ی،  گاال توه���م، تش���نج، 
احتباس ادراری، تعریق، مانیا، اختالالت حرکتی، 
کمی سدیم خون، اختالالت خونریزی  تاری دید، 
دهنده، پورپورا، س���ینوزیت از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: در مص����رف همزم�����ان 
دیزوپرامای���د،  آمی���ودارون،  ب���ا  س���یتالوپرام  اس 
ضدماالری���ا،  داروه���ای  موکسی فلوکساس���ین، 
هالوپریدول، فنوتیازین ها، پیموزاید و متوپرولول، 
احتمال آریتم���ی بطنی افزای���ش می یابد. مصرف 
از  کس���یداز  ا مونوآمی���ن  مهارکنن���دگان  همزم���ان 
جمل���ه فورازولی���دون، پروکاربازی���ن و س���لژیلین با 
ک و  اس س���یتالوپرام می توان���د ع���وارض خطرن���ا
مهلک در پی داشته باشد. باید بین قطع مصرف 
حداق���ل  دیگ���ر  داروی  ش���روع  و  دارو  دو  از  یک���ی 
14روز فاصل���ه باش���د. مص���رف اس س���یتالوپرام با 
دارو  های سروتونرژیک می  تواند باعث بروز سندرم 
ای���ن دارو  ع���وارض ش���ود.  س���روتونین و تش���دید 
س���طح پالس���مایی متوپرولول را افزایش می دهد. 
س���ایمتیدین می  تواند متابولیس���م س���یتالوپرام را 
کلوزاپین  کاهش دهد. مصرف اس س���یتالوپرام با 
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ممکن است خطر بروز حمالت تشنجی را  افزایش د

دهد. 
نکات قابل توصیه

1- ب���رای دس���ت یابی ب���ه اث���ر ضدافس���ردگی دارو، 
ممکن اس���ت تا 4هفته زمان الزم باشد، بنا بر این 
کن���د. در صورت  بیم���ار  نبای���د داروی خود را قطع 
برطرف شدن عالئم بیماری نیز نباید مصرف دارو 

را قطع نمود.
گهانی دارو بای���د خودداری  2- از قط���ع مص���رف نا
ک���رد و معم���واًل قطع مص���رف آن تدریج���ی صورت 

می  گیرد.
3- ب���ه  دلی���ل احتم����ال ب���روز س�����رگیجه، اخت��الل 
در تصمیم  گی���ری، تفک���ر  و  مهارت  های حرکتی، تا 
مشخص شدن اثرات دارو هنگام رانندگی یا انجام 
که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط  کار  هایی 

نمود.
که احتم���ال اقدام به خودکش���ی در  4- بیماران���ی 
آن ها وجود دارد، نبای���د مقادیر زیاد دارو را به طور 

یک جا در  اختیار داشته باشند.
مقدار مصرف: برای درمان افسردگی، اختالالت 
 10 mg/day اضطراب���ی و اخت���الل وس���واس ابت���دا
 20 mg/day مصرف می ش���ود و در ص���ورت نیاز ت���ا
افزایش می یابد. در حمالت پانیک با مقدارمصرف 
mg/day 5 ش���روع و ت���ا mg/day 10 بع���د از ی���ک 
هفته افزایش می یابد. بیش���ینه مقدار مصرف آن
mg/day 20 اس���ت. در افراد باالی 60سال، جهت 
درم���ان افس���ردگی، اختالالت اضطراب���ی و اختالل 
وس���واس با مق���دار مصرف mg/day 5 ش���روع و در 
ص���ورت نی���از ت���ا mg/day 10 افزای���ش می یاب���د. در 
حم���الت پانیک با مقدار نصف مقدار مصرف افراد 
بالغ مصرف می ش���ود و بیش���ینه مقدار مصرف آن

mg/day 10 است.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg

        FLUOXETINE                  
درم���ان  ب���رای  فلوکس���تین  مص���رف:  م���وارد 
بیماری های افسردگی، پرخوری عصبی و وسواس 

تجویز می  شود.
ع،  هشدارها: در صورت وجود بیماری قلبی، صر
درم���ان همزم���ان ب���ا الکتروش���وک،  س���ابقه مانیا، 

کلیه ب���ا احتیاط ف���راوان مصرف  کب���د و  نارس���ایی 
شود.

گوارش���ی ش���امل تهوع،  ع���وارض جانبی: عوارض 
و  اس���هال  دردش���کم،  س���وء هاضمه،  اس���تفراغ، 
یبوس���ت، ش���ایع هس���تند. بی اش���تهایی هم���راه 
کاه���ش وزن و تغیی���ر احتمال���ی در قن���د خون،  ب���ا 
کنش  های افزایش حساس���یت، خشکی د هان،  وا
اضطراب، س���ردرد، بی خواب���ی، تپش قلب، لرزش 
کاهشفش���ار خون،  گیج���ی،  دس���ت و پ���ا، توه���م،  
هیپومانیا ی���ا مانی���ا، خواب  آلودگی، تش���نج، تب، 
اختالالت خونی،  اختالل عملکرد جنسی، تعریق، 
کاهش سدیم خون از عوارض  اختالالت حرکتی و 

جانبی دارو هستند.
وارفاری���ن  اث���ر  ای���ن دارو  تداخل  ه���ای داروی���ی: 
ب���ا  همزم���ان  درمص���رف  می  ده���د.  افزای���ش  را  
کسیداز،  اثرات مرکزی  مهارکننده  های مونوآمین ا
ای���ن دارو  ه���ا افزای���ش می یاب���د و خط���ر س���میت 
وجود خواهد داش���ت. غلظت پالس���مایی بعضی 
از دارو  ه���ای ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای توس���ط 
ای���ن دارو افزای���ش می  یاب���د. ای���ن دارو ب���ا تغیی���ر 
آس���تانه تش���نج و نیز  با افزایش غلظت پالسمایی 
ع  کاربامازپی���ن و فنی  توئی���ن اثر دارو  ه���ای ضدصر
را تغیی���ر می  ده���د. ای���ن دارو غلظ���ت پالس���مایی 
 هالوپری���دول را  افزایش می  دهد. مصرف همزمان 
این دارو با دارو های دوپامینرژیک موجب تحریک 
CNS و زی���ادی فش���ار خ���ون می  گ���ردد. مص���رف 
همزم���ان ای���ن دارو بالیتیم خطر س���میت CNS را 
افزایش می  ده���د. نیمه عمر آلپ���رازوالم در صورت 
مصرف همزمان با این دارو ممکن اس���ت افزایش 

یابد.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت بروز  بث���ورات جلدی، مص���رف دارو 
باید متوقف شود.

گر تش���نجات صرعی با مصرف ای���ن دارو  بدتر  2- ا
شدند، مصرف دارو باید قطع شود.

گهانی مصرف این دارو باید اجتناب  3- از  قطع نا
شود.

4- مص���رف این دارو حداق���ل 2 هفته پس از قطع 
مص���رف دارو  ه���ای مهارکنن���ده آنزی���م مونوآمی���ن 

کسیداز باید صورت پذیرد. ا
5- مص���رف دارو  های مهارکنن���ده آنزیم مونوآمین 
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کس���یداز بای���د حداق���ل پن���ج هفت���ه پ���س از قطع  ا
مصرف این دارو، شروع شود.

که در  6- این دارو دارای نیمه  عمر طوالنی اس���ت 
تنظیم مقدار مصرف باید مد نظر باشد.

7- برای درمان افس���ردگی ممکن است حداقل 4 
هفت���ه و برای درم���ان اختالالت وسواس���ی ممکن 

است حداقل 5 هفته زمان الزم باشد.
نارس���ایی در  ب���روز خواب  آلودگ���ی،   دلی���ل  ب���ه    -8
تصمیم گیری، تفک���ر و مهارت  های حرکتی، هنگام 
که نیاز  به هوشیاری  کار با ماشین  آالتی  رانندگی یا 

دارند،  باید احتیاط نمود.
مق���دار مصرف: در درمان افس���ردگی و وس���واس 
که در ص���ورت نیاز   mg/day 20 مص���رف می  ش���ود 
و تحم���ل بیم���ار ه���ر  8-4 هفت���ه مق���دار مص���رف 
افزایش می یابد. در درمان پرخوری عصبی، مقدار 
mg/ day 60 در ی���ک نوب���ت واح���د هن���گام صب���ح 

تجویز  می  شود.
اشکال دارویی

Capsule: 10mg, 20mg 
Syrup: 20mg/5ml

       FLUVOXAMINE                 
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درمان وس���واس و 

کار می  رود. افسردگی به  
کبدی،  موارد منع مصرف: در  نارس���ایی ش���دید 
ب���روز    حم���الت عصب���ی، اخت���الالت نورولوژی���ک و 

جنون نباید مصرف شود.
 هشدارها

کبدی یا س���ابقه  1- در بیماران مبتال به نارس���ایی 
حمله عصبی با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- ب���ه  دلیل تمایل به خودکش���ی در این بیماران 
کمترین مقدار ممکن از دارو در اختیار  بیمار  باید 

گیرد. قرار 
کاه���ش  جنس���ی،  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
تمایل جنس���ی، تغییرات رفتاری و روانی، جنون، 
تنگ���ی نف���س، احتب���اس ادرار، ضعف یا خس���تگی 
مفرط، یبوس���ت، سرگیجه، س���ردرد،  بی خوابی یا 
ج  خواب  آلودگ���ی، تهوع و اس���تفراغ، ع���وارض خار
هرم���ی، خونری���زی غیرعادی، حمالت تش���نجی، 
تغیی���ر  در قاعدگ���ی، بث���ورات جل���دی و س���ندرم 

سروتونین از عوارض جانبی این دارو هستند.

تداخل  های دارویی: این دارو غلظت پالسمایی 
کینیدین،   هالوپریدول، س���یزاپراید،  فنی  توئی���ن، 
دیازپ���ام،  تری���ازوالم،   آلپ���رازوالم،   ترفنادی���ن، 
کافئی���ن،  می���دازوالم،  پروپرانول���ول، متوپرول���ول، 
کاربامازپی���ن،  کلوزاپی���ن، مت���ادون و  تئوفیلی���ن،  
وارفاری���ن را افزای���ش می  ده���د. مص���رف همزمان 
این دارو با دارو  های ضدافس���ردگی سه حلقه ای و 
دارو  های مقلد سروتونین موجب تشدید عوارض 
جانبی دارو می  ش���ود. مصرف این دارو همزمان با 
کس���یداز می  تواند منجر  مهارکنن���دگان مونوآمین ا
کش���نده ش���ود. مصرف  ک  کنش  های خطرنا به وا
همزم���ان ال���کل می  تواند موجب تضعیف ش���دید 
گ���ردد. مصرف همزمان این دارو با دیلتیازم   CNS

موجب بروز  برادی  کاردی می  شود.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مص���رف همزم���ان فلووکس���امین با 
کلوزاپین،  کاربامازپی���ن،  کره���ا، تئوفیلی���ن،  بتابال
مت���ادون و دیلتیازم مق���دار مصرف ای���ن داروها را 

کاهش داد. باید 
کب���دی،  مقدار  2- در بیم���اران مبت���ال ب���ه اختالل 

کاهش داد. مصرف دارو را باید 
3- در ص���ورت تجوی���ز  بلند م���دت ای���ن دارو برای 

کرد. کنترل  کودکان،  باید پارامتر  های رشد را 
4- حداق���ل 14روز  فاصل���ه زمان���ی بی���ن مص���رف 
کسیداز و  فلووکسامین  مهارکننده   های مونوآمین  ا

گرفته شود.  باید در نظر 
5- مصرف این دارو باید به  تدریج قطع ش���ود. در 
هر7 -5 روز یک بار، مقدار مصرف را باید به میزان 

کاهش داد. 50 میلی گرم 
6- برای دس���تیابی به اثرات درمان���ی دارو ممکن 

است چند هفته زمان الزم باشد.
7- در صورت بروز  بثورات پ��وستی، کهی�����ر  یا س���ایر 
کنش  های آلرژیک پوس���تی به پزش���ک مراجعه  وا

شود.
8- به  دلیل عوارض خواب  آلودگی، اختالل بینایی 
و اخت���الل در فکرک���ردن هن���گام رانندگی ی���ا انجام 
که نیاز به هوش���یاری و دق���ت دارند باید  کار  هایی 

احتیاط کرد.
مقدار مصرف

 50 mg/day بزرگس���االن: در درمان وسواس، ابتدا
در زمان خواب مصرف می  ش���ود. در صورت نیاز با 



344

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
فاصل���ه7- 4روز می توان هر ب���ار 50 میلی گرم دیگر د

ب���ه مقدار مصرف قبل���ی اف���زود. در مقادیر بیش از 
100میلی گرم، مصرف باید در دو نوبت در روز انجام 

کثر مقدار مصرف mg/ day 300 است. شود. حدا
 25 mg/day ک���ودکان: در درمان وس���واس، ابت���دا
در زم���ان خ���واب مصرف می  ش���ود. در صورت نیاز 
با فاصله 7-4روز می توان هر بار 25میلی گرم دیگر 
به مقدار مصرف قبلی افزود. در مقادیر بیش از 50 
میلی گ���رم، مصرف باید در دو نوب���ت در  روز  انجام 

کثر مقدار  مصرف mg/ day 200 است. شود. حدا
اشکال دارویی

 Tablet: 50mg, 100mg

         IMIPRAMINE                 
درم���ان  ب���رای  ایمی پرامی���ن  مص���رف:  م���وارد 

کودکان تجویز می  شود. افسردگی و شب  ادراری 
اخت���الل  آس���م،  وج���ود  ص���ورت  در  هش���دار  ها: 
گوارش���ی ی���ا قلبی- دوقطب���ی، اخت���الالت خونی، 
کره  گلوکوم با زاویه بس���ته، افزایش فش���ار  عروقی، 
چش���م، پرکاری تیروئی���د، هیپرتروفی پروس���تات، 
اس���کیزوفرنی، حم���الت  کلی���ه،  ی���ا  نارس���ایی کبد 
تشنجی و احتباس ادرار با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د ه���ان، خواب  آلودگی، 
ضعف و خستگی، تاری دید، افزایش فشار داخل 
کردن،  کره چشم، یبوست،  تهوع، اشکال در ادرار 
کاه���ش فش���ار خ���ون وضعیت���ی،  اخت���الل ضربان 
کنش  های حساس���یت مفرط، اختالالت  قلب، وا
رفت���اری، اختالالت حرکت���ی، اخت���الل در فعالیت 
جنس���ی،  افزایش اش���تها و وزن ع���وارض اندوکرین 
مانند ژنیکوماس���تی، اختالالت خونی، اغتش���اش 
شعور، عصبانیت یا بی قراری از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کسیداز، باعث تحریک  با مهارکنندگان مونوآمین ا
CNS و افزای���ش فش���ار خ���ون می  گردد. ای���ن دارو 
کاه���ش آس���تانه تش���نج با اث���ر دارو  های  از  طری���ق 
ع، مقابل���ه می کن���د. بعض���ی از  دارو  های  ضدص���ر
کاهش غلظت پالس���مایی این دارو،  ع ب���ا  ضدصر
کاهش می  دهند. این دارو  اثر ضدافس���ردگی آن را 
گوانیتیدین  کلونیدی���ن و  کاهنده فش���ار خون  اثر 

کاه���ش می  ده���د. مص���رف همزم���ان ای���ن دارو  را 
ب���ا فنوتیازین  ها موج���ب افزایش ع���وارض جانبی 
دارو  دو  ه���ر  تس���کین  بخش  و  ضد موس���کارینی 
می  شود. همچنین احتمال بروز حمالت تشنجی 
را افزای���ش می  ده���د. مصرف همزمان ای���ن دارو با 
دارو  ه���ای مقلد س���مپاتیک ممکن اس���ت س���بب 
تش���دید ع���وارض قلبی-عروق���ی و احتم���ااًل ب���روز 
کی کاردی یا افزایش فش���ار خون ش���ود.  آریتمی، تا
مص���رف همزمان این دارو با دارو  های ضدتیروئید 
گرانولوس���یتوز  را افزایش  ممکن اس���ت خطر بروز  آ
ده���د. مصرف همزمان فراورده   ه���ای حاوی الکل 
و س���ایر دارو های مضعف CNS با این دارو ممکن 
اس���ت س���بب ب���روز ضع���ف ش���دید CNS، ضع���ف 
کاهش فشار خون شود. سایمتیدین با  تنفسی و 
مهار متابولیسم این دارو، غلظت پالسمایی آن را 

افزایش می  دهد. 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف دارو باید پرهیز ش���ود.  1- از  قط���ع نا
کاه���ش مقدار مص���رف به تدریج  در ص���ورت نیاز، 
در ط���ول یک دوره حداق���ل 4 هفته  ای باید انجام 

شود.
2- در هفته   ه���ای اول درم���ان ب���ه دلی���ل افزایش 
تمایل به خودکش���ی بای���د بیمار را تح���ت  نظر قرار 

داد.
3- ب���رای ش���روع اث���رات درمانی ای���ن دارو حداقل 

2هفته وقت الزم است.
4- ب���ه علت نیمه عم���ر طوالن���ی دارو، تجویز  یک  

کفایت می  کند. نوبت آن در موقع خواب،  
که در صورت بروز  5- ب���ه بیمار باید یادآوری ش���ود 
عالئم ضد  موسکارینی به درمان ادامه دهد، چون 

به این اثرات تا حدی تحمل حاصل می  شود.
6- در صورت وجود س���ابقه مصرف مهارکنندگان 
کس���یداز  توس���ط بیم���ار، باید دو هفته  مونوآمین ا
بع���د از قط���ع مصرف آن، مص���رف ای���ن دارو را آغاز 

نمود.
7- در ص���ورت ضرورت مص���رف داروی مهارکننده 
کس���یداز  باید حداق���ل یک هفته بین  مونوآمین ا
قطع مصرف این دارو و شروع داروی جدید فاصله 

ایجاد شود.
8- این دارو با ایجاد خواب  آلودگی، ممکن اس���ت 
که نیاز ب���ه مهارت و  هوش���یاری دارند  ب���ر  اعمالی 
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)مانند رانندگی( تأثیر بگذارد.
9- به دلیل احتمال بروز منگی و  سرگیجه، هنگام 
گهان���ی از حالت خوابیده یا نشس���ته  برخاس���تن نا

باید احتیاط نمود.
10- ب���ا مص���رف این دارو، خش���کی د ه���ان ممکن 
اس���ت بروز نماید. در صورت ت���داوم این عارضه به 
م���دت بی���ش از 2هفته، بای���د به پزش���ک مراجعه 

نمود. 
مقدار مصرف

کی خورا
ضدافس���ردگی، 25-50  ب���ه  عن���وان  بزرگس���االن: 
میلی گرم س���ه یا چهار بار در روز مصرف می شود و 
س���پس مقدار مصرف بر حسب تحمل و نیاز بیمار 

تنظیم می گردد.
ک���ودکان  ک���ودکان: ب���ه  عن���وان ضدافس���ردگی در 
نوب���ت  دو  در   10-30 mg/day س���ال،   6-12
در   25-50 mg/ day نوجوان���ان  در  و  منقس���م 
کنت���رل  نوب���ت منقس���م مص���رف می ش���ود. ب���رای 
از  قب���ل  س���اعت  ش���ب - ادراری،mg/ day 25یک 
خ���واب مص���رف می  ش���ود. در ص���ورت ع���دم ب���روز 
پاسخ مطلوب، پس از یک هفته، مقدار مصرف را 
کمتر از  کودکان با س���ن  می توان تا 50 میلی گرم در 
کودکان با سن بیشتر از  12س���ال و 75 میلی گرم در 

12سال افزایش داد.
تزریقی: به عنوان ضدافس���ردگی تا mg/day 100 در 

نوبت های منقسم تزریق عضالنی می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 25mg, 50mg
Injection: 25mg/2ml

      ISOCARBOXAZID                 
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان افس���ردگی 
شدید و عدم پاسخ به سایر دارو  های ضدافسردگی 

مصرف می شود.
م�����وارد منع مصرف: در م�����وارد ن����ارسایی کبدی، 
فئوکروموس���یتوم، الکلیس���م،  نارس���ایی احتقان���ی 

کلیه نباید مصرف شود. قلب و نارسایی شدید 
هشدارها

1- در ص���ورت وجود آریتمی قلبی، بیماری قلبی-
عروقی، س���ردرد ش���دید یا مک���رر، نارس���ایی کبد یا 
کلی���ه، پرفش���اری خ���ون، اس���کیزوفرنی، تمایل به 

که تحت عمل سمپاتکتومی  خودکشی و بیمارانی 
گرفته اند با احتیاط فراوان مصرف شود. قرار 

2- در ط���ول درمان با این دارو، فش���ار خون بیمار 
کنترل شود. باید 

کاهش فش���ار خ���ون در حالت  ع���وارض جانب���ی: 
ایستاده، اسهال، ادم محیطی، تحریک سیستم 
سمپاتیک، خوا ب  آلودگی، اثرات ضد کولینرژیک، 
توانای���ی  کاه���ش   ،CNS تحری���ک  دی���د،  ت���اری 
جنسی، سرگیجه، سردرد خفیف، افزایش اشتها 
و وزن، افزای���ش تعری���ق، ته���وع،  ل���رزش و ضعف، 
یبوس���ت و خش���کی د ه���ان با مص���رف ای���ن دارو 

گزارش شده است.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا فراورده  ه���ای ح���اوی ال���کل و س���ایر دارو  ه���ای 
مضعف CNS ممکن اس���ت س���بب تش���دید اثرات 
مضعف CNS ش���ود. مص���رف همزم���ان دارو  های 
ب���ا  بی حس کنن���ده موضع���ی ح���اوی اپی نفری���ن 
ای���ن دارو، ممک���ن اس���ت منجر به افزایش ش���دید 
فش���ار خ���ون ش���ود. مص���رف همزم���ان دارو  ه���ای 
ضدافسردگی سه حلقه ای، فلوکستین، سرترالین،  
س���یتالوپرام و ت���رازودون ب���ا ای���ن دارو موجب بروز 
س���ندرم ترش���ح بیش از حد س���روتونین می  شود. 
ک���ی  قن���د خ���ون دارو  ه���ای خورا کاه���ش  اث���رات 
کاهن���ده قندخون و انس���ولین در ص���ورت مصرف 
همزمان ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت افزایش یابد. 
مص���رف همزمان ای���ن دارو با مقادی���ر بیش از حد 
کافئی���ن ممکن اس���ت س���بب بروز  آریتمی ش���دید 
قلب���ی و افزای���ش بی���ش از حد فش���ار خون ش���ود. 
و  ماپروتیلی���ن  کاربامازپی���ن،  همزم���ان  مص���رف 
کس���یداز ب���ا این  س���ایر  مهارکنن���دگان مونوآمی���ن ا
دارو ممک���ن اس���ت منجر  ب���ه بحران زیادی فش���ار 
خون، تش���نج و حتی مرگ شود. مصرف همزمان 
دکس���ترومتورفان با این دارو ممکن اس���ت س���بب 
بروز هیجان و پرفش���اری خون شود. اثرات محرک 
CNS متیل فنی���دات در صورت مص���رف همزمان 
ب���ا ای���ن دارو ممک���ن اس���ت افزایش یاب���د. مصرف 
گوانیتیدی���ن و رزرپین با این دارو ممکن  همزمان 
اس���ت منجر به بروز  زیادی متوسط تا شدید فشار 
خون ش���ود. مصرف همزمان لوودوپ���ا  با  این دارو 
توصیه نمی شود. تحریک پذیری، سردرد، افزایش 
فشار خون و توهم با مصرف همزمان متیل دوپا با 
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گزارش شده است. مصرف همزمان این د این دارو 

دارو با پتیدین و احتمااًل س���ایر دارو  های ضددرد 
اوپیوئیدی ممکن اس���ت موجب تحریک شدید، 
تعریق، سفتی عضالنی و افزایش شدید فشار خون 
ش���ود. از طرف دیگر ممکن اس���ت اث���رات مضعف 
CNS اوپیوئید  ها منجر به تشدید عوارض مضعف 
CNS این دارو ش���ود. در ص���ورت مصرف همزمان 
ای���ن دارو ب���ا دارو  ه���ای مقلد س���مپاتیک، ممکن 
است باعث تحریک شدید قلبی و انقباض عروقی 
محیطی ش���وند. در حین مصرف ای���ن دارو و تا 14 
روز  پ���س از قط���ع مص���رف آن از  مص���رف غذا  های 
حاوی تیرامین )مانن���د پنیر مانده و یا محصوالت 

تخمیری( باید خودداری نمود.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای ب���روز  اث���رات درمانی ای���ن دارو حداقل 3 
هفته وقت الزم است.

تیرامی�������ن،  ح�������اوی  غذا  ه���ای  مص�������رف  از   -2
کافئین و فراورده   های حاوی  نوش���ابه  های حاوی 
ال���کل و دارو  ه���ای ضدس���رفه، ب���دون مش���ورت با 

گردد. پزشک باید خودداری 
3- در صورت بروز  عالئم بحران زیادی فشار خون 
باید بالفاصله به بیمارستان و یا به پزشک مراجعه 

شود.
4- ب���ه  دلی���ل احتم���ال ب���روز س���رگیجه، هن���گام 
برخاس���تن از حال���ت خوابی���ده ی���ا نشس���ته، بای���د 

احتیاط نمود.
5- ب���ه  دلیل بروز س���رگیجه ی���ا تاری دی���د، هنگام 
که نیاز به هوشیاری  کار با ماشین   آالتی  رانندگی یا 

دارند،  باید احتیاط نمود.
6- از مص���رف همزمان این دارو با س���ایر دارو  های 
ضدافس���ردگی بای���د پرهیز ش���ود و س���ایر دارو  های 
ضدافس���ردگی باید حداق���ل 2 هفته پ���س از قطع 

مصرف این دارو تجویز شوند.
7- قطع مصرف این دارو باید به صورت تدریجی و 

گیرد. با نظر پزشک انجام 
مق���دار مصرف: ب���ه  عن���وان ضدافس���ردگی ابتدا 
10میلی گرم دو بار در روز مصرف می  ش���ود و سپس 
در صورت تحمل بیمار، مقدار مصرف هر 4-2 روز 
کث���ر mg/day 40 تاپایان هفت���ه اول درمان  ت���ا حدا
افزای���ش می یاب���د. ب���ه  عن���وان مق���دار نگهدارنده،  

کمترین مقدار مؤثر  باید مصرف شود.

اشکال دارویی
Tablet: 10mg

       MAPROTILINE                 
موارد مصرف: این دارو برای درمان افسردگی به  

ویژه وقتی تسکین الزم باشد، تجویز می شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود آس���م،  اخت���الالت 
گلوکوم با زاویه بس���ته، افزایش  گوارش���ی،  خونی یا 
فش���ار داخ���ل چش���م، احتب���اس ادرار و اخت���الل 
کلیه،   دوقطب���ی و قلبی-عروق���ی، نارس���ایی کبد یا 
هیپرتروفی پروس���تات، حمالت تشنجی، پرکاری 
تیروئید، سابقه انفارکتوس میوکارد و اسکیزوفرنی 

با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د ه���ان، خواب  آلودگی، 
در  اخت���الل  دی���د،   ت���اری  خس���تگی،  و  ضع���ف 
تطابق و  افزایش فش���ار داخل چش���م، یبوس���ت، 
ک���ردن، افت فش���ار خون   ته���وع، اش���کال در  ادرار 
وضعیتی،  افزایش ضربان قلب، سنکوپ، آریتمی،  
کنش ه���ای ازدی���اد حساس���یت، لرزش دس���ت،  وا
ک���ودکان(،   اخت���الالت رفت���اری )ب���ه خص���وص در 
در  )ب���ه خص���وص  اغتش���اش ش���عور  هیپومانی���ا، 
س���المندان(، افزایش اش���تها، تغییر وزن، تش���نج، 
گرانولوس���یتوز، لکوپنی،  اختالالت حرکت���ی، تب، آ
ائوزینوفیلی، ترومبوس���یتوپنی، عوارض اندوکرین 
مثل ژنیکوماستی، عصبانیت و بی قراری، اختالل 

کبد از عوارض جانبی دارو هستند. در عملکرد 
تداخل  های دارویی: ریفامپین غلظت پالسمایی 
کاهش اثرات آن  کاهش داده و موجب  این دارو را 
می ش���ود. در صورت مصرف همزم���ان با دارو های 
کسیداز،  ضدافسردگی مهارکننده آنزیم مونوآمین ا
خ می  دهد.  تحریک CNS، و افزایش فش���ار خون ر
ع را  ای���ن دارو اث���ر ضدتش���نج دارو ه���ای ضدص���ر
کاه���ش می ده���د. در ص���ورت مص���رف همزم���ان 
اث���رات  ضد هیس���تامین   ها،  ی���ا  فنوتیازین  ه���ا  ب���ا 
تسکین  بخش و ضد  موسکارینی افزایش می  یابد. 
مص���رف همزمان ای���ن دارو ب���ا ترفنادی���ن موجب 
افزایش خطر بروز  آریتمی بطنی می  گردد. این دارو 
کاهنده فش���ار خ���ون را  افزایش داده،  اثر دارو  های 
کاهش می  دهد.  گوانیتیدین را  کلونیدین و  اما اثر 
مص���رف همزمان این دارو ب���ا دارو  های ضدجنون 
فنوتیازینی موجب افزایش غلظت پالسمایی این 



347

C
EN

TR
A

L 
N

ER
V

O
U

S 
SY

ST
EM

 M
ED

IC
iN

ES
 

11

دارو و افزای���ش اث���رات ضدموس���کارینی می گ���ردد. 
کلوف���ن را   کنن���ده عضالن���ی با ای���ن دارو  اث���ر ش���ل 
ک���ی  خورا ضدبارداری ه���ای  می  ده���د.  افزای���ش 
کاه���ش می  دهند.  اث���ر ضدافس���ردگی ای���ن دارو را 
سایمتیدین غلظت پالس���مایی آن دارو را افزایش 

می  دهد. 
نکات قابل توصیه

1- قطع مصرف دارو باید به  تدریج و با نظر پزشک 
انجام شود.

2- مصرف این دارو بایس���تی حداقل 2 هفته پس 
از قط���ع مص���رف داروی ضدافس���ردگی مهارکننده 
کس���یداز ش���روع ش���ود. با ای���ن وجود  مونوآمی���ن ا
حداق���ل یک هفته پس از قطع مص���رف این دارو، 
می ت���وان مصرف س���ایر دارو  های ضدافس���ردگی را 

آغاز نمود.
3- برای حصول اثر درمانی مطلوب، ممکن است 

3-2 هفته زمان مورد نیاز  باشد.
4- به  دلیل ب���روز خواب  آلودگی، هنگام رانندگی و 
کار  با ماشین  آالتی که نیاز به هوشیاری دارند،  باید  

احتیاط نمود.
5- ب���ه  دلی���ل ب���روز س���رگیجه، هنگام برخاس���تن 
گهانی از حالت نشسته یا خوابیده باید احتیاط  نا

نمود.
6- این دارو ممکن اس���ت س���بب خش���کی د هان 
شود. در صورت تداوم این عارضه پس از 2 هفته، 

باید به پزشک مراجعه شود.
که در صورت بروز   7- به بیمار باید یادآوری ش���ود 
عالئم ضد موسکارینی به درمان ادامه دهد، چون 

به این اثرات تا حدودی تحمل حاصل می  شود.
 25-75 mg/day ابت������دا  مص�������رف:  مق��������دار 
)سالخوردگان mg/day 25( در نوبت های منقسم 
که در صورت نیاز و تحمل بیمار  مصرف می ش���ود 
 25 mg/day می ت���وان مق���دار  مصرف را به می���زان

افزایش داد.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 75mg

     NORTRIPTYLINE                 
درم���ان  ب���رای  نورتریپتیلی���ن  مص���رف:  م���وارد 

افسردگی تجویز می  شود. 
اخت���الل  آس���م،  وج���ود  ص���ورت  در  هش���دارها: 

گوارش���ی ی���ا قلبی- دوقطب���ی، اخت���الالت خونی، 
کره  گلوکوم با زاویه بس���ته، افزایش فش���ار  عروقی، 
چش���م، پرکاری تیروئی���د، هیپرتروفی پروس���تات، 
کلی���ه، اس���کیزوفرنی، حم���الت  نارس���ایی  کب���د ی���ا 
تش���نجی احتباس ادرار با احتی���اط فراوان مصرف 

شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د ه���ان، خواب  آلودگی، 
ضعف و خستگی، تاری دید، افزایش فشار داخل 
کردن،  کره چشم، یبوست،  تهوع، اشکال در ادرار 
افت فش���ار خون وضعیتی،  اخت���الل ضربان قلب، 
اخت���الالت خون���ی، اغتش���اش ش���عور، عصبانی���ت 
حساس���یت،  ازدی���اد  کنش  ه���ای  وا بی ق���راری،  و 
اخت���الالت رفت���اری، اخت���الالت حرکت���ی، افزایش 

اشتها و وزن از عوارض جانبی دارو هستند.
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کس���یداز باعث  دارو ب���ا مهارکنن���دگان مونوآمی���ن ا
تحری���ک CNS و افزای���ش فش���ار خ���ون می  گ���ردد. 
کاه���ش آس���تانه تش���نج ب���ا اثر  ای���ن دارو از طری���ق 
ع، مقابل���ه می  کن���د. بعض���ی از  دارو  ه���ای ضدص���ر
کاهش غلظت پالس���مایی  ع با  دارو  های ضدص���ر
کاه���ش  را  آن  ضدافس���ردگی  اث���ر  نورتریپتیلی���ن، 
کاهن���ده فش���ار خ���ون  اث���ر  ای���ن دارو  می  دهن���د. 
کلونیدین و گوانیتیدین را کاهش می دهد. مصرف 
همزمان این دارو ب���ا فنوتیازین  ها موجب افزایش 
عوارض جانبی ضد موسکارینی و تسکین  بخش هر 
دو دارو می  ش���ود. همچنین احتمال بروز حمالت 
تش���نجی را افزایش می  دهد. مصرف همزمان این 
دارو ب���ا دارو  های مقلد س���مپاتیک ممکن اس���ت 
سبب تشدید عوارض قلبی-عروقی و احتمااًل بروز  
کی کاردی یا افزایش فش���ار خون ش���ود.  آریتمی، تا
مص���رف همزمان این دارو با دارو  های ضدتیروئید 
گرانولوس���یتوز را  افزایش  ممکن اس���ت خطر بروز  آ
ده���د. مصرف همزمان فراورده   ه���ای حاوی الکل 
و س���ایر دارو  های مضعف CNS با این دارو ممکن 
اس���ت س���بب ب���روز ضع���ف ش���دید CNS، ضع���ف 
کاهش فشار خون شود. سایمتیدین با  تنفسی و 
مهار متابولیسم این دارو، غلظت پالسمایی آن را 

افزایش می  دهد. 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف دارو باید پرهیز ش���ود.  1- از قط���ع نا
کاهش مقدار مصرف به تدریج در  در ص���ورت نیاز، 
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طول ی���ک دوره حداق���ل 4 هفت���ه  ای باید صورت د

گیرد.
2- در هفته  ه���ای اول درم���ان ب���ه  دلی���ل افزایش 

تمایل به خودکشی باید بیمار تحت  نظر باشد.
3- برای ش���روع اثرات درمان���ی این دارو حداقل 2 

هفته وقت الزم است.
4- ب���ه علت نیمه عمر طوالن���ی دارو، تجویز  یکبار  

کفایت می  کند. آن در موقع خواب،  
که در صورت بروز   5- ب���ه بیمار باید یادآوری ش���ود 
عالئم ضد موسکارینی به درمان ادامه دهد، چون 

به این اثرات تاحدی تحمل حاصل می  شود.
6- در صورت وجود س���ابقه مصرف مهارکنندگان 
کسیداز توسط بیمار، باید دو هفته بعد   مونوآمین ا
از  قطع مصرف آن، مصرف این دارو  را  آغاز نمود.

7- در ص���ورت ضرورت مص���رف داروی مهارکننده 
کس���یداز باید حداق���ل یک هفته میان  مونوآمین ا
قط���ع مص���رف ای���ن دارو و ش���روع مص���رف داروی 

جدید فاصله ایجاد شود.
8- این دارو با ایجاد خواب  آلودگی، ممکن اس���ت 
که نی���از به مهارت دارند،  مثل رانندگی،  بر اعمالی 

تأثیر  بگذارد.
9- به  دلیل احتمال بروز منگی و سرگیجه، هنگام 
گهان���ی از حالت خوابیده یا نشس���ته  برخاس���تن نا

باید احتیاط نمود.
10- ب���ا مص���رف این دارو، خش���کی د ه���ان ممکن 
اس���ت بروز نمای���د. در ص���ورت تداوم ای���ن عارضه 
به  مدت بیش از 2 هفته، باید به پزش���ک مراجعه 

نمود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار 25میلی گرم س���ه ی���ا چهار  بار  
در  روز مصرف می ش���ود و س���پس مقدار مصرف بر 

حسب تحمل و نیاز  بیمار تنظیم می  گردد.
 10-20 mg/day ،کودکان 12-6 س���ال کودکان: در 
ی���ا mg/kg/day 3-1 در نوبت ه���ای منقس���م و در 
 1-3 mg/kg/day 50- 25 ی����ا mg/ day نوجوان���ان
در ن����وبت ه�����ای منقسم مصرف می  شود. سپس 
مقدار مصرف بر حسب تحمل و نیاز بیمار تنظیم 

می  گردد.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 10mg, 25mg 

          PAROXETIN                 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای درمان افس���ردگی 
پس���ت  اس���ترس  وحش���ت،  وس���واس،  ش���دید، 

تروماتیک و اضطراب استفاده می شود.
ک���ه بیمار وارد فاز  م���وارد منع مصرف: در صورتی 

مانیک شود، این دارو منع مصرف دارد.
ع،  ص������ر ب���ه  مبت������ال  بیم�������اران  در  هش���دارها: 
گلوکوم با  بیماری ه���ای قلب���ی، دیابت ملیت���وس، 
زاویه بس���ته، س���ابقه مانی���ا، اخت���الالت خونریزی 
که احتمال خطر  دهنده و مصرف سایر داروهایی 
خونری���زی را افزای���ش می دهد ب���ا احتیاط مصرف 

شود.
گوارش���ی شامل تهوع،  عوارض جانبی: اختالالت 
اس���تفراغ، س���وءهاضمه، درد ش���کمی، اس���هال، 
کاه���ش وزن،  یبوس���ت، بی اش���تهایی هم���راه ب���ا 
کنش های حساسیتی ش���امل بثورات پوستی،  وا
کس���ی، درد مفصلی، درد  کهی���ر، آنژی���وادم، آنافیال
عض���الت، حساس���یت ب���ه ن���ور، خش���کی ده���ان، 
گیج���ی،  بی ق���راری، س���ردرد، بی خواب���ی، ترم���ور، 
کت���وره، اخت����الالت جنس���ی،  گاال توه���م، تش���نج، 
اخت���الالت  مانی���ا،  تعری������ق،  ادراری،  احتب������اس 
اخت���الالت  دی���د، هایپوناترم���ی،  ت���اری  حرکت���ی، 
کلس���ترول و با  خونریزی دهنده، پورپورا، افزایش 
شیوع کمتر آریتمی، بی اختیاری ادراری از  عوارض 

جانبی این دارو هستند.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
کس���یداز با پاروکس���تین  مهارکنن���دگان مونوآمین ا
ک و مهلک در پی داشته  می تواند عوارض خطرنا
باشد. باید بین قطع مصرف یکی از دو دارو و شروع 
داروی دیگ���ر حداقل 14روز  فاصله باش���د. مصرف 
پاروکس���تین ب���ا دارو  ه���ای س���روتونرژیک می  تواند 
باعثب روز س���ندرم س���روتونین و  تش���دید عوارض 
ش���ود. غلظت پالس���مایی پاروکس���تین در مصرف 
همزمان با تربینافین افزایش می یابد. پاروکستین 
غلظت پالسمایی داریفناسین را افزایش می دهد. 

کند.  پاروکستین متابولیسم پرفنازین را مهار می 
نکات قابل توصیه

1- برای دست یابی به اثر ضدافسردگی دارو ممکن 
اس���ت تا 4 هفته زمان الزم باش���د، بنا بر این بیمار 
کند. در صورت برطرف  نباید داروی خ���ود را قطع 
شدن عالئم بیماری نیز  نباید مصرف دارو را قطع 
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نمود.
گهانی دارو بای���د خودداری  2- از قط���ع مص���رف نا
ک���رد و معم���واًل قطع مص���رف آن تدریج���ی صورت 

می گیرد.
3- ب���ه  دلی���ل احتمال ب���روز س���رگیجه، اختالل در 
تصمیم  گی���ری، تفک���ر و مهارت  ه���ای حرکت���ی، ت���ا 
مشخص شدن اثرات دارو هنگام رانندگی یا انجام 
که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط  کار  هایی 

نمود.
که احتم���ال اقدام به خودکش���ی در  4- بیماران���ی 
آن ها وج���ود دارد، نباید مقادیر زیاد دارو را به طور 

یک جا در اختیار داشته باشند.
مق���دار مص���رف: در درم���ان افس���ردگی ش���دید، 
اضط���راب، اس���ترس پس���ت تروماتی���ک، اضطراب 
 50 mg/day 20میلی گ���رم ه���ر صب���ح ت���ا بیش���ینه
)mg/ day 40 در س���المندان( مصرف می شود. در 
درمان وسواس ابتدا با مقدار مصرف 20 میلی گرم 
 40 mg/ day ه���ر روز صب���ح ش���روع و به تدری���ج ت���ا
افزای���ش می یاب���د و بیش���ینه مق���دار مص���رف آن 
mg/ day 60 است )mg/day 40 در سالمندان(. در 
درمان هراس ابتدا با مقدار مصرف 10 میلی گرم هر 
 40 mg/ day روز صبح شروع می شود و به تدریج تا
ک���ه بیش���ینه مقدار مص���رف آن  افزای���ش می یاب���د 

mg/ day 60 است )mg/day 40 در سالمندان(.
اشکال دارویی

Tablet: 20mg, 40mg

         SERTRALINE                 
م���وارد مصرف: این دارو برای درمان افس���ردگی، 
وس���واس، وحش���ت، اس���ترس پس���ت تروماتیک، 
کار  اخت���الل خلق���ی دوران قاعدگی و اضط���راب به  

می رود.
هشدارها: در نارس���ایی کبد، بیماری  های قلبی، 
س���ابقه حم���الت تش���نجی،  اخت���الالت انعقادی،  
گلوک���وم ب���ا زاویه بس���ته و س���ابقه مانیا ب���ا احتیاط 

فراوان تجویز شود.
عوارض جانبی: اختالالت جنسی، خواب  آلودگی، 
گوارش���ی  گیج���ی، خس���تگی ی���ا ضعف، مش���کالت 
از  جمله بی  اش���تهایی، اس���هال، خش���کی د هان، 
اختالل در هض���م غذا، تهوع، درد ش���کمی، نفخ، 
کاه���ش وزن، س���ردرد، افزایش تعری���ق، اختالالت 

خواب،  لرزش و در برخی موارد اختالالت انعقادی 
کنش  ه���ای تهاجم���ی،  و خونری���زی غیرع���ادی،  وا
حالت  های جنونی، سندرم استیونس-جانسون، 
کنش  ه���ای آلرژی���ک،  پرفش���اری خ���ون ری���وی، وا
ک���ی کاردی بطن���ی، ت���اری دی���د، برافروختگ���ی،  تا
س���ینوزیت، عفون���ت ادراری و خمی���ازه از ع���وارض 

جانبی این دارو می باشند.
متابولیس���م  س���رترالین  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کب���دی دارو  ه���ای ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای و 
کاهش داده و اثرات آن ها  دارو ه���ای ضدآریتمی را 
را تشدید می  کند. سرترالین همچنین متابولیسم 
ک���رده و باع���ث افزای���ش خطر  آس���تمیزول را مه���ار 
آریتمی می ش���ود. مصرف همزم���ان مهارکنندگان 
کس���یداز ب���ا ای���ن دارو ممک���ن اس���ت  مونوآمی���ن ا
ک قلبی- موج���ب بروز ع���وارض ج���دی و خطرن���ا
عروقی و CNS  ش���ود. از مصرف سرترالین همراه با 
پیموزاید به دلیل افزایش غلظت سرمی پیموزاید 
باید خودداری نمود. مصرف سرترالین با دارو  های 
سرتونرژیک می  تواند باعث بروزسندرم سروتونین 
و تش���دید عوارض شود. مصرف این دارو همزمان 
گی���اه علف چای  گیاه���ی ح���اوی  ب���ا فراورده  ه���ای 
مانند  هایپیران می  تواند موجب افزایش احتمال 

بروز  عوارض جانبی شود.
نکات قابل توصیه

1- برای دس���تیابی به اثر ضدافسردگی دارو ممکن 
است تا 4 هفته زمان الزم باشد.

گهانی دارو بای���د خودداری  2- از قط���ع مص���رف نا
کرد. 

3- ب���ه  دلی���ل احتمال ب���روز س���رگیجه، اختالل در 
تصمیم گی���ری، تفک���ر و مهارت  ه���ای حرکت���ی، ت���ا 
روشن ش���دن اثرات دارو در بیمار، هنگام رانندگی 
که نیاز به هوشیاری دارند، باید  کار  هایی  یا انجام 

احتیاط نمود.
که احتم���ال اقدام به خودکش���ی در  4- بیماران���ی 
آن ها وجود دارد، نبای���د مقادیر زیاد دارو را به طور  

یک جا در اختیار داشته باشند.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به  عنوان ضدافس���ردگی و  وسواس، 
ابتدا مقدار mg/day 50 صبح   ها یا عصر  ها، تجویز  
می  ش���ود و پ���س از چند هفت���ه در فواصل حداقل 
 50 mg/day ی���ک هفته  ای ب���ه این مق���دار می���زان
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اف���زوده می  ش���ود. در درم���ان اخت���الالت پانی���ک، د

 25 mg/day استرس پس از تروما یا اضطراب ابتدا
صبح   ها ی���ا عصر  ها، تجویز می  ش���ود. پ���س از یک 
هفت���ه مق���دار مص���رف را بر حس���ب نیاز ب���ه  میزان 
mg/day 50 افزایش می دهند و س���پس بر حسب 
نی���از بیمار و یا بر حس���ب تحمل بیم���ار در فواصل 
حداقل یک هفته  ای،  مق���دار mg/day 50 به این 
مق���دار اضافه می  ش���ود. ب���رای درم���ان اختالالت 
خلق���ی دوران قاعدگ���ی mg/day 50 در طول دوره 
کث���ر مقدار مصرف  قاعدگی مصرف می ش���ود. حدا
ب���رای درم���ان اخت���الالت خلق���ی دوران قاعدگ���ی 

mg/ day 150 و در بقیه موارد mg/ day 200 است.
ک���ودکان 6-12  کودکان: برای درمان وس���واس در 
س���اله، ابت���دا mg/day 25 و در نوجوان���ان 13-17 
س���اله mg/day 50، یک  ب���ار در روز، صبح یا عصر، 
تجویز می ش���ود و در فواصل حداقل یک هفته  ای 
مق���دار مص���رف بر حس���ب نی���از  ی���ا  تحم���ل بیمار 

افزایش می  یابد.
اشکال دارویی

Capsule /Tablet: 25mg, 50mg, 100mg

   TRANYLCYPROMINE    
م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای درمان افس���ردگی 
ش���دید در ص���ورت عدم تأثیر  یا عدم تحمل س���ایر 

دارو  های ضدافسردگی، تجویز  می  شود.
کبدی،   م���وارد منع مص���رف: در موارد نارس���ایی 
فئوکروموس���یتوم، الکلیس���م،  نارس���ایی احتقان���ی 
کلیه مصرف این دارو منع  قلب و نارس���ایی شدید 

شده است.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود آریتمی قلبی، بیماری قلبی-
نارس���ایی کبد،   ی���ا مک���رر،  عروق���ی، سردردش���دید 
کلیه، اس���کیزوفرنی،  پرفش���اری خ���ون، نارس���ایی 
ک���ه تحت عمل  تمای���ل ب���ه خودکش���ی و بیمارانی 
گرفته اند ب���ا احتی���اط فراوان  س���مپاتکتومی ق���رار 

مصرف شود.
2- در ط���ول درمان با این دارو،  فش���ار خون بیمار 
کنترل ش���ود. در ص���ورت بروز  تپ���ش قلب یا  بای���د 

سردرد مداوم، مصرف این دارو باید قطع شود. 
کاه���ش فش���ار خ���ون در حال���ت  ع���وارض جانب���ی: 
ایس���تاده، اس���هال، خیز محیطی، تحریک سیستم 

س���مپاتیک، خوا ب  آلودگی، اث���رات ضد کولینرژیک، 
کاهش توانایی جنس���ی،   ،CNS تاری دید، تحریک
س���رگیجه، س���ردرد خفیف، افزای���ش اش���تها و وزن، 
افزای���ش تعریق، ته���وع،  لرزش و ضعف، یبوس���ت و 
خشکی د هان با مصرف این دارو گزارش شده است.
کس���یداز،  تداخل  ه���ای داروی���ی: مهار مونوآمین ا
متابولیسم بعضی از دارو های آمینی مثل دارو های 
مقلد سمپاتیک با اثر غیرمستقیم را که در بسیاری 
از فراورده  ه���ای ضدس���رفه و ضداحتق���ان وج���ود 
دارن���د، مه���ار نم���وده و اث���ر منقبض کنن���ده عروقی 
کن���د. همچنین اثر  آن ها را ممکن اس���ت تش���دید 
منقبض کننده عروقی تیرامی���ن )موجود در بعضی 
کهن���ه و محص���والت تخمیری(  غذا  ه���ا مثل پنی���ر 
کی تش���دید شود.  ممکن اس���ت به  صورت خطرنا
ک  گهانی و خطرنا نتیجه این تداخ���الت افزایش نا
فش���ار خ���ون اس���ت. خطر  ای���ن تداخل ت���ا 2هفته 
پس از قط���ع مص���رف داروی مهارکننده مونوآمین 
کس���یداز نی���ز  وج���ود دارد. مصرف همزم���ان این  ا
دارو ب���ا پتیدین و احتمااًل س���ایر دارو  های ضددرد 
اپیوئیدی موجب تحریک ش���دید، تعریق، سفتی 
عضالن���ی و افزایش ش���دید فش���ار خون می  ش���ود. 
 CNS از ط���رف دیگ���ر  ممکن اس���ت اث���رات مضعف
 CNS اپیوئید  ها منجر به تش���دید عوارض مضعف
این دارو شود. مصرف همزمان این دارو با دارو  های 
ضدافسردگی سه حلقه ای منجر به تحریک CNS و 
زیادی فش���ار خون می  گردد. مصرف همزمان دارو 
ب���ا دارو  ه���ای ضدافس���ردگی دس���ته SSRIs مانند 
فلوکس���تین، س���رترالین،  س���یتالوپرام و ت���رازودون 
موجب بروز سندرم سروتونین )که می  تواند کشنده 
گردد. در صورت مصرف همزمان این دارو  باش���د( 
کاهنده قندخون یا انسولین،  کی  با دارو  های خورا
اثر کاهنده قندخون آن ها افزایش می یابد. مصرف 
همزم���ان ای���ن دارو ب���ا دارو  های مقلد س���مپاتیک 
موجب بحران زیادی فشار خون می  گردد. مصرف 
همزمان دکسترومتورفان با این دارو ممکن است 
س���بب ب���روز هیج���ان و زیادی فش���ار خون ش���ود. 
گوانیتیدی���ن و رزرپین با این دارو  مصرف همزمان 
ممکن است منجر به بروز زیادی متوسط تا شدید 
فش���ار خون ش���ود. مصرف همزمان لوودوپا با این 
دارو توصی���ه نمی  ش���ود. تحریک پذیری، س���ردرد، 
افزای���ش فش���ار خ���ون و توه���م با مص���رف همزمان 
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گزارش ش���ده اس���ت. مصرف  متیل دوپا با این دارو 
همزم���ان ای���ن دارو ب���ا فراورده  های ح���اوی الکل و 
س���ایر دارو  های مضعف CNS ممکن اس���ت اثرات 
تضعیف کنن���ده CNS را  تش���دید نمای���د. مص���رف 
همزم���ان دارو  های بی حس کننده موضعی حاوی 
اپی  نفری���ن ب���ا ای���ن دارو، ممک���ن اس���ت منج���ر به 
افزایش شدید فشار خون ش���ود. مصرف همزمان 
این دارو با مقادیر بیش از حد کافئین ممکن است 
س���بب بروز  آریتمی ش���دید قلبی و افزایش بیش از 
حد فشار خون شود. مصرف همزمان کاربامازپین، 
کسیداز  ماپروتیلین و سایر مهارکنندگان مونوآمین ا
ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت منجر به بح���ران زیادی 
فشار خون، تشنج و حتی مرگ شود. اثرات محرک 
CNS متیل فنی���دات در صورت مصرف همزمان با 

این دارو ممکن است افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای ب���روز  اث���رات درمانی ای���ن دارو حداقل 3 
هفته وقت الزم است.

2- قطع مصرف این دارو باید تدریجًا و با مشورت 
پزشک انجام شود.

3- س���ایر دارو  های ضدافس���ردگی بای���د حداقل 2 
هفته پس از قطع مصرف این دارو تجویز شوند.

4- مص���رف این دارو بای���د حداقل یک هفته پس 
از قطع مصرف س���ایر دارو  های ضدافس���ردگی و در 
مورد فلوکستین حداقل 5 هفته بعد، شروع شود.
5- در ص���ورت بروز  تپش قلب یا س���ردرد مداوم با 

این دارو، مصرف دارو باید قطع شود.
تیرامی���ن،  ح���اوی  غذا  ه���ای  مص���رف  از   -6
فراورده  ه���ای  و  کافئی���ن  ح���اوی  نوش���ابه   های 
ح���اوی ال���کل و دارو ه���ای ضدس���رفه و دارو  ه���ای 
س���رماخوردگی، ب���دون مش���ورت ب���ا پزش���ک باید 

گردد. خودداری 
7- در صورت بروز عالئم بحران زیادی فشار خون 

باید به پزشک مراجعه شود.
8- ب���ه دلی���ل احتم���ال ب���روز س���رگیجه، هن���گام 
برخاس���تن از حال���ت خوابی���ده ی���ا نشس���ته، بای���د 

احتیاط نمود.
9- ب���ه دلیل بروز س���رگیجه ی���ا تاری دی���د، هنگام 
که نیاز به هوشیاری  کار با ماشین   آالتی  رانندگی یا 

دارند،  باید احتیاط نمود.
مقدار مص���رف: به  عن���وان ضدافس���ردگی، ابتدا 

مص���رف  منقس���م  نوبت ه���ای  در   30 mg/day
می شود. در صورت عدم مشاهده عالئم بهبودی 
پ���س از دو هفته، مقدار مصرف را می توان هر 1-3 
هفته به میزان mg/day 10 افزایش داد. به  عنوان 

نگهدارنده mg/day 40-10 مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 10mg

          TRAZODONE                  
م���وارد مصرف: ت���رازودون در درمان افس���ردگی و 

بی خوابی تجویز می  شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری قلب���ی، 
کلیوی با احتیاط فراوان مصرف  نارسایی کبدی و 

شود.
عوارض جانب���ی: خش���کی د ه���ان، خواب  آلودگی، 
تاری دید،  اختالل در تطابق و افزایش فش���ار داخل 
کردن،  چش���م، یبوس���ت،  ته���وع، اش���کال در ادرار 
تعریق، نعوظ مداوم، بثورات جلدی، لرزش دست، 
کودکان(،   کهیر، اختالالت رفت���اری )به خصوص در 
هیپومانی���ا، توه���م )به خص���وص در س���المندان(، 
افزای���ش اش���تها، تغیی���ر وزن، تش���نج، اخت���الالت 
گرانولوسیتوز، لکوپنی، ائوزینوفیلی،  حرکتی، تب، آ
کاهش سدیم خون و  اختالل در  ترومبوسیتوپنی، 

عملکرد کبد از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: این دارو با اثر ضدتش���نجی 
اث���ر  ع مقابل���ه می  کن���د، ول���ی  دارو  ه���ای ضدص���ر
تس���کین بخش دارو های ضداضطراب و خواب آور  
را افزای���ش می  دهد. مصرف همزم���ان با دارو های 
کسیداز  ضدافسردگی مهارکننده آنزیم مونوآمین ا
موجب تحریک سیستم اعصاب مرکزی و افزایش 
فشار خون می  گردد. مصرف همزمان فراورده  های 
حاوی الکل و س���ایر دارو های مضعف CNS همراه 
ب���ا ای���ن دارو، ممکن اس���ت س���بب تش���دید اثرات 
مضعف CNS ش���ود. مص���رف همزم���ان دارو  های 
کاهن���ده فش���ار خ���ون ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت 
کاهش بی���ش از  حد فش���ار خون را  احتم���ال ب���روز 

افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- مصرف این دارو بایس���تی حداقل 2 هفته پس 
از قط���ع مص���رف داروی ضدافس���ردگی مهارکننده 
کسیداز شروع شود. با این وجود  آنزیم مونوآمین ا
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حداق���ل یک هفته پس از قطع مص���رف این دارو، د

می  ت���وان مصرف س���ایر دارو  های ضدافس���ردگی را 
آغاز نمود.

2- قب���ل از قط���ع مص���رف دارو، بای���د ب���ه پزش���ک 
مراجعه شود. مصرف این دارو باید به  تدریج قطع 

شود.
3- به  دلیل بروز احتمال سرگیجه، هنگام رانندگی 
که نیاز به هوشیاری دارند،  کار با ماش���ین   آالتی  یا 

باید احتیاط نمود.
4- ب���ه  دلی���ل ب���روز س���رگیجه، هنگام برخاس���تن 
گهانی از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط  نا

نمود.
خ  گر به  دلیل مصرف ترازودون، نعوظ مداوم ر 5- ا

گردد. دهد، مصرف دارو باید قطع 
مقدار مصرف

ابت���دا  در  افس������ردگی  درم��������ان  در  بزرگس�����االن: 
در   )100 mg/day س���المن����دان( 150می�����لی گ���������رم 
که در صورت  نوبت های منقسم مصرف می  شود 
کثر  نی���از هر 4-3 روز به  می���زان mg/ day 50 تا حدا
درم���ان  در  اس���ت.  قابل افزای���ش  میلی گ���رم   600
کمت���ر  )75 -25میلی گ���رم(  بی خواب���ی از  مقادی���ر 

استفاده می شود.
ابت���دا  س���������ال،   6-18 ک������ودکان  در  ک���������ودکان: 
mg/ kg/ day 2-1/5 در نوبت ه�������ای منقس���������م 
مصرف می  ش���ود و س���پس مقدار مصرف هر 3-4 
کث���ر  روز ب���ر حس���ب نی���از و  تحم���ل بیم���ار ت���ا حدا

mg/ kg/ day 6 افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg 

      TRIMIPRAMINE             
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان افس���ردگی 

مصرف می  شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود آس���م، اخت���الالت 
گوارش���ی ی���ا قلبی -  دوقطب���ی، اخت���الالت خونی، 
گلوکوم با زاویه بسته، افزایش فشار داخل  عروقی، 
کره چشم، پرکاری تیروئید، هیپرتروفی پروستات، 
کلی���ه، اس���کیزوفرنی، حمالت  کب���د ی���ا  نارس���ایی 
تشنجی و احتباس ادرار با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د ه���ان، خواب  آلودگی، 

ضعف و خستگی، تاری دید،  افزایش فشار داخل 
کردن،  کره چشم، یبوست،  تهوع، اشکال در ادرار 
کاهش فشار خون وضعیتی،  اختالل ضربان قلب، 
کنش  های ازدیاد حساسیت، اختالالت رفتاری،   وا
اخت���الالت حرکتی، اخت���الل در فعالیت جنس���ی،  
افزای���ش اش���تها و وزن، ع���وارض اندوکری���ن مث���ل 
ژنیکوماس���تی، اختالالت خونی، ل���رزش اندام  ها، 
اغتشاش ش���عور، عصبانیت یا بی قراری از عوارض 

جانبی دارو هستند.
ت����داخل  ه���ای داروی�����ی: مص�������رف همزم�����ان ن 
فراورده  های حاوی الکل و سایر دارو  های مضعف 
CNS ممک���ن اس���ت س���بب ب���روز ضع���ف ش���دید 
کاهش فش���ار خون شود.  CNS، ضعف تنفس���ی و 
مص���رف همزمان این دارو با دارو  های ضدتیروئید 
گرانولوس���یتوز  را افزایش  ممکن اس���ت خطر ب���روز آ
ده���د. ب���ا مص���رف همزم���ان فنوتیازین  ها ب���ا این 
دارو، اث���رات ضد کولینرژیک یا تس���کین  بخش این 
دارو  ه���ای ب���ا تریمیپرامی���ن ممکن اس���ت طوالنی 
یا تش���دید ش���ود. همچنین احتمال بروز حمالت 
تش���نجی افزای���ش می  یاب���د. س���ایمتیدین ممکن 
اس���ت متابولیسم این دارو را مهار نموده و غلظت 
کاهنده فشار  پالسمایی آن را افزایش دهد. اثرات 
گوانیتیدین در صورت مصرف  کلونیدی���ن و  خون 
کاه���ش یابد.  همزم���ان ب���ا این دارو ممکن اس���ت 
کسیداز  مصرف همزمان مهارکنندگان مونوآمین ا
از جمل���ه فورازولی���دون و پروکاربازین ب���ا این دارو، 
منجر به بروز تشنجات شدید، بحران زیادی فشار 
خون یا مرگ ش���ده اس���ت. مص���رف همزمان این 
دارو ب���ا دارو  های مقلد س���مپاتیک ممکن اس���ت 
س���بب تش���دید عوارض قلبی - عروق���ی و احتمااًل 
ک���ی کاردی یا افزایش فش���ار خون  بروز آریتم���ی، تا
کاهش آس���تانه تش���نج با  ش���ود. این دارو از طریق 
ع، مقابل���ه می  کند. بعضی از  اث���ر دارو  های ضدصر
کاهش غلظت پالس���مایی  ع با  دارو های ضدص���ر
کاه���ش  را  آن  اث���ر ضدافس���ردگی  تریمی  پرامی���ن، 

می دهند. 
نکات قابل توصیه

گهانی مصرف دارو باید پرهیز ش���ود.  1- از  قط���ع نا
کاهش مقدار مص���رف به  تدریج  در ص���ورت نی���از، 
در ط���ول یک دوره حداق���ل 4 هفته  ای باید انجام 

شود.
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2- در هفته   ه���ای اول درم���ان ب���ه  دلی���ل افزایش 
تمایل به خودکش���ی بای���د بیمار را تح���ت  نظر قرار 

داد.
3- ب���رای ش���روع اث���رات درمانی ای���ن دارو حداقل 

6-1هفته وقت الزم است.
4- ب���ه  علت نیمه عمر طوالن���ی دارو، تجویز  یکبار  

کفایت می  کند. آن در موقع خواب، 
که در صورت بروز  5- ب���ه بیمار باید یادآوری ش���ود 
عالئم آنتی موسکارینی به درمان ادامه دهد، چون 

به این اثرات تا حدی تحمل حاصل می  شود.
6- در صورت وجود س���ابقه مصرف مهارکنندگان 
کسیداز توسط بیمار،  باید دو هفته بعد  مونوآمین ا

از قطع آن، مصرف این دارو را آغاز نمود.
7- در ص���ورت ضرورت مص���رف داروی مهارکننده 
کس���یدازباید حداقل ی���ک هفته میان  مونوآمین ا
قط���ع ای���ن دارو  و ش���روع مص���رف داروی جدی���د 

فاصله ایجاد شود.
8- این دارو با ایجاد خواب  آلودگی، ممکن اس���ت 
ک���ه نیاز به مه���ارت و هوش���یاری دارند،  براعمال���ی 

مانند رانندگی، تأثیر بگذارد.
9- به دلیل احتمال بروز منگی و س���رگیجه هنگام 
بای���د  نشس���ته  و  خوابی���ده  حال���ت  از  برخاس���تن 

احتیاط نمود.
10- ب���ا مص���رف این دارو، خش���کی ده���ان ممکن 
اس���ت بروز نماید. در صورت ت���داوم این عارضه به 
م���دت بی���ش از 2هفته، بای���د به پزش���ک مراجعه 

نمود.
مقدار مصرف

بزرگس�������االن: ب���ه  عن���وان ضدافس�������ردگی، ابت���دا 
mg/ day 75 در ن�����وبت ه���ای منقس�������م مص���رف 
می  ش���ود و س���پس مق���دار مص���رف بر حس���ب نیاز 
و تحم���ل بیم���ار ب���ه تدری���ج ت���ا mg/day 150 )ت���ا 
کثر mg/day 200( تنظیم می  ش���ود. به  عنوان  حدا
نگهدارنده، mg/day 150-50 مصرف می  شود. در 
 100 mg/ day بیماران بستری در بیمارستان، ابتدا
در نوبت های منقس���م مصرف می  ش���ود و سپس 
 200 mg/day ت���ا روز  چن���د  ط���ی  مص���رف  مق���دار 
هفت���ه(   2-3 ط���ی   250-300 mg/day کث���ر  )حدا

افزایش می  یابد.
در   50 mg/day ابت���دا  نوجوان���ان،  در  ک���ودکان: 
نوبت های منقسم مصرف می  شود و سپس مقدار  

کثر  مص���رف بر حس���ب نی���از و تحمل بیمار ت���ا حدا
mg/day 100 تعیین می  شود. 

اشکال دارویی
Tablet: 25mg, 100mg
Oral Drop: 4% 

        VENLAFAXINE                
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان افس���ردگی 

کار می رود. شدید و اضطراب جنرالیزه به 
موارد منع مصرف: در صورت وجود آریتمی قلبی 
کنترل نشده نباید مصرف شود. و پرفشاری خون 

هشدارها
1- در ص���ورت وج���ود اختالالت دوقطب���ی یا خطر  
بروز  آن ها، پرفش���اری خ���ون، بیماری  های قلبی، 
کب���دی، س���ابقه مانی���ا،  کب���د، س���یروز  نارس���ایی 
گلوکوم ب���ا زاویه  کلیه، س���ابقه تش���نج و  نارس���ایی 

بسته با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- به  دلیل احتمال افزایش تمایل به خودکش���ی 
در اوای���ل درمان ب���ا این دارو، بیم���ار باید به دقت 

توسط بستگان تحت  نظر باشد. 
ع���وارض جانبی: پرفش���اری خون، ع���وارض قلبی 
مانند درد قفس���ه س���ینه و تپش قلب، یبوس���ت، 
کاهش وزن، تغییر  تهوع، اس���تفراغ، بی  اشتهایی، 
گیج���ی،  کلس���ترول س���رم، ل���رز، خمی���ازه،  می���زان 
خش���کی دهان، بی  خواب���ی، عصبانیت، بی  حالی 
و ضعف، س���ردرد، رویا های غیرع���ادی، اضطراب، 
عض���الت،  تون���وس  افزای���ش  ش���عور،  اغتش���اش 
اختالالت حس���ی، اختالالت قاعدگ���ی، اختالالت 
گش���ادی مردمک چشم، تعریق، افزایش  بینایی، 
احتم���ال خونریزی، رینیت و اختالالت جنس���ی از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کلوزاپی���ن می  توان���د منج���ر به افزای���ش غلظت  ب���ا 
کلوزاپین و بروز عوارض ناخواس���ته از جمله  خونی 
مهارکنن���دگان  همزم���ان  مص���رف  ش���ود.  تش���نج 
کس���یداز، مصرف ای���ن دارو نباید تا 14  مونوآمین ا
روز پ���س از قط���ع مصرف مهارکنن���دگان مونوآمین 
کسیداز مصرف شود. همچنین مصرف دارو های  ا
کسیداز باید پس از 7 روز از قطع مصرف  مونوآمین ا
کس���ین ش���روع ش���ود. مصرف همزمان این  ونالفا
دارو با دارو های سروتونرژیک، ممکن است منجر 
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به بروز سندرم س���روتونرژیک شود. این دارو زمان د

پرترومبین و زمان ترومبوپالس���تین پارش���یال را در 
بیماران تحت درمان با وارفارین افزایش می  دهد. 
مصرف همزمان سایمتیدین با این دارو می  تواند 
کس���ین  منجر به افزایش غلظت پالس���مایی ونالفا
ش���ود. این تداخل به  ویژه در سالمندان، بیماران 
کبدی  مبت���ال ب���ه پرفش���ار ی خ���ون ی���ا اخت���الالت 

اهمیت دارد. 
نکات قابل توصیه

1- ب���رای حصول ب���ه اثر  درمان���ی مطلوب، ممکن 
است 4 هفته یا بیشتر زمان مورد نیاز باشد.

گوارشی می توان دارو را  2- در صورت بروز  عوارض 
کرد.  همراه غذا مصرف 

3- قط���ع مص���رف دارو بای���د ب���ه تدری���ج و ب���ا نظر 
پزشک انجام شود. 

4- ب���ه  دلی���ل احتم���ال ب���روز س���رگیجه، هن���گام 
برخاس���تن از حال���ت خوابی���ده ی���ا نشس���ته بای���د 

احتیاط نمود. 
5- ب���ه  دلی���ل اخت���الالت بینای���ی، خواب آلودگی، 
ک���ه نیاز به  کار هایی  در ص���ورت رانندگی ی���ا انجام 

کرد.  هوشیاری و دقت دارند باید احتیاط 
6- ب���ه  دلی���ل افزای���ش خطر اق���دام به خودکش���ی، 
ب���ه  وی���ژه در اوای���ل درمان ب���ا این دارو، بس���تگان و 
ک���ه از بیم���ار نگه���داری می کنن���د، باید هر  اف���رادی 
گونه تغییر مش���کوک در  رفتار  بیمار  و وخیم شدن 

وضعیت افسردگی او  را  به پزشک اطالع دهند. 
کنش آلرژیک مانند  گون���ه وا 7- در ص���ورت بروز هر 
کهیر، بای���د مراتب فورًا به اطالع  بث���ورات جلدی یا 

پزشک رسانده شود.  
مق���دار مصرف: در درمان افس���ردگی ابتدا مقدار 
mg/ day 75 در دو نوبت منقسم مصرف می شود 
و س���پس در فواصل 2 هفته یک  بار مقدار مصرف 
 375 mg/day کث���ر مق���دار بر حس���ب نیاز  ت���ا حدا
افزای���ش می یاب���د. در درم���ان اضط���راب ژنرالیزه و 
گرفتن در  همچنی���ن اضطراب  های ناش���ی از ق���رار 
جمع اف���راد، از اش���کال دارویی پیوس���ته رهش به 
میزان 75میلی گرم روزانه یک  بار مصرف می شود. 
کثر  ای���ن مقدار مص���رف هر 2 هفته یک  ب���ار تا حدا

مقدار mg/ day 225 افزایش می یابد. 
اشکال دارویی

Capsule /Tablet: 37.5mg, 75mg

Capsule (Extended Release):37.5mg, 
75mg, 150m

        APOMORPHINE          
م���وارد مص���رف: آپومورفی���ن برای درم���ان حاد و 
متن���اوب حمالت بیماری پارکینس���ون پیش���رفته 

استفاده می  شود. 
م���وارد من���ع مص���رف: در موارد ضعف تنفس���ی با 
کب���دی، ش���وک، تش���نج ی���ا عدم  CNS، نارس���ایی 
هوش���یاری، مش���کالت عصبی-روانی یا زوال عقل 

این دارو نباید مصرف شود. 
هشدارها

1- این دارو باعث تهوع و استفراغ می  شود.
2- در ص���ورت وجود بیماری  ه���ای ریوی، قلبی-
عروقی و غدد درون ریز  و س���ابقه افت فش���ار خون 

وضعیتی با احتیاط تجویز شود.
کلی���ه، قلب و  کبد،  3- ارزیاب���ی دور ه  ای عملک���رد 

عروق و سیستم خون ساز ضروری است.
4- قب���ل از ش���روع و در حی���ن تجوی���ز ای���ن دارو به 
کم  خونی  همراه لوودوپا )هر شش ماه یک بار( بروز  

همولیتیک بررسی شود.
عوارض جانبی: تهوع و  استفراغ، تضعیف دستگاه 
عصب���ی مرک���زی، خواب  آلودگی، افت فش���ار خون 
وضعیت���ی، افزایش ترش���ح ب���زاق و ع���رق از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل  های داروی���ی: اثرات درمان���ی آپومورفین 
ممکن اس���ت ب���ه  وس���یله دارو  ه���ای ضدجنون یا 
سایر مهارکننده   های دوپامین در CNS مهار شود.

نکات قابل توصیه
1- در ط���ول درم���ان ب���ا آپومورفی���ن بیم���ار بای���د 

تحت  نظر متخصص و در بیمارستان باشد.
2- در تزریقات مکرر، محل تزریق عوض شود.

کی دومپریدون )20میلی گرم سه  بار  3- تجویز خورا
در روز( دو تا سه روز قبل و حین تجویز آپومورفین 
)60-30 دقیق���ه قب���ل از مص���رف آپومورفین( برای 
کاهش عوارض جانبی آپومورفین توصیه می  شود.
مق���دار مص���رف: بع���د از قط���ع درم���ان ج���اری 
پارکینسون به مدت یک شب، مقادیر تشخیصی 
ت���ا  کث���ر  )حدا میلی گ���رم   5  ،4  ،2  ،1 آپومورفی���ن 
10میلی گرم( در فواصل 30 دقیقه به طور افزاینده و 
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از راه زیرجلدی تزریق شود، تا حداقل مقدار مولد 
گردد. پاسخ تعیین 

اشکال دارویی
Injection: 10mg/ml

       ARIPIPERAZOLE             
موارد مصرف: این دارو در درمان اس���کیزوفرنی، 
درم���ان و پیش���گیری از  حم���الت مانی���ا و درم���ان 

کمکی افسردگی شدید استفاده می شود.
بیماری  ه���ای  وج���ود  ص������ورت  در  هش�������دارها: 
قل�����بی-عروق���ی، بیم����اری  ه���ای ع���روق مغ���زی، 
س���ن�����درم  س������ابقه  دی����اب���ت،  دهیدراتاس���یون، 
نورولپتیک بدخیم و سالمندان با احتیاط فراوان 

تجویز شود.
ج هرم���ی از جمله  ع���وارض جانب���ی: عوارض خ���ار
لرزش، اختالالت خواب به ص���ورت خواب آلودگی 
و ی���ا بی  خواب���ی و خس���تگی، اف���ت فش���ار خ���ون 
کی کاردی، سردرد،  گوارش���ی، تا وضعیتی، عوارض 
اضط���راب، بی ق���راری، افزای���ش وزن و اخت���الالت 

بینایی از عوارض جانبی دارو هستند. 
تداخل  های دارویی: این دارو عوارض ش���ناختی 
کاهنده فش���ار  و حرکتی ال���کل را افزایش داده و اثر 
گیرن���ده آلف���ا-1- گونیس���ت  خ���ون دارو ه���ای آنتا
کالریترومایس���ین،  آدرنرژی���ک را تقوی���ت می  کن���د. 
کینیدین  کتوکونازول، فلوکستین و  کونازول،  ایترا
کاهش و غلظت خونی آن  متابولیس���م این دارو را 
کاربامازپین و سایر دارو های  را افزایش می  دهند و 
کننده سیستم آنزیم های کبدی ممکن است  القا 
متابولیس���م ای���ن دارو را افزای���ش و غلظ���ت خونی 
کاهش دهن���د. مصرف همزمان  آری پی پ���رازول را 
ای���ن دارو با دارو های با اث���ر ضد کولینرژیک ممکن 

است منجر به افزایش دمای بدن شود. 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت باع���ث خواب آلودگ���ی 
ی���ا اش���کال تصمیم گی���ری و نق���ص حرکتی ش���ود. 
کار با ماشین آالتی  بنابراین باید هنگام رانندگی یا 

که نیاز به هوشیاری دارند، احتیاط شود. 
2- در ص���ورت بروز  تب ش���دید، س���فتی عضالنی، 
تعریق، ضربان س���ریع و نامنظم قلب و اغتش���اش 
ش���عور، مراتب باید س���ریعًا به پزش���ک اطالع داده 

شود. 

مقدار مصرف: برای درمان اس���کیزوفرنی، مقدار 
ک����ثر آن  مصرف معم���ول آن mg/day 15-5 و حدا
mg/ day 30 می  باش���د. در بالغین 18-15 ساله نیز 
برای درمان اس���کیزوفرنی ابت���دا 2 میلی گرم روزی 
کی ب���رای 2 روز س���پس  یک  ب���ار ب���ه ص���ورت خورا
 10 mg/ day 5 ب���رای 2 روز بع���د و نهایت���ًا mg/ day
مص���رف می  ش���ود و س���پس در ص���ورت نی���از ه���ر 
ب���ار 5 میلی گرم ب���ه این مق���دار اضافه می  ش���ود تا 
کث���ر mg/day 30 برس���د. ب���رای درم���ان و  ب���ه حدا
پیشگیری از مانیا مقدار 15 میلی گرم یک  بار در روز 
که می  توان آن  کی مصرف می شود  به صورت خورا
کثر mg/day 30 افزایش داد. برای درمان  را تا حدا
کمکی م���وارد ح���اد افس���ردگی ش���دید ابت���دا 2-5 
کی روزانه یک  بار مصرف می  شود و  میلی گرم خورا
متعاقبًا بر اساس پاسخ بیمار مقدار مصرف تنظیم 
 2-15 mg/day می  گردد. مقدار مصرف معمول آن

می  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 10mg, 15mg

         ATOMOXETIN                  
درم���ان  جه���ت  آتوموکس���تین  مص���رف:  م���وارد 
اخت������الالت نق���ص توج���ه ناشی از بی���ش فعالیتی 

)ADHD( استفاده می شود.
موارد منع مصرف: دربیماری فئوکروموس���یتوم، 
بیماری ه���ای ش���دید قلب���ی عروق���ی و در مص���رف 
که موجب طوالنی ش���دن  همزم���ان ب���ا داروهایی 

QT در نوار قلبی می شوند، منع مصرف دارد.
هشدارها

1- ای���ن دارو جه���ت درم���ان افس���ردگی، چاق���ی، 
کسالت و سستی نباید مصرف شود.

ک���ه ف���رم ش���دید و پای���دار  کودکان���ی  2- صرف���ا در 
ADHD دارند، مصرف شود.

3- در بیمارانی که دچار سایکوز یا مانیا، اضطراب، 
افس���ردگی، سابقه تش���نج، رفتارهای پرخاشگرانه 
گلوکوم با زاویه بس���ته هس���تند، بای���د با احتیاط  و 

مصرف شود.
ع���وارض جانبی: بی اش���تهایی، خش���کی دهان، 
ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کمی، یبوس���ت، س���وء 
کی کاردی، پرفشاری خون، سرخ  هاضمه، نفخ، تا
گیجی، س���ردرد،  ش���دن پوس���ت، اختالل خواب، 
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کس���الت، بی حالی، اضطراب، افس���ردگی، تحریک د

پذی���ری، اختالل در حس چش���ایی، فل���ج، ترمور، 
اخت���الل در دفع ادرار، التهاب پروس���تات، اختالل 
جنس���ی، میدری���از، بث���ورات پوس���تی، درماتی���ت، 
کمتر طوالن���ی ش���دن فاصله تعری���ق و ب���ا ش���یوع 
QT در ن���وار قلب���ی، س���نکوپ، خیال خودکش���ی، 
پرخاشگری، تغییر در احساسات، تیک، سایکوز، 
س���ردی در اندام ه���ای تحتانی، تغیی���ر در منس، 
اسپاسم عضالت، خارش و به ندرت تشنج، پدیده 
گلوکوم با زاویه بس���ته از  کب���دی و  رین���ود، اختالل 

عوارض جانبی آتوموکستین هستند.
همزم���ان  مص���رف  در  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ترام���ادول،  ضدافس���ردگی ها،  ب���ا  آتوموکس���تین 
بوپروپی���ون احتمال تش���نج افزای���ش می یابد. در 
مصرف همزم���ان با آمی���ودارون، دیس���وپیراماید، 
ضدافس��������ردگی های س������ه حلقه ای، داروه��������ای 
که فاصل���ه QT را در نوار قلبی طوالنی  ضدجنونی 
فلوکساس���ین،  موکس������ی  مت���������ادون،  می  کنن���د، 
مفلوکین، سوتالول، دیورتیک ها خطر بروز آریتمی 
بطنی افزای���ش می یابد. آتوموکس���تین تا دو هفته 
بع���د از قط���ع داروه���ای مهارکنن���ده MAO نبای���د 
شروع شود و همچنین مهارکننده های MAO نیز 
نباید تا دو هفته بعد از قطع آتوموکس���تین ش���روع 
شوند زیرا  احتمال آریتمی بطنی افزایش می یابد.

مقدار مصرف
 40 mg/dayبزرگس���االن: درمان ب���ا مقدارمص���رف
که باتوجه به پاس���خ  ب���رای 7 روز ش���روع می ش���ود 
بیم���ار، مق���دار مص���رف افزای���ش می یاب���د. مق���دار 
 80-100  mg/ day نگهدارن���ده  معم���ول  مص���رف 
 120  mg/ day می ب�����اشد ولی می ت�����وان آن را ت��������ا

افزایش داد.
 500 mcg/kg/ day کودکان: درمان با مقدار مصرف
که با توجه به پاس���خ  برای 7 روز ش���روع می ش���ود 
بیم���ار، مق���دار مص���رف افزای���ش می یاب���د. مق���دار 
 1/2 mg/ kg/ day نگهدارن���ده  معم���ول  مص���رف 
 1/8  mg/ kg/ day می باش���د ولی می ت���وان آن را ت���ا
 120 mg/day افزایش داد و بیشینه مقدار مصرف آن

است.
اشکال دارویی

Capsule: 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 
60mg

         BETAHISTINE                 
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالئ���م 
کاه���ش  بیم���اری منیی���ر )س���رگیجه، وزوزگ���وش،  

کار می  رود. شنوایی( به  
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
فئوکروموسیتوم و زخم گوارشی فعال نباید مصرف 

شود.
گوارش���ی، س���ردرد،  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
بثورات پوستی و خارش از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کاهش  گونیس���ت   های هیس���تامین، موج���ب  آنتا

تأثیر  دارو می  شود.
مق���دار مص���رف:  ابت���دا 16میلی گ���رم 3 ب���ار در  روز، 
ترجیح���ًا بع���د  از غ���ذا  و س���پس در ادام���ه درم���ان 

mg/ day 48-24 مص����رف  می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 8mg, 16mg

     BUPRENORPHINE        
م���وارد مصرف: این دارو به عن���وان ضددرد برای 
تس���کین دردهای متوس���ط تا ش���دید و نیز قبل از 
عمل جراحی و بصورت ترکیبی با نالوکس���ان برای 

درمان وابستگی به اپیوئید ها  استفاده می گردد.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود اس���هال 
به  دلیل مسمومیت و ضعف شدید تنفسی، نباید 

مصرف شود.
هشدارها

ک���م کاری تیروئید،  1- در م���وارد افت فش���ار خون، 
کاهش ذخیره تنفس���ی با احتی���اط فراوان  آس���م و 

مصرف شود.
2- ب���ر خ���الف بیش���تر دارو ه���ای اپیوئی���دی فقط 
بخش���ی از  اثرات این دارو توسط نالوکسون خنثی 

می شود.
ای���ن دارو هن���گام حمل���ه آس���می  از مص���رف   -3

اجتناب شود.
4- مص���رف ای���ن دارو در معت���ادان به مواد ش���به 
مرفی���ن می تواند موجب بروز  عالئم س���ندرم قطع 

گردد. مصرف داروی مخدر 
ع���وارض جانبی: تهوع و اس���تفراغ )به خصوص در 
ش���روع مص���رف دارو(، یبوس���ت و خواب آلودگی از 
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عوارض جانبی دارو هستند. مقادیر زیاد این دارو 
کاهش فش���ار خون،   موج���ب تضعی���ف تنفس���ی و 
کردن، اسپاس���م مج���اری ادراری  اش���کال در  ادرار 
و صف���راوی،  خش���کی د ه���ان، تعری���ق، س���ردرد،  
کاه���ش ضربان  برافروختگ���ی صورت، س���رگیجه، 
قل���ب، تپ���ش قل���ب، افت فش���ار خ���ون وضعیتی، 
کاهش دمای بدن، هذیان، تنگی مردمک چشم، 
خم���اری، تغییر خل���ق و خ���و، وابس���تگی، بثورات 

کهیر  و خارش می شود. جلدی،  
تداخل ه���ای داروی����������ی: داروه���ای ضدجن�����ون 
کاهنده فش���ار خون این  اث���رات تس���کین دهنده و 
دارو را افزایش می دهند. داروهای ضداضطراب اثر  
تس���کین بخش این دارو را افزایش می دهند. این 
گوارش���ی متوکلوپرامید و س���یزاپراید  دارو ب���ا  اثرات 
مقابل���ه می کن���د. مص���رف ای���ن دارو همزم���ان ب���ا 
داروهای مضعف CNS ممکن است باعث افزایش 

ضعف CNS و دپرسیون تنفسی شود.
ن���کات قابل توصیه: قط���ع تدریجی مص���رف دارو 

ممکن است الزم باشد.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: مق���دار 400-200 میکروگ���رم ه���ر 6-8 

ساعت بصورت زیرزبانی مصرف می شود.
ک���ودکان: ب���ا توج���ه ب���ه وزن بیم���ار  بی���ن 100-300 

میکروگرم مصرف می شود.
تزریقی

ه���ر  حداق���ل  مق���دار 0/3میلی گ���رم  بزرگس���االن: 
6 س���اعت در ص���ورت نی���از عضالن���ی ی���ا وری���دی 
آهس���ته تزریق می ش���ود. در ص���ورت نی���از، مقدار 
0/3میلی گرم، 60-30 دقیقه پ���س از مقدار اولیه، 

 مصرف می شود.
 2-6 mcg/kg ،ک���ودکان 12-2 س���ال ک���ودکان: در 
هر 6-4 س���اعت عضالنی یا وریدی آهس���ته تزریق 

می شود.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet (Sublingual): 0.4mg, 
2mg, 8mg
Injection: 0.3mg/ml
Tablet (Sublingual): Buprenorphine 
2mg + Naloxone 0.5mg, Bupnenorphine 
8mg + Naloxone 2mg

            BUSPIRONE                 
کنترل اضطراب  م���وارد مصرف: این دارو جه���ت 

کار می  رود. به  
کب���د ب���ا  هش���دارها: در ص���ورت عی���ب عملک���رد 

احتیاط فراوان مصرف شود.
گیجی یا منگی، س���ردرد، تهوع،  ع���وارض جانبی: 
درد  ش���عور،  اغتش���اش  عصبانی���ت،  و  بی ق���راری 
قفس���ه س���ینه، تپش قلب، تب، افسردگی، سفتی 
عضالت، حرکات غی���ر   ارادی بدن، بثورات جلدی 
کابوس   های  گلودرد، اسهال، بی خوابی و  کهیر،  یا 

شبانه از عوارض جانبی این دارو هستند. 
کونازول  تداخل  های دارویی: اریترومایسین و ایترا
کاهش داده و اثرات آن  متابولیس���م بوس���پیرون را 
را   افزای���ش می دهن���د. مهارکنن���دگان مونوآمی������ن 
کس�����یداز موجب افزایش فش���ار خون در   افرادی  ا

که تحت درمان با بوسپیرون هستند. می شوند 
نکات قابل توصیه

که نیاز به  کار با ماشین  آالتی  1- هنگام رانندگی یا 
گردد. هوشیاری دارند باید احتیاط 

اث���ر  ش���روع  ب���رای  ک���ه  داش���ت  توج���ه  بای���د   -2
ضداضط���راب دارو،  حداقل یک ی���ا دو هفته زمان 

الزم می  باشد.
مق���دار مصرف: ب���ه  عن���وان ضداضط���راب  ابتدا 
5میلی گرم دو تا س���ه  بار در روز یا 7/5میلی گرم دو 
بار در روز تجویز می  ش���ود و س���پس تا دس���ت یابی 
ب���ه مقدار مصرف مؤثر، مقدار دارو در فواصل دو تا 
س���ه روز یک بار به  میزان 5میلی گ���رم افزایش داده 
 20 -30 mg/day می  ش���ود. مقدار مصرف معمواًل
 60 mg/day نی���ز  آن  مص���رف  مق���دار  کث���ر  حدا و 

می  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 10mg

   CHLORAL HYDRATE    
م���وارد مص���رف: این دارو ب���ه  عنوان خ���واب آور و 
کوتاه م���دت و به  عنوان  آرام بخ���ش ب���رای مصارف 
آرام بخش و خواب آور برای انجام اعمال تشخیصی 

به  کار می رود.
هشدارها

1- در ص���ورت مصرف دارو  بی���ش از 2 هفته، اثرات 
کاهش می یابد. خواب آوری دارو 
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2- مص���رف مک���رر و ی���ا طوالنی م���دت در ن���وزادان د

منجر به افزایش بیلی روبین خون می شود.
گهان���ی دارو م���ی توان���د منجر ب���ه بروز   3- قط���ع نا

عالئم سندرم ترک شود.
4- در بیماران مبتال به پورفیری با احتیاط فراوان 

کار رود. به 
گیجی،  کس���ی، خواب آلودگی،  عوارض جانبی: آتا
کابوس  گیجی، احساس سبکی سر،  تب، سردرد، 
کهیر،  ش���بانه، توهم، خم���اری، بثورات پوس���تی، 
گوارش���ی، تهوع، اس���تفراغ، اسهال، نفخ،  تحریک 
لوکوپن���ی، ائوزینوفیلی، پورفیری ح���اد متناوب با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با س���ایر دارو ه���ای مضع���ف CNS ش���امل اتانول، 
دارو های خواب آور، ضدافسردگی ها، مسکن های 
مخ���در  و  بنزودیازپین ه���ا باع���ث افزای���ش اث���رات 
در  می ش���ود.  خ���واب آوری  و  تنفس���ی  مضع���ف 
که فوروزماید وریدی را ظرف 24 س���اعت  بیمارانی 
کرده اند، تعریق،  کلرال هی���درات دریافت  از تجویز 
برافروختگی و افزایش فش���ار خون بروز می نماید. 
نیمه  عم���ر فنی توئی���ن ممک���ن اس���ت ب���ا مص���رف 
کاهش یاب���د. ممکن  کلرال هی���درات  همزمان ب���ا 
توس���ط  ک���ی  خورا ضدانعقاد ه���ای  اث���رات  اس���ت 

کلرال هیدرات افزایش یابد. 
نکات قابل توصیه

کاهش  کردن ش���ربت ممکن اس���ت به  1- خن���ک 
کند. طعم ناخوشایند دارو کمک 

گوارش���ی ناش���ی از دارو را می ت���وان با  2- تحری���ک 
کاهش داد. کردن آن با آب یا مایعات دیگر  رقیق 

که مقادیر زیاد و بلند مدت دارو را  3- در بیمارانی 
کرده اند، قطع مصرف باید به  آهس���تگی و  مصرف 

گیرد. طی 2 هفته صورت 
مقدار مصرف 

و  تس������کین بخش  عن�����وان  ب���ه   ب���زرگس�������االن: 
ضداضط���راب، مقدار 250میلی گرم ت���ا 3 بار در روز 
مصرف شود. به عنوان خواب آور، مقدار 500-1000 
میلی گ���رم موقع خواب یا 30 دقیق���ه قبل از  انجام 
کثر  روش ه���ای تش���خیصی تجویز  می ش���ود. حدا

مقدار مصرف g 2 در 24 ساعت است.
کودکان: به  عنوان تسکین بخش و ضداضطراب، 
مق���دار mg/kg 15-5 هر 8 س���اعت یک بار مصرف 

کث���ر مق���دار مج���از  دارو در اطف���ال  می ش���ود. حدا
روش ه���ای  انج���ام  در  اس���ت.   500 mg/ dose
تش���خیصی، 60-30 دقیق���ه قب���ل از EEG مق���دار 
mg/ kg 25-20 از دارو مص���رف می گ���ردد. مق���دار 
کث���ر  مص���رف را می ت���وان ط���ی 30 دقیق���ه ت���ا حدا
mg/ kg 100 یا مقدار تام 2  گرم تکرار نمود. به عنوان 
کث���ر  حدا ت���ا   20 -40 mg/ kg مق���دار  خ���واب آور، 
گرم در  mg/ kg 50 در 24 س���اعت ی���ا g/ dose 1 یا 2 

24 ساعت مصرف می شود.
اشکال دارویی

Oral Solution: 250mg/5ml

  CHLORDIAZEPOXIDE   
کنت���رل  در  کلردیازپوکس���اید  مص���رف:  م���وارد 
کوت���اه  م���دت عالئم  اضط���راب ی���ا ب���رای تس���کین 
اضطراب و همچنین برای رفع عالئم قطع مصرف 

الکل مصرف می  شود. 
هشدارها

1- در بیماری تنفسی، ضعف عضالنی، بیماران با 
سابقه سوء مصرف دارو و الکل و یا افراد با اختالل 
گلوک���وم حاد ب���ا زاویه  ش���خصیتی، اغم���ا، ش���وک، 
گراو باید  بس���ته یا اس���تعداد  ابتال به آن، میاستنی 

با احتیاط فراوان مصرف شود.
کبدی و نوجوانان و   2- در  افراد مس���ن، نارسایی 
کلیوی، مقدار مصرف  افراد دارای بیماری ش���دید 

کند. کاهش پیدا  دارو باید 
3- مص���رف  بلندمدت ی���ا مقادیر زی���اد دارو، خطر 
ب���روز وابس���تگی  های جس���می و روان���ی را  افزایش 

می  دهد.
عوارض جانبی: خواب  آلودگی و منگی در روز  بعد از 
گیج���ی و عدم تعادل )به خصوص در  مصرف دارو، 
افراد مسن(، فراموشی، وابستگی، تحریک  پذیری 
غیرعادی و در برخی موارد سردرد،  سرگیجه، کاهش 
فشار خون،  افزایش ترشحات بزاق، کرامپ و درد در 
ناحیه شکم، بثورات جلدی، اختالل بینایی، تغییر 
در میل جنس���ی، احتباس ادرار،  اختالالت خونی و 

زردی از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان با الکل یا 
سایر دارو  های مضعف CNS از جمله ضددرد  های 
مخدر،  بی هوش کننده   های عمومی، مهارکنندگان 
کس���ی�����داز،  ضدافس������������ردگی  های  ا مونوآمی�������ن 
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که  کاهنده فش���ار خون  س���ه حلقه ای و دارو ه���ای 
کلونیدین و  باعث تضعیف CNS می شوند )مانند 
 CNS متیل دوپا( و رزرپین ممکن است اثر مضعف
ای���ن دارو را تش���دید نمای���د. آنتی  اس���ید  ها جذب 
کلردیازپوکساید را به تأخیر می  اندازند. کاربامازپین 
کلردیازپوکس���اید را افزای���ش و غلظت  متابولیس���م 
کاه���ش می  ده���د. مص���رف همزمان  س���رمی آن را 
کونازول و کتوکونازول ممکن  بنزودیازپین  ها با ایترا
است سبب مهار متابولیس���م بنزودیازپین  ها و در 
نتیجه افزایش غلظت پالسمایی این دارو  ها شود.

نکات قابل توصیه
کند. 1- این دارو ممکن است وابستگی ایجاد 

کاهش یابد،  گ���ر بعد از چند هفته اث���ر درمانی  2- ا
باید به پزشک مراجعه شود.

3- در صورت بروز  خواب  آلودگی، سرگیجه، منگی، 
کار به خصوص در   از دست دادن مهارت در انجام 
که  کار با ماش���ین  آالتی  افراد مس���ن،  در رانندگی و 

نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط شود.
کاهش احتم���ال ب���روز  عالئم قطع  4- ب���ه منظ���ور 
مصرف، مصرف این دارو باید به تدریج قطع شود.

مقدار مصرف
ضداضط�������راب،  عن������������وان  ب��������ه   بزرگس�������االن: 
25-5میلی گرم س���ه یا چهار ب���ار در روز و به  عنوان 
درمان عالئم قطع مصرف الکل )تس���کین بخش-
خواب آور(،  ابتدا 100-50 میلی گرم مصرف می  شود 
 400 mg/day کث���ر و س���پس بر حس���ب نیاز ت���ا حدا

تکرار می  گردد.
کودکان: به عن���وان ضداضطراب 5 میلی گرم دو تا 
چهار ب���ار در روز مصرف می  ش���ود و در صورت نیاز 
مق���دار مصرف تا 10میلی گرم دو تا س���ه  ب���ار در  روز 

افزایش می  یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 10mg

    CHLORPROMAZINE    
کلرپرومازین در درمان اختالالت  م���وارد مصرف: 
س���ایکوتیک نظی���ر اس���کیزوفرنی، جن���ون، مانیا، 
درمان هیجان ش���دید و اختالالت روانی-حرکتی 
و نی���ز ب���ه عن���وان ضدته���وع و اس���تفراغ و درم���ان 
کزاز و پورفیری به   سکس���که شدید، عالئم بیماری 

کار می رود.

م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 
قلبی )افزایش یا کاهش فشار خون(، ضعف شدید 
م���ادرزادی QT طوالن���ی،  اغم���ا، س���ندرم   ،CNS

سابقه آریتمی قلبی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود اختالالت خونی، آسیب شدید 
کاهش ذخیره قلبی  مغزی،  تصلب ع���روق مغزی، 
مانند بی کفایتی دریچه میترال، بی کفایتی عروق 
کلیه، سندرم  مغزی، فئوکروموسیتوم، بی کفایتی 
ری یا نارسایی کبد با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- بررس���ی حرک���ت غیرطبیعی و مش���اهده دقیق 
عالئ���م اولیه اختالل حرکت���ی، در فواصل منظم در 
طول درمان، به ویژه در س���الخوردگان و بیمارانی 
ک���ه مقادی���ر زی���اد دارو مص���رف نموده ی���ا به مدت 

طوالنی تحت درمان هستند، توصیه می شود.
کلرپرومازین نباید از راه زیرجلدی تزریق شود،    -3

زیرا سبب نکروز شدید بافت می شود.
کزاز، جراحی و سکسکه شدید، دارو  4- در درمان 

فقط از راه تزریق وریدی مصرف می شود.
ج هرم���ی و در مصرف  عوارض جانب���ی: عالئم خار
گاهگاه���ی دیس���کینزی دیررس،  طوالن���ی م���دت 
کاهش دم���ای بدن )گاه���ی ت���ب(، خواب آلودگی، 
کابوس ش���بانه،  بی ثبات���ی خلق���ی، رنگ پریدگی،  
گردد.  بی خوابی و افس���ردگی ممکن اس���ت ایجاد 
آثار ضدموسکارینی نظیر خشکی د هان، یبوست،  
اش���کال در دف���ع ادرار و ت���اری دی���د و همچنی���ن 
کاه���ش فش���ار خ���ون از عوارض  احتق���ان بین���ی و 

جانبی دارو هستند. 
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با دارو های ضدآریتمی، خط���ر ایجاد آریتمی های 
کلرپرومازین  بطن���ی را افزای���ش می دهد. مص���رف 
به همراه ضدافس���ردگی ها، س���بب افزایش غلظت 
پالسمایی و اثرات ضدموسکارینی آن ها خصوصًا 
کلرپرومازی���ن با اثر  انواع س���ه حلقه ای می گ���ردد. 
کاهش آس���تانه تش���نج(  ع )ب���ا  دارو ه���ای ضدص���ر
مقابل���ه می نمای���د. مص���رف فنوتیازین ه���ا همراه 
ترفنادین خطر آریتم���ی بطنی را افزایش می دهد. 
کلرپرومازی���ن را  پروپرانول���ول غلظ���ت پالس���مایی 
افزای���ش می دهد. بروز س���ندرم انس���فالوپاتیک در 
که همزمان لیتیم و دارو های  تعدادی از بیم���اران 
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گزارش شده است. د کرده اند،  ضدس���ایکوز دریافت 

اثرات ضدپارکینس���ون لوودوپ���ا در صورت مصرف 
همزم���ان ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت مهار ش���ود. 
کاهنده فش���ار خون با  مص���رف همزمان داروهای 
کاهش شدید فشار  این دارو ممکن اس���ت س���بب 
خون ش���ود. مصرف همزمان این دارو با دارو های 
گرانولوسیتوز  ضد تیروئید، ممکن است خطر  بروز آ

را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای حصول اث���رات درمانی مطل���وب، ممکن 
است چند هفته زمان مورد نیاز باشد.

2- قب���ل از قط���ع مص���رف دارو،  بای���د ب���ه پزش���ک 
مراجعه ش���ود. قطع تدریجی مص���رف دارو ممکن 

است ضروری باشد.
که نیاز به  کار با ماشین آالتی  3- هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
گهانی از حالت خوابیده یا  4- هنگام برخاستن نا

نشسته باید احتیاط نمود.
گرم ی���ا هنگام حمام  5- هن���گام ورزش در ه���وای 
گرم ب���ه علت احتمال بروز ش���وک حرارتی باید  آب 

احتیاط نمود.
6- این دارو ممکن است سبب بروز خشکی د هان 
شود. در صورت تداوم خشکی به مدت بیش از دو 

هفته، باید به پزشک مراجعه نمود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: در درمان اختالالت سایکوتیک، 25-
10 میلی گرم 4-2 بار در  روز  مصرف می شود. مقدار  
مصرف در صورت نی���از و تحمل بیمار هر 4-3 روز 
ب���ه  می���زان mg/day 50-25 افزای���ش می یابد. در 
تهوع و اس���تفراغ، 25-10میلی گرم هر 6-4 ساعت 
ک���ه در ص���ورت نی���از  و تحم���ل  مص���رف می ش���ود 
بیم���ار افزای���ش می یاب���د. قب���ل از  عم���ل جراحی، 
50-25میلی گرم 3-2 س���اعت قبل از جراحی و در 
درمان سکسکه و پورفیری 50-25میلی گرم 3-4 

بار در روز مصرف می شود.
کودکان: در اختالالت سایکوتیک، تهوع و استفراغ 
mg/ kg 0/55، هر 6-4 س���اعت مصرف می ش���ود 
که در صورت نیاز  و تحمل بیمار  افزایش می یابد. 
قب���ل از جراح���ی، mg/kg 0/55، هر 3-2 س���اعت 

قبل از عمل مصرف می شود.

تزریقی
بزرگس���االن: در اخت���الالت ش���دید س���ایکوتیک، 
50-25 میلی گرم تزریق عضالنی می ش���ود. مقدار  
مص���رف در صورت نیاز و تحمل بیم���ار پس از یک 
س���اعت و سپس هر 12-3 س���اعت تکرار می شود. 
در درمان تهوع و اس���تفراغ، ابت���دا 25میلی گرم به 
صورت مق���دار  واحد تزریق عضالنی می ش���ود. در 
ص���ورت تحمل، 50-25میلی گرم هر 4-3 س���اعت 
تا زم���ان توق���ف ته���وع، تزریق عضالنی می ش���ود. 
برای پیش���گیری از تهوع و استفراغ، در حین عمل 
جراح���ی، 12/5میلی گ���رم به صورت مق���دار واحد 
تزری���ق عضالنی می ش���ود. پیش از عم���ل جراحی 
نیز مقدار 25-12/5میلی گرم )2-1 س���اعت قبل از 
عمل( تزریق عضالنی می گردد. در درمان سکسکه 
درم���ان  در  روز،  در  ب���ار   3-4 50-25میلی گ���رم 
پورفیری 25میلی گرم هر 8-6 س���اعت و در درمان 
کزاز 50-25میلی گرم 4-3 بار در روز  تزریق عضالنی 

می شود.
و  س���ایکوتیک  اخت���الالت  درم���ان  در  ک���ودکان: 
ته���وع و اس���تفراغ mg/kg 0/55، هر 8-6 س���اعت 
تزری���ق عضالنی می ش���ود. در حی���ن عمل جراحی 
نی���ز  mg/kg 0/275 )30 دقیق���ه قب���ل از عم���ل( 
ک���ودکان 6 ماه  کزاز در  تزریق می گ���ردد. در درمان 
تا 12 س���ال، mg/kg 0/55، هر 8-6 ساعت تزریق 

عضالنی می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 100mg
Injection: 50mg/2ml

           CITICOLINE                 
موارد مصرف: سیتی کولین در ضربه  های مغزی 
در مراح���ل حاد و تحت حاد آس���یب ع���روق مغزی 

استفاده می  گردد.
کاهنده فشار خون ندارد.  هشدارها: این دارو اثر 
 بنابرای���ن در ص���ورت آس���یب های ع���روق مغ���زی 
ناشی از فش���ار خون، این دارو جایگزین دارو  های 

ضدفشار خون نمی  گردد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در مرحله حاد آس���یب ع���روق مغزی 
مقدار 750- 500 میلی گرم در مقادیر تقسیم شده 
طی 24 ساعت تزریق عضالنی می  گردد. در عوارض 
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و خونریزی  ه���ای مغ���زی بع���د از  تص���ادف مق���دار 
250میلی گرم در 24 ساعت مصرف می  شود.

کودکان: مقدار 250میلی گرم در دو نوبت منقس���م 
طی 24 ساعت مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Injection: 250 mg/2 ml

           CLOBAZAM                 
ع  کمکی صر کلوبازام برای درمان  موارد مصرف: 
که به  سایر دارو  های ضدتشنج پاسخ  در بیمارانی 

نمی  دهند، مصرف می شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود بیم���اری تنفس���ی، ضع���ف 
گ���راو(، اختالل  عضالن���ی )ب���ه خصوص میاس���تنی 
گلوکوم  شدید شخصیتی و پورفیری، اغما، شوک، 
حاد با زاویه بسته یا استعداد ابتال به آن با احتیاط 

فراوان تجویز شود.
2- مص���رف بلند م���دت ی���ا مقادیر زیاد خط���ر  بروز  
وابستگی   های روانی و جسمی  را افزایش می دهد.
عوارض جانبی: خواب  آلودگی و منگی، اغتش���اش 
ش���عور، عدم تعادل )به خصوص در س���المندان(، 
فراموش���ی، وابس���تگی، افزای���ش حال���ت تهاجمی 
گهگاه س���ردرد، س���رگیجه،  )به صورت متناقض(، 
گوارش���ی، بثورات  کاه���ش فش���ار خ���ون، اخت���الل 
جل���دی، اخت���الل دی���د و تغیی���ر می���ل جنس���ی از  

عوارض جانبی این دارو هستند.
ای���ن  مص���رف همزم���ان  تداخل ه���ای داروی���ی: 
دارو ب���ا دارو  ه���ای مضع���ف CNS  از جمل���ه ال��کل، 
بی ه���وش کننده   ه�����ای عمومی، دارو  های ضددرد 
ضدجن���ون،  و  ضدافس���ردگی  دارو  ه���ای  مخ���در، 
ضد هیستامین   ها، دارو های کاهنده فشار خون با 
اثر مرکزی ممکن اس���ت اثر مضعف CNS  این دارو 

کند. را  تشدید 
نکات قابل توصیه

که پس از چند هفته، اثربخشی دارو  1- در صورتی 
کاهش یاب���د، از افزایش مقدار مص���رف دارو بدون 

مشورت با پزشک باید خودداری شود.
کاهش احتم���ال ب���روز عالئم قطع  2- ب���ه منظ���ور 
مص���رف دارو، مصرف این دارو باید به تدریج قطع 

شود.
و  س���رگیجه  خواب  آلودگ���ی،  ب���روز  ب���ه  دلی���ل   -3

که نیاز به  کار با ماش���ین  آالتی  منگی، از رانندگی یا 
هوشیاری دارند، باید خودداری شود.

4- مقادی���ر مصرف دارو را بهتر اس���ت ش���ب موقع 
خواب مصرف نمود و در صورت مصرف در مقادیر 
منقس���م بهتر است مقدار بیش���تر دارو شب موقع 

خواب تجویز  شود.
مقدار مصرف

 5-15 mg/day بزرگس���االن: به  عنوان ضدتش���نج
مصرف می  ش���ود و بر حس���ب نیاز ممکن است به 

تدریج افزایش یابد.
ک���ودکان: ب���ه  عن���وان ضدتش���نج، mg/day 5 )در 
 )0/5-1 mg/kg/day کودکان با سن کمتر از 2 سال

مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg

       CLONAZEPAM                 
کوچک  ع  کلونازپام در درمان صر موارد مصرف: 
که به سایر دارو  های ضدتشنج پاسخ نمی دهند و 

درمان اختالالت پانیک مصرف می  شود.
هشدارها

کلی���ه و  کب���د و  1- در بیم���اری تنفس���ی، نارس���ایی 
پورفیری، اغما، شوک، گلوکوم حاد با زاویه بسته یا 
استعداد ابتال به آن و میاستنی گراو باید با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
2- احتمال بروز افت فش���ار خ���ون و  آپنه در زمان 

مصرف این دارو وجود دارد.
3- مصرف بلندمدت یا مقادیر زیاد بنزودیازپین   ها 
خطر بروز  وابستگی  های روانی و جسمی را  افزایش 

می  دهد.
عوارض جانبی: خواب  آلودگی و منگی، خستگی، 
ضعف عضالنی، اش���کال در تمرکز حواس، افزایش 
کن���ش متناقض(،   جری���ان ب���زاق، پرخاش���گری )وا
تحریک  پذی���ری، ت���اری دید،  تغییر میل جنس���ی، 
وابس���تگی ب���ه دارو، اش���کال در تکلم، افس���ردگی، 
ک���ی کاردی، تپ���ش قل���ب و اختالالت رفت���اری از  تا

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان با دارو  های 
مضعف CNS، از جمله الکل، ضددرد  های مخدر، 
مهارکنن���������دگان  عموم���ی،   بی هوش کننده   ه���ای 
کس�������یداز،  ضدافس���������ردگی   های  ا مون�����وآمی���ن 
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که د کاهنده فش���ار خون  س���ه حلقه ای و دارو  ه���ای 

کلونیدین و  باعث تضعیف CNS می شوند )مانند 
 CNS متیل دوپا( و رزرپین ممکن است اثر مضعف
ای���ن دارو را تش���دید نمای���د. آنتی  اس���ید  ها جذب 
کلونازپام را ب���ه تأخیر  می اندازند. مصرف همزمان 
با تری  متافان قبل از عمل جراحی، باعث تشدید 
کاهش شدید  کاهنده فش���ار خون شده و خطر  اثر 
کالپ���س قلبی-عروق���ی را در  فش���ار خون،ش���وک و 
حی���ن جراحی افزایش می  ده���د. مصرف همزمان 
کاهش  کاربامازپین سبب افزایش متابولیسم و  با 
کلونازپام می  گردد. مصرف همزمان  غلظت سرمی 
کتوکونازول ممکن  کونازول و  بنزودیازپینها با ایترا
است سبب مهار متابولیس���م بنزودیازپین   ها و در 

نتیجه افزایش غلظت پالسمایی این دارو شود.
نکات قابل توصیه

ک���ه پ���س از چند هفته، اثربخش���ی  1- در صورت���ی 
کاهش یافت، از  افزایش مقدار مصرف بدون  دارو 

مشورت با پزشک باید خودداری شود.
کاهش احتم���ال ب���روز  عالئم قطع  2- ب���ه منظ���ور 
مص���رف دارو، مصرف این دارو باید به تدریج قطع 

شود.
مقدار مصرف

ابت���دا  ضدتش��������نج،  عن���وان  ب���ه  بزرگس��������االن: 
0/5میلی گرم سه  بار در روز مصرف می  شود. مقدار 
مص���رف دارو را می توان در مقادیر 1-0/5میلی گرم 
کنترل حم���الت یا بروز عوارض  هر س���ه روز تا زمان 
جانب���ی افزای���ش داد. به عن���وان ضدپانیک، ابتدا 
0/25میلی گ���رم دو ب���ار در روز مص���رف می  ش���ود. 
مق���دار مص���رف را می ت���وان ت���ا mg/day 1 پ���س از 
س���ه روز  افزای���ش داد. مق���دار مص���رف در مقادی���ر 
کنترل  0/25-0/125میلی گرم دو بار در روز تا زمان 
اخت���الالت ی���ا ب���روز  ع���وارض جانب���ی قابل افزایش 

است.
ابت�������دا  ضدتش��������نج  عن��������وان  ب���ه  ک�������ودکان: 
ت���ا 3 نوب���ت منقس���م  mcg/ kg/ day 30- 10 در 2 
بیم���ار  تحم���ل  حس���ب  ب���ر  می ش���ود.  مص���رف 
کث���ر ب���ه ای���ن مق���دار، می���زان  ی���ا تأثی���ر دارو، حدا
0/5-0/25میلی گرم هر س���ه روز اضافه می  شود تا 
 0/1-0/2 mg/kg/day مق���دار نگهدارنده مؤثر ب���ه

برسد.

اشکال دارویی
Tablet:1mg, 2mg

           CLOZAPINE                      
موارد مصرف: کلوزاپین برای درمان اسکیزوفرنی 
که به سایر دارو  های ضدجنون پاسخ  در بیمارانی 

نمی  دهند مصرف می  شود.
 CNS موارد منع مصرف: در صورت وجود ضعف
سابقه نوتروپنی، اختالالت میلوپرولیفراتیو به ویژه 
دیس���کرازی خون���ی یا س���ابقه ابتال ب���ه آن و ضعف 

مغزاستخوان نباید مصرف شود.
هشدارها

گلوکوم با  1- در ص���ورت وج���ود بزرگی پروس���تات، 
زاویه بسته با احتیاط فراوان تجویز شود.

2- قبل از ش���روع درمان با این دارو، باید شمارش 
س���لول  های خون���ی و ب���ه خص���وص لکوس���یت ها 

انجام شود.
3- در ط���ول درم���ان با این دارو، بای���د در 18 هفته 
اول درمان به صورت هفت���ه  ای یک بار و پس از 18 
هفته حداقل هر 4 هفته یکبار شمارش سلول های 
کاه���ش ش���دید  خون���ی انج���ام ش���ود. در ص���ورت 

گویچه های سفید مصرف دارو باید قطع شود.
گهانی مصرف این دارو باید اجتناب  4- از قط���ع نا
ش���ود تا از ب���روز عالئم قطع مص���رف و عود بیماری 

جلوگیری گردد.
و  نوتروپن���ی  روان���ی،  تس���کین  جانب���ی:  ع���وارض 
گیجی، افزایش  کشنده، س���ردرد و  گرانولوس���یتوز  آ
ترش���ح بزاق، مش���کل در دفع ادرار، نعوظ مداوم، 
پریکاردیت و میوکاردی���ت، هذیان، ندرتًا تغییرات 
فش���ار خون، تهوع و اس���تفراغ، افزایش قند خون، 
کاه���ش یا افزای���ش دمای  ج هرمی،   ع���وارض خ���ار
کابوس ش���بانه، خش���کی  ب���دن، رن���گ پریدگ���ی، 
د ه���ان، احتق���ان بین���ی، یبوس���ت، ت���اری دی���د،  
آریتم���ی، افزای���ش تعداد ضربان قل���ب، اختالل در 
کتوره، ژینکوماس���تی،  افزایش وزن،  گاال قاعدگی، 
کم خونی همولیتی���ک، بثورات  ناتوان���ی جنس���ی، 

جلدی و زردی از عوارض جانبی دارو هستند.
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کوتریموکس���ازول،  کاربامازپی���ن،  دارو ب���ا دارو  ه���ای 
کلرامفنیکل، س���ولفونامید ها و پنی  سیالمین خطر 
گرانولوسیتوز   تضعیف شدید مغز اس���تخوان و بروز آ
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را افزای���ش می  ده���د. مص���رف همزمان ای���ن دارو با 
دارو  ه���ای بی هوش���ی، دارو  ه���ای ض���ددرد مخدر، 
دارو  های ضداضط���راب و خواب  آور موجب افزایش 
و  اریترومایس���ین  می ش���ود.  تس���کین بخش  اث���ر 
س���ایمتیدین و س���یتالوپرام متابولیس���م ای���ن دارو 
را مه���ار و موج���ب افزای���ش غلظ���ت پالس���مایی آن 
کلوزاپین ب���ا دارو های  می  ش���وند. مصرف همزمان 
کسیداز،  ضدافسردگی مهارکننده آنزیم مونوآمین  ا
موج���ب افزای���ش اثرات ای���ن دارو ها می  ش���ود. این 
دارو با اثر پایین آورنده قند خون س���ولفونیل اوره  ها 
ع مقابله می  کند.  و اثر ضدتشنجی دارو های ضدصر
کلوزاپین را تسریع می  کند.  فنی توئین متابولیس���م 
مص���رف همزمان ای���ن دارو با ترفنادی���ن خطر  بروز  
آریتمی بطنی را  افزایش می  دهد. مصرف این دارو با 
لیتیم و نیز متیل دوپا خطر بروز  عوارض خارج هرمی 
همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در  می ب���رد.  ب���اال  را 
فراورده   های حاوی الکل و س���ایر دارو  های مضعف 
CNS با این دارو ممکن است اثرات تضعیف کننده 
کاهش فشار خون دارو  های  CNS تشدید شود. اثر 
کاهنده فش���ار خون در صورت مص���رف همزمان با 

کلوزاپین، ممکن است تشدید شود.
نکات قابل توصیه

1- قط���ع مصرف دارو به تدریج و طی حداقل 1-2 
هفته انجام شود.

گونه عفونت، ضعف، تب و  2- در ص���ورت بروز  هر 
گلودرد به پزشک مراجعه شود.

3- در آغ���از درم���ان با این دارو، ب���ه  دلیل احتمال 
کاهش فشار خون، بیمار باید  کالپس ناشی از  بروز 

تحت مراقبت دقیق پزشکی باشد.
4- در ص���ورت ع���دم مصرف دارو به م���دت دو روز 
یا بیش���تر، پی���ش از مصرف مجدد باید با پزش���ک 

مشورت شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: در روز اول شروع درمان 12/5میلی گرم 
که در صورت  یک یا دو بار در روز مصرف می ش���ود 
 25-50 mg/day تحمل بیمار به تدریج در مقادیر
ط���ی 14 روز  ت���ا mg/ day 450-300 در نوبت ه���ای 
منقس���م افزایش می یاب���د. برای ش���روع درمان در 
صورت عدم مصرف دارو به مدت دو روز یا بیشتر،  
ابت���دا 12/5میلی گ���رم یک یا دو ب���ار در  روز مصرف 

می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 25mg, 100mg

             CODEINE                    
کنترل درد خفیف تا  کدئین برای  موارد مصرف: 

متوسط و درمان سرفه به  کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود اس���هال 
کولیت پس���ودوممبران، اس���هال  ش���دید همراه با 
ناش���ی از مس���مومیت یا ضعف حاد تنفسی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود حمله ش���دید آس���م، بیماری 
تنفس���ی و التهاب روده با احتی���اط فراوان مصرف 

شود.
2- مص���رف مک���رر این دارو، ممکن اس���ت موجب 

گردد. وابستگی و تحمل به اثرات دارو 
ع���وارض جانب���ی: ته���وع و اس���تفراغ )در ابت���دای 
کاهش فش���ار  مصرف(، یبوس���ت، خواب آلودگی، 
خ���ون و تضعیف تنف���س ب���ا مقادیر زیاد، اش���کال 
ک���ردن، اسپاس���م صفرا یا مثانه، خش���کی  در ادرار 
ص���ورت،  گرگرفتگ���ی  س���ردرد،  تعری���ق،  د ه���ان، 
کاهش ضربان قل���ب، تپش قلب، افت  س���رگیجه، 
فش���ار خون وضعیتی، افزایش فش���ار خون ریوی، 
کاهش دمای بدن،  توه���م، حالت خماری،  تغییر 
خل���ق و خو، وابس���تگی، اخت���الل در تفک���ر، تنگی 
کهیر و خارش از  مردمک چش���م، بثورات جلدی،  

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان با دارو های 
مضعف CNS موجب تضعیف CNS و ایجاد ضعف 
کاهش فش���ار خ���ون می ش���ود. مصرف  تنفس���ی و 
همزم���ان ب���ا دارو های ش���به آتروپین���ی نیز موجب 
تش���دید احتباس ادرار و یبوس���ت ش���ده و مصرف 
یک داروی ض���ددرد اوپیوئیدی ممکن اس���ت اثر 

کاهش دهد.  درمانی داروی ضددرد را 
ن���کات قابل توصی���ه: قطع تدریجی مص���رف دارو 

ممکن است ضروری باشد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به عنوان ضددرد 60-15میلی گرم هر 
6-3 س���اعت بر حس���ب نیاز مصرف می ش���ود. به 
عنوان ضدس���رفه، 20-10میلی گرم هر 6-4 ساعت 

مصرف می شود.
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و د ن���وزادان  در  ض���ددرد  عن���وان  ب���ه  ک���ودکان: 

ک���ودکان، mg/ kg 0/5 ت���ا چهار ب���ار در روز مصرف 
ک���ودکان مقدار  می ش���ود. به عنوان ضدس���رفه در 

mg/ day 60- 12مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 30mg

   DEXMEDETOMIDINE    
موارد مصرف: این دارو جهت حفظ خواب آوری 

بیمار در ICU استفاده می شود.
ک درجه  م���وارد منع مصرف: در افراد مبتال به بال
کنترل نشده  گره AV، افت فش���ار خون  دو یا س���ه 
و  اختالالت مغزی-عروقی حاد منع مصرف دارد.

هشدارها
1- در حین استفاده از این دارو باید عملکرد قلب 

کنترل شود. و تنفس 
2- در اف���راد مبت���ال ب���ه اخت���الالت عصبی ش���دید، 
کاردی، بیماری ه���ای قلبی ایس���کمیک،  ب���رادی 
بیماری ه���ای مغزی-عروق���ی ش���دید )در مقادی���ر 
مص���رف باال(، آس���یب نخاعی و هایپرترمی ش���دید 

باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، خشکی دهان، 
کی  کاردی، ایسکمی قلبی، سکته قلبی، تا برادی 
کاردی، تغیی���رات فش���ار خ���ون، بیقراری ش���دید، 
کمتر  تغیی���رات قند خ���ون، هایپرترمی و با ش���یوع 
کاهش ب���رون ده قل���ب، تنگی   ،AV ک نف���خ، ب���ال
کاهش آلبومین  نفس، توهم، اسیدوز متابولیک، 

خون و تشنگی.
مقدار مصرف

س���ال   18 ب���االی  بال���غ  اف���راد  در  بزرگس���االن: 
که بر حسب  mcg/ kg/ hr 0/7 انفوزیون می شود 
پاسخ بیمار تنظیم مقدار مصرف صورت می گیرد. 

محدوده مجاز آن mcg/ kg/ hr  1/4-0/2 است.
اشکال دارویی

Injection: 100mcg/ml

                  DEXTRO                
       AMPHETAMINE           

موارد مص���رف: این دارو ب���رای درمان اختالالت 
ناشی از بیش فعالیتی و نارکولپسی به  کار می  رود.

هشدارها

1- ب���ا مص���رف ای���ن دارو ام���کان ایج���اد تحم���ل، 
وابس���تگی جس���می و یا س���وءمصرف از دارو وجود 

دارد. 
2- در طول مدت مصرف این دارو باید اندازه گیری 
کنت���رل ریتم قل���ب، پیگیری رش���د  فش���ار خ���ون، 

گیرد. کودکان، به طور مرتب انجام 
3- در ص���ورت وج���ود اضط���راب، موارد پیش���رفته 
آترواس���کلروز، بیماری  های قلبی-عروقی، س���ابقه 
س���وء مص���رف دارو  ه���ا ی���ا وابس���تگی ب���ه دارو  ه���ا، 
گلوک���وم، افزای���ش فش���ار خ���ون، پ���رکاری تیروئید، 
کالمی با  س���ندرم توره یا سایر تیک  های حرکتی یا 

احتیاط فراوان تجویز شود.
4- توصیه می  ش���ود در درمان نقص توجه ناش���ی 
از بیش فعالیتی، در فواصل زمانی منظم، مصرف 
که آی���ا با قطع  دارو قطع ش���ود تا مش���خص ش���ود 
مصرف دارو، عالئم بیماری مجددًا ظاهر می شوند 

و در آن صورت درمان ادامه یابد.
5- مصرف این دارو در کودکان ممکن است باعث 

کاهش رشد شود.
کنش های  عوارض جانبی: اختالالت ریتم قلب، وا
 CNS آلرژیک، درد قفس���ه س���ینه، تحریک ش���دید
یا س���ندرم ت���وره، زیادی دم���ای بدن، ت���اری دید، 
کاهش اشتها، تهوع  اختالالت جنس���ی، اس���هال، 
یا اس���تفراغ، دردش���کمی، منگی، سردرد، خشکی 
د ه���ان،  بی خواب���ی و  افزای���ش تعری���ق از ع���وارض 
جانب���ی ای���ن دارو هس���تند. در ص���ورت مص���رف 
بلندم���دت یا مقادیر زی���اد این دارو ممکن اس���ت 
کاردیومیوپاتی ، افزایش فش���ار خون و حالت  های 
جن���ون بروزکند. ب���ا قطع مصرف ای���ن دارو ممکن 
اس���ت افس���ردگی، تهوع، اس���تفراغ، دردش���کمی، 

لرزش، خستگی یا ضعف غیرعادی ایجاد شود.
دارو  ه���ای  مص���رف  ب���ا  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای ب���ا ای���ن دارو ممک���ن 
است عوارض قلبی-عروقی افزایش یابند. مصرف 
کره���ا با ای���ن دارو ممکن اس���ت موجب بروز  بتابال
اث���رات آلفا-آدرنرژیک از جمله زیادی فش���ار خون 
و برادی کاردی شدید و احتمااًل بلوک قلبی شود. 
که هم���راه با  دارو ه���ای مح���رک CNS در صورت���ی 
دکستروآمفتامین مصرف شوند، می توانند باعث 
افزایش بیش از حد تحریک CNS ش���وند. مصرف 
گلیکوزید  ه���ای قلبی با دکس���تروآمفتامین موجب 
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افزای���ش احتم���ال ب���روز  آریتم���ی قلب���ی می ش���ود. 
در ص���ورت مصرف همزم���ان این دارو ب���ا پتیدین 
)مپریدی���ن( ممکن اس���ت اثرات ض���ددرد پتیدین 
کاهش  افزایش یابد ولی به دلیل افزایش احتمال 
فش���ار خ���ون و تضعی���ف ش���دید تنفس���ی، اغم���ا، 
کالپس عروقی و مرگ،  تشنج، زیادی دمای بدن، 
مصرف همزمان آن ها توصیه نمی ش���ود. مصرف 
کس���یداز همزمان با این  مهارکنندگان مونوآمین آ
دارو، ممکن اس���ت ب���ه طور جدی باعث تش���دید 
یا طوالنی ش���دن عوارض قلبی-عروقی ش���ود. در 
صورت تجوی���ز هورمون  ه���ای تیروئیدی همزمان 
ب���ا دکس���تروآمفتامین، اث���رات ه���ر دو دارو افزایش 

می  یابد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو ممکن اس���ت باعث ایجاد وابس���تگی 
شود.

کاهش  که اثر دارو پس از چند هفته  2- در صورتی 
یاف���ت، نبای���د مق���دار آن را   افزای���ش داد و بای���د به 

پزشک مراجعه نمود.
3- ای���ن دارو بهتر اس���ت ط���ی روز مصرف ش���ود و 
فاصل���ه مصرف آخری���ن مق���دار روزانه آن ت���ا زمان 

خواب حداقل باید 6 ساعت باشد.
مقدار مصرف

 5-60 mg/day بزرگس���االن: در درمان نارکولپسی
در یک یا چند نوبت منقسم تجویز می شود.

ک���ودکان: در درمان اختالالت نقص توجه ناش���ی 
ک���ودکان 3 ت���ا 6 س���ال ابت���دا  از بیش فعالیت���ی در 
2/5میلی گ���رم ی���ک  ب���ار در روز تجوی���ز می  ش���ود و 
 2/5 mg/kg بع���د هفته  ای یک  بار مقدار مص���رف
افزایش می  یابد تا پاسخ مناسب به  دست آید. در 
کودکان 6 س���ال به باال ابت���دا mg/day 5 یک یا دو 
بار در  روز  تجویز می  ش���ود و س���پس تا دست یابی 
به مق���دار مص���رف مؤثر، هفت���ه  ای یک ب���ار مقدار 
مص���رف mg/ day 5 افزای���ش می  یاب���د. در درم���ان 
 5 mg/day کودکان 12-6 سال ابتدا نارکولپسی در 
تجویز  می ش���ود و ب���ه  دنبال آن تا دس���ت یابی به 
مق���دار مصرف مؤث���ر،  این مقدار هفت���ه  ای یک  بار 
mg/ day 5 افزایش می  یابد. در نوجوانان 12 سال 
ب���ه ب���اال نی���ز ابت���دا mg/day 10 مصرف می  ش���ود و 
 10 mg/day سپس هفته  ای یک  بار مقدار مصرف
افزایش می  یابد تا مقدار مصرف مؤثر به  دست آید.

اشکال دارویی
Tablet: 5mg, 10mg

             DIAZEPAM                   
کنت���رل اضطراب یا  موارد مص���رف: ای���ن دارو در 
کوتاه مدت عالئم اضطراب و درمان  برای تسکین 
عالئ���م قط���ع مص���رف ال���کل و حم���الت تش���نجی 
مصرف می  ش���ود. دیازپام تزریقی جهت تس���کین 
اضطراب و تنش قبل از جراحی و تسکین اسپاسم 

عضالت اسکلتی مصرف می  شود.
هشدارها

گلوک���وم حاد با  1- در ص���ورت وجود اغما، ش���وک، 
گراو،  زاویه بسته یا استعداد ابتال به آن،  میاستنی 
انس���داد مزمن و شدید تنفس���ی با احتیاط فراوان 

مصرف شود .
زی���اد،  مقادی���������ر  ی���ا  بلندم���دت  مص�����������رف   -2
ب���روز  س���بب  اس���ت  ممک��������ن  بنزودیازپین  ه���ا 

وابستگی   های روانی و جسمی شود.
3- پس از مصرف فراورده تزریقی، بیمار باید 2-3 

ساعت تحت مراقبت باشد.
4- تزری���ق وری���دی بنزودیازپین   ه���ا ممکن اس���ت 
کاهش فشار خون، برادی کاردی  س���بب بروز آپنه، 

یا ایست تنفسی شود.
5- به  علت خطر بروز  ترومبوفلبیت،  تزریق وریدی 

گیرد. کثر mg/min 5 صورت  باید با سرعت حدا
عوارض جانبی: فراموش���ی، اضطراب، اغتش���اش 
کی کاردی و تپش قلب، تغییر  شعور، افس���ردگی، تا
کاهش فش���ار خون، وابس���تگی به  میل جنس���ی، 
دارو، س���رگیجه و منگ���ی، خواب  آلودگ���ی )ش���امل 
خواب   آلودگ���ی در ط���ول روز(، اش���کال در تکل���م، 
تحریک  پذی���ری و عصبانی���ت با مصرف ای���ن دارو 

گزارش شده است.
و   CNS مضع���ف  اث���رات  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
خط���ر ب���روز  آپنه با مص���رف همزم���ان فراورده  های 
 ،CNS ح���اوی ال���کل و س���ایر دارو  ه���ای مضع���ف
مانن���د ضددرد  های مخ���در،  بی هوش  کننده  های 
کس���یداز،   مونوآمین ا مهارکنن���������دگان  عموم���ی، 
دارو  ه���ای  و  س���ه حلقه ای  ضدافس����������ردگی  های 
کاهن���ده فش���ار خون ب���ا اث���ر مرکزی ممکن اس���ت 
تش���دید یابد. مصرف همزم���ان بنزودیازپین  ها با 
کونازول و کتوکونازول ممکن است سبب مهار  ایترا
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متابولیسم این دارو  ها و در نتیجه افزایش غلظت د

پالسمایی این دارو  ها شود.
نکات قابل توصیه

ک���ه پ���س از چند هفته، اثربخش���ی  1- در صورت���ی 
کاهش یافت، از  افزایش مقدار مصرف بدون  دارو 

مشورت با پزشک باید خودداری نمود.
کاهش احتمال ب���روز  عوارض قطع  2- ب���ه  منظور 
مص���رف دارو، مصرف این دارو باید به تدریج قطع 

گردد.
3- در صورت تزریق عضالنی، این دارو باید عمیقًا 

گردد. در عضله دلتوئید تزریق 
کاه���ش ترومبوز وری���دی، فلبیت،  4- ب���ه  منظ���ور 
تحریک موضعی و تورم تزری���ق وریدی دارو، نباید 
کوچک در پشت دست یا مچ صورت  در ورید  های 

گیرد.
5- انفوزیون وریدی این دارو توصیه نمی شود.

مقدار مصرف
کی خورا

بزرگساالن: به  عنوان ضداضطراب، 10-2میلی گرم 
دو ت���ا چهار ب���ار در روز، به  عنوان تس���کین بخش-
خ���واب آور  )در درم���ان عالئم قط���ع مصرف الکل(، 
10میلی گ���رم س���ه ی���ا چه���ار ب���ار در روز اول )مق���دار 
مص���رف ت���ا 5 میلی گرم س���ه یا چه���ار ب���ار در روز بر 
کاهش می یابد(، به عنوان ضدتشنج  حس���ب نیاز 
10-2 میلی گ���رم دو ت���ا چه���ار ب���ار در روز و به  عنوان 
کمکی در رفع اسپاس���م عضالت اس���کلتی  داروی 
10-2میلی گ���رم س���ه ی���ا چه���ار ب���ار در روز مص���رف 

می  شود.
از 6م���اه،  بی���ش  س���ن  ب���ا  ک���ودکان  در  ک���ودکان: 
2/5-1میلی گرم یا mg/kg 0/2-0/04، سه یا چهار 
بار در روز مصرف می  ش���ود. س���پس مقدار مصرف 
ب���ه تدریج برحس���ب نی���از و تحمل بیم���ار افزایش 

می یابد.
تزریقی

بزرگس���االن: پی���ش از عم���ل جراح���ی ب���ه  عن���وان 
ضداضطراب  10میلی گرم یک یا دو س���اعت قبل از 
جراح���ی از راه وریدی یا عضالنی تزریق می  ش���ود. 
در درم���ان اخت���الالت اضط���راب، 10-2میلی گ���رم 
از راه وری���دی ی���ا عضالن���ی )مق���دار دارو در صورت 
نی���از ب���ا فواص���ل 4-3 س���اعت تک���رار می  ش���ود(، 
به عن���وان ضدتش���نج 10-5میلی گ���رم )در ص���ورت 

نی���از ه���ر 15-10دقیق���ه تکرار می  ش���ود( ب���ه  عنوان 
و  10میلی گ���رم  ابت���دا  تس���کین بخش-خواب  آور 
س���پس 10-5میلی گرم در فواصل 3 یا 4 ساعت در 
ص���ورت نی���از و در  برگرداندن ریت���م طبیعی قلب، 
15-5میلی گ���رم را 20-10دقیق���ه قب���ل از عم���ل از 
راه وری���دی تزریق می  ش���ود. به عنوان ش���ل کننده 
عضالن���ی نی���ز  ابت���دا 10-5میلی گرم تزری���ق وریدی 
که در ص���ورت نیاز در فواصل  یا عضالنی می  ش���ود 

3یا4 ساعت تکرار می  شود.
کودکان  ک���ودکان: به  عن���وان ضداضطراب، ب���رای 
گان���ه تعیین  ب���ا س���ن بی���ش از 30روز به ط���ور جدا
کودکان با سن  می  شود. به عنوان ضدتش���نج، در 
کثر  کمتر از 5س���ال،  )مجموعًا حدا بیش از 30روز و 
5میلی گ���رم( از راه وری���دی 0/5-0/2میلی گ���رم به 
طور  آهس���ته تزریق می  ش���ود. در صورت نیاز،  این 
کودکان با  مقدار هر  5-2دقیقه تکرار  می شود. در 
سن بیش از 5سال،  1 میلی گرم به آهستگی تزریق 
که در صورت نیاز هر  5-2دقیقه  وریدی می ش���ود 
کث���ر 10میلی گرم(.  تک���رار می  ش���ود )مجموع���ًا حدا
کودکان با س���ن  به  عنوان ش���ل کننده عضالنی، در 
کمتر از  5 س���ال، 2-1میلی گرم از   بیش از یک ماه و 
کودکان  راه وریدی به آهستگی تزریق می  شود. در 
با سن بیش از 5 سال،  10-5میلی گرم به آهستگی 
تزری���ق وریدی می  گ���ردد و در صورت نی���از هر 3-4 

ساعت تکرار می  گردد.
رکتال

ض�������دتش�������نج،  ب���������ه  عن�����������وان  بزرگس����������االن: 
کثر 20میلی گرم برای هر  mg/ kg 0/5- 0/15 تا حدا

نوبت مصرف می  شود.
 0/2-0/5 mg/kg ،کودکان: به  عنوان ضدتش���نج

مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Enema: 5mg, 10mg
Injection: 10mg/2ml
Oral Solution: 2mg/5ml
Supposity: 5mg, 10mg
Tablet: 2mg, 5mg, 10mg

 DIHYDROERGOTAMINE
موارد مصرف: ای���ن دارو در درمان س���ردرد  های 
کمی فش���ار خون  عروق���ی مانن���د میگ���رن، درمان 
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در حالت ایس���تاده ناش���ی از عوامل مختلف مانند 
بی  کفایت���ی اعصاب خودکار و بی حس���ی اس���تفاده 

می  شود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت انجام 
آنژیوپالس���تی، جراح���ی ع���روق ب���ه ویژه ش���ریان و 
افزایش ش���دید و غیرقابل کنترل فش���ار خون نباید 

مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری ش���ریان 
کبد، بیماری عروق  کرونر، آنژین صدری، نارسایی 
کهیر ش���دید، تروما، عفونت و نارس���ایی  محیطی،  

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود.
ی���ا  ع���وارض جانب���ی: س���رگیجه، س���ردرد، ته���وع 
استفراغ، خارش پوست، بی حسی، رنگ پریدگی 
یا سردی دست و ضعف پا  ها از عوارض جانبی دارو 

هستند.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
آلکالوئید  های ارگو با سایر تنگ کننده   های عروقی 
از جمله موادی که در بعضی از بی حس کننده  های 
موضع���ی وج���ود دارن���د، باع���ث افزای���ش انقباض 

عروقی می  شود.
نکات قابل توصیه

گانگرن با  1- احتم���ال ب���روز  مس���مومیت با ارگ���و و 
مصرف مقادیر زیاد دارو وجود دارد.

2- برای دست یابی به نتیجه مطلوب، بیمار باید 
با ب���روز اولین عالمت حمله میگرنی دارو را مصرف 
نماید و حداقل به مدت 2 ساعت در یک اتاق آرام 

و تاریک استراحت نماید.
3- طی درمان با این دارو از  اس���تعمال دخانیات 

باید خودداری شود.
4- مصرف مقادیر  زیاد این دارو خطر بروز  عادت و 

انقباض عروق محیطی را افزایش می  دهد.
مقدار مصرف

ک���ی: برای درم���ان حمالت ضعی���ف میگرنی  خورا
ک���ه در صورت نیاز  3-1میلی گرم مصرف می  ش���ود 
ه���ر  نی���م س���اعت تک���رار می گردد ت���ا به مق���دار تام 
کاهش ش���دت و تعداد  10میلی گرم برس���د. ب���رای 
دفعات حمله، مقدار 2-1میلی گرم س���ه  بار در روز 

مصرف می  شود.
تزریقی: در شروع حمله میگرنی، مقدار 1میلی گرم 
و ب���ه دنبال آن هر 1 س���اعت 1میلی گ���رم در صورت 
کثر 3میلی گرم در هر حمله میگرن یا 6  نیاز تا حدا

میلی گ���رم در هفته تزریق عضالنی می  ش���ود. از راه 
وریدی ش���روع حمله، مقدار 1میلی گرم و به  دنبال 
کثر  آن هر  1 ساعت 1میلی گرم در صورت نیاز تا حدا
2میلی گ���رم در ه���ر حمله میگرن ی���ا 6 میلی گرم در 

هفته تزریق می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 2.5mg
Injection: 1mg/ml

 DIHYDROERGOTOXIN  
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان داروی 
در بیم���اران س���الخورده مبت���ال ب���ه زوال خفیف تا 

کار می  رود. متوسط عقل به  
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  دارو  ای���ن  هش���دارها: 
برادی کاردی شدید باید با احتیاط فراوان مصرف 

شود. 
گوارشی، برافروختگی،  عوارض جانبی: اختالالت 
کرامپ ش���کمی و  بث���ورات جلدی،  احتقان بینی،  

سرگیجه از عوارض جانبی دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- برای ش���روع اثر ای���ن دارو معموالت 3-2 هفته 
گاهی برای بهبود عالئم حداقل  وقت الزم است و 

3 ماه باید دارو مصرف شود.
2- دارو باید قبل از غذا مصرف شود.

مقدار مصرف: مقدار 1/5میلی گرم سه  بار در  روز 
یا 4/5میلی گرم یک  بار در روز مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Tablet: 1.5mg

 DIMETHYL FUMARATE
ای���ن دارو در درم���ان بیم���اری  م���وارد مص���رف: 

مولتیپل اسکلروزیس استفاده می شود.
هشدارها

کاه���ش تع���داد  1- مص���رف ای���ن دارو در ص���ورت 
گوارش���ی ش���دید و یا  لنفوس���یت ها، بیماری های 

گیرد. عفونت شدید باید با احتیاط صورت 
که عفونت  2- در ص���ورت عفونت، درمان تا زمانی 
گر طی درمان  برطرف نشود، نباید ش���روع شود و ا
بیم���ار دچ���ار عفونت ش���د، درم���ان باید ب���ه تأخیر 

بیفتد.
3- تم���ام رده های س���لولی در ط���ول 6 ماه قبل از 
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ش���روع درم���ان، و همچنی���ن 6 م���اه بعد از ش���روع د

درم���ان و بع���د از آن ه���ر 6 تا 12 ماه باید ش���مارش 
شوند.

کبد قبل از ش���روع درمان، 3 و  کلیه و  4- عملکرد 
6 ماه بعد از ش���روع درمان و س���پس هر 6 تا 12 ماه 

کنترل شود. باید 
ع���وارض جانبی: ته���وع، اس���تفراغ، اس���هال، درد 
الته���اب مع���ده و روده،  ش���کمی، س���وءهاضمه، 
گرگرفتگی، احس���اس سوزش، لیمفوپنی، لکوپنی، 
دف���ع ادراری پروتئی���ن، خارش، بث���ورات و قرمزی 

پوست از عوارض جانبی این دارو هستند.
ن���کات قابل توصیه: ای���ن دارو همراه ی���ا بالفاصله 

بعد از غذا مصرف شود.
مقدار مصرف: مقدار مصرف 20میلی گرم، دو بار 
که تا 240 میلی گرم دو بار در روز، بعد  در روز اس���ت 

از 7 روز  افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Capsule: 120mg, 240mg

         DISULFIRAM                 
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان درمان 

ترک وابستگی به الکل مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: در صورت مس���مومیت حاد 
با اتانول، س���ایکوز یا اختالالت ش���دید شخصیتی 
همچنی���ن  و  خودکش���ی  ب���ه  اق���دام  احتم���ال  و 

بیماری  های قلبی-عروقی نباید مصرف شود. 
هش���دارها: در ص���ورت ابت���الی ب���ه بیماری  های 
ع و پورفی���ری ب���ا احتیاط  تنفس���ی، دیاب���ت، ص���ر

فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: خستگی و خواب آلودگی )به ویژه 
در اوایل درمان(، تهوع، اس���تفراغ، احساس طعم 
کاهش  فلزی ی���ا مزه س���یر در دهان، نف���س بدبو، 
آلرژی���ک پوس���تی،  کنش  ه���ای  می���ل جنس���ی، وا
کب���دی و به   الته���اب اعص���اب محیط���ی، آس���یب 
کنش  های روانی مانند افسردگی پارانویا،  ندرت وا
اس���کیزوفرنی و مانی���ا از ع���وارض جانبی ای���ن دارو 

هستند. 
تداخل  های دارویی: مصرف الکل یا فراورده  های 
ح���اوی ال���کل همراه ب���ا دی س���ولفیرام ی���ا حتی تا 
14 روز  پ���س از قط���ع مص���رف آن می  توان���د منج���ر 
ب���ه ع���وارض ش���دید از جمل���ه اخت���الالت بینایی، 

گیجی، تپش قلب،  درد س���ینه، اغتشاش ش���عور، 
برافروختگ���ی، تعری���ق، ته���وع، اس���تفراغ، ضع���ف 
ش���دید و ب���ه  ندرت تش���نج، حمالت قلب���ی و عدم 
هوش���یاری ش���ود. دی س���ولفیرام ممکن اس���ت با 
کلیران���س پالس���مایی آلفنتانی���ل موجب  کاه���ش 
افزایش طول اثر آن شود. این دارو اثر ضدانعقادی 
کومارین���ی و اینداندیونی  داروهای ضدانعق���ادی 
را افزای���ش می ده���د. بنا بر این زم���ان پروترومبین 
کنترل  بای���د در ص���ورت مص���رف همزم���ان مرت���ب 
ش���ود. دی س���ولفیرام غلظ���ت س���رمی مش���تقات 
هیدانتوئینی از جمله فنی توئین را افزایش داده و 
امکان بروز س���میت با آن ها را ب���اال می  برد. در این 
موارد، تنظیم مقدار مصرف فنی  توئین الزم است. 
مصرف همزمان این دارو با ایزونیازید، شانس بروز  
عوارض CNS را افزایش می  دهد. بنابر این، کاهش 
مقدار مص���رف دی  س���ولفیرام یا قط���ع مصرف آن 
کند. مصرف همزمان  ممکن اس���ت ضرورت پیدا 
دی  س���ولفیرام با مترونیدازول ممکن است منجر 
کنش  های س���ایکوتیک  ب���ه اغتش���اش ش���عور و وا
ش���ود. مصرف مترونیدازول حتی ت���ا 14 روز پس از 

قطع مصرف دی   سولفیرام توصیه نمی  شود.
 

نکات قابل توصیه
1- این دارو باید همراه با س���ایر روش  های درمانی 
حمایت���ی  درمان  ه���ای  و  روان درمان���ی  جمل���ه  از 

مصرف شود.
2- به بیمار و همچنین همراه���ان و افراد خانواده 
که از 24 س���اعت قبل از  بیم���ار باید یادآوری ش���ود 
ش���روع مصرف دی  س���ولفیرام، طی مصرف آن و تا 
14 روز  پ���س از  قط���ع مص���رف آن از مصرف هرگونه 

فراورده حاوی الکل خودداری شود. 
ک���ه بعضی  3- بیم���ار بای���د توج���ه داش���ته باش���د 
فراورده  های دارویی از جمله ش���ربت  های س���رفه 
و الگزیر ه���ا و بعض���ی فراورده  ه���ای پوس���تی نظی���ر 
لوسیون  ها دارای اتانول هستند و  ممکن است با 

کنند.  مصرف دی  سولفیرام تداخل ایجاد 
4- معمواًل مصرف دارو در صبح توصیه می  ش���ود 
ول���ی در صورت بروز  خواب آلودگ���ی، می  توان آن را 

کرد.  شب ها مصرف 
مقدار مصرف: تا 500میلی گرم روزانه یک  بار برای 
2-1 هفته مصرف می ش���ود. س���پس مق���دار آن به 
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 )125 -500 mg/day( 250میلی گرم یک  ب���ار در روز
کاه���ش می یاب���د. مص���رف دارو ب���ه ط���ور مرتب تا 
اطمینان از ترک مصرف الکل باید ادامه یابد. البته 
اثربخشی، عوارض و ضرورت ادامه مصرف آن باید 

گیرد.  پس از 6 ماه مورد ارزیابی مجدد قرار 
اشکال دارویی

Tablet: 200mg, 250mg, 500mg

            DONEPEZIL                 
موارد مصرف: ای���ن دارو در درمان موارد خفیف 
کار  ت���ا متوس���ط زوال عق���ل در بیم���اری آلزایم���ر به 

می  رود.
هشدارها

1- در صورت وجود اختالالت قلبی-عروقی، زخم 
گوارش���ی یا س���ابقه آن، آسم و س���ایر بیماری های 
کبد و سابقه  مزمن انسدادی ریه،  اختالل عملکرد 

تشنج با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- ب���رای اطمین���ان از مص���رف صحی���ح دارو باید 
حتی  االم���کان مصرف دارو تح���ت  نظر فرد دیگری 

گیرد. صورت 
عوارض جانبی: بی  اش���تهایی، خس���تگی و ضعف 
غیرع���ادی، بی  خواب���ی، تهوع، اس���تفراغ، اس���هال 
کرام���پ عضالن���ی و در برخ���ی م���وارد رؤیا  ه���ای  و 
غیرعادی،  درد مفاصل، گیجی، سردرد، تکرر ادرار، 
افس���ردگی، س���نکوپ، خواب  آلودگ���ی و خونریزی 

غیرعادی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف این دارو با دارو  های 
ضد  کولینرژیک می  تواند موجب مهار اثرات هر دو 
دارو ش���ود. مصرف همزمان ای���ن دارو با دارو  های 
ع���وارض  می  توان���د  غیراس���تروئیدی  ضدالته���اب 
گوارش���ی بیش���تری را در پی داش���ته باش���د. تجویز 
کولینرژیک از جمله بتانکول و همچنین  دارو  های 
سوکسینیل کولین با دونپزیل ممکن است موجب 

تقویت اثر این دارو  ها یا دونپزیل شود.
نکات قابل توصیه

گیجی، خواب  آلودگی، منگی یا  1- در ص���ورت بروز 
کنند. عدم تعادل، بیماران باید احتیاط 

2- ای���ن دارو بای���د عصر ه���ا مص���رف ش���ود ولی در 
صورت ب���روز بی  خوابی، می ت���وان آن را در طی روز 

مصرف نمود.
مق���دار مصرف: ابت���دا 5 میلی گرم یک ب���ار در روز 

تجویز می  ش���ود. پس از 6-4 هفته در صورت نیاز 
می ت���وان آن را ت���ا mg/day 10 افزای���ش داد. ول���ی 
که با این افزایش، احتمال بروز   باید توجه داش���ت 
کثر مقدار  عوارض جانبی نیز بیشتر  می  شود. حدا
مص���رف آن mg/day 10 اس���ت ول���ی در خانم  های 
کم، نباید بیش از mg/day 5 از  مس���ن با وزن بدن 

دارو مصرف شود.
اشکال دارویی

 Tablet: 5mg, 10mg

         DROPERIDOL                 
م���وارد مصرف: دروپری���دول برای ایج���اد آرامش 
کنترل س���ریع وضعیت بیمار در اختالالت روانی  و 
کنترل تهوع و اس���تفراغ ناش���ی از  نظی���ر مانیا و نیز 
شیمی  درمانی و به  عنوان داروی پیش بی هوشی 

کار می  رود. به  
موارد منع مصرف: در صورت وجود کمی پتاسیم 
کمی منیزیم خون، طوالنی ش���دن فاصله  خون، 
QT در ن���وار قلبی و فئوکروموس���یتوم نباید مصرف 

شود.
هش���دارها: در صورت وجود بیماری  های قلبی-
کب���دی با  ع یا آس���یب  عروق���ی،  پارکینس���ون، ص���ر

احتیاط فراوان مصرف شود.
ج هرمی و دیسکینزی  عوارض جانبی: عوارض خار
کابوس شبانه، افسردگی،  دیررس،  خواب  آلودگی، 
بی  ثبات���ی خلق���ی،  بی خواب���ی، اغتش���اش ش���عور، 
کی کاردی و ضعف تنفسی  کاهش فش���ار خون و تا
)ب���ا مص���رف مقادیر  ب���اال ی���ا  تداخل داروی���ی( به 

وسیله این دارو ممکن است ایجاد شود. 
تداخل  ه���ای دارویی: خط���ر ب���روز  آریتمی بطنی 
در ص���ورت مص���رف همزمان با ترفنادی���ن افزایش 
می یاب���د. دارو  ه���ای خ���واب  آور و ضدهیج���ان اث���ر 
تس���کین بخش ای���ن دارو را  افزای���ش می  دهن���د. 
دارو های���ی نظی���ر متوکلوپرامی���د و لیتی���م عوارض 

ج هرمی دروپریدول را افزایش می  دهند. خار
نکات قابل توصیه

کار با ماش���ین  آالت تا 24 س���اعت  1- از  رانندگی یا 
پس از مصرف دروپریدول باید خودداری نمود.

و  دروپری���دول  مخل���وط  مص���رف  ص���ورت  در   -2
فنتانیل باید وسایل احیای قلبی-عروقی- ریوی 
کنترل آپنه  گونیس���ت مواد مخدر ب���رای  و یک آنتا
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احتمالی بیمار در دسترس باشد.د

مقدار مصرف
کمک بی هوش���ی  بزرگس���االن: به  عن���وان داروی 
عموم���ی و بی حس���ی موضع���ی 5-2/5میلی گ���رم 
تزری���������ق  جراح�������ی  از  قب���ل  دقیق�������ه   30 -60
بی هوش���ی،  الق���ای  ب���رای  می  ش���ود.  عضالن���ی 
mg/ kg 0/14- 0/1 از راه وری���دی تزریق می ش���ود. 
2/5-1/25میلی گ���رم  نگهدارن���ده،  ب���ه  عن���وان 
ب���ه  نی���از  ص���ورت  در  می ش���ود.  وری���دی  تزری���ق 
ب���ه  عن���وان  اضاف���ی،  تس���کین  بخش  اث���ر  ایج���اد 
کمک���ی در ایج���اد بی هوش���ی ناحی���ه ای،  داروی 
5-2/5میلی گ���رم از راه عضالنی تزری���ق می  گردد. 
ب���ه عن���وان پیش���گیری از ته���وع و اس���تفراغ پس از 
عم���ل جراح���ی، mcg/ kg 20-7 از راه وریدی و به  
عنوان تس���کین بخش 5-1/25میلی گرم، 30-60 
دقیقه قبل از روش تشخیصی از راه عضالنی تزریق 

می  شود.
در  کمک���ی  داروی  ب�����ه  عن��������وان  ک����ودک���������ان: 
موضع����������ی،  بی حس���ی  و  عم�����وم���ی  بی هوش���ی 
از  قب���ل  دقیق���ه   30-60  ،0/075 -0/15 mg/ kg
جراح���ی تزریق عضالنی یا وریدی می  ش���ود. برای 
راه  از   0/075-0/15 mg/kg بی هوش���ی،  الق���ای 
وریدی تزریق می ش���ود. برای پیشگیری از تهوع و 
 0/02-075 mg/kg ،استفراغ پس از عمل جراحی

از راه عضالنی یا وریدی تزریق می  گردد.
اشکال دارویی

Injection: 25 mg/10 ml
Injection: (Droperidol 25mg+Fentanyl 
0.5mg) /10 ml

          ERGOTAMINE               
موارد مصرف: ای���ن دارو در درمان س���ردرد  های 
عروق���ی مانند میگ���رن و س���ردرد  های خوش���ه ای 

مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در صورت انجام آنژیوپالستی، 
جراحی عروق به  ویژه ش���ریان و  افزایش ش���دید و 

کنترل فشار خون نباید مصرف شود. غیرقابل 
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری ش���ریان 
کبد، بیماری عروق  کرونر، آنژین صدری، نارسایی 
کلیه با  کهیر ش���دید، عفونت و نارسایی  محیطی،  

احتیاط فراوان مصرف شود.

گزگز  انگشتان دست،  عوارض جانبی: بی حسی و 
پا یا صورت، گرفتگی عضالنی، خارش پوست، درد 
در ناحیه بازو،  سرد شدن یا رنگ پریدگی دست  ها 
یا پا  ها، اسهال و سرگیجه،  تهوع یا استفراغ، و ادم 

از عوارض این دارو هستند.
همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کنن���ده  آلکالوئید  ه���ای ارگ���و، دارو  ه���ای منقب���ض 
ع���روق و محلول  های بی حس کنن���ده حاوی مواد 
منقبض کنن���ده ع���روق با ای���ن دارو ممکن اس���ت 

گانگرن شود. سبب انقباض بیش از حد عروق و 
ن���کات قابل توصیه: ب���رای دس���ت یابی به نتیجه 
مطل���وب، بیمار بای���د با بروز  اولی���ن عالمت حمله 
میگرن���ی دارو را مصرف نماید و حداقل به مدت 2 
ساعت در یک اتاق آرام و تاریک استراحت نماید.

کنت���رل س���ردرد عروقی،  مق���دار مص���رف: ب���رای 
2میلی گرم از دارو در شروع حمله از طریق زیرزبانی 
مصرف می  ش���ود. در صورت نی���از، می توان هر 30 
کثر mg/day 6 تکرار  دقیقه مقدار  مصرف را تا حدا

نمود.
اشکال دارویی

Tablet (Sublingual): 2mg

        ERGOTAMINE-C        
کافئین برای  موارد مصرف: ترکی���ب ارگوتامین و 
درم���ان س���ردرد های عروقی،  مانن���د حمالت حاد 
که ب���ه س���ایر دارو های  میگ���رن و ی���ا ان���واع میگرن 

ضددرد پاسخ نمی  دهد، استفاده می  گردد.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت انجام 
آنژیوپالس���تی، جراح���ی ع���روق ب���ه ویژه ش���ریان و 
افزایش ش���دید و غیرقابل کنترل فش���ار خون نباید 

مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری ش���ریان 
کبد، بیماری عروق  کرونر، آنژین صدری، نارسایی 
کلیه، اضطراب،   کهیر  شدید و نارسایی  محیطی،  
گوارشی و بی خوابی با  بیماری ش���دید قلب، زخم 

احتیاط فراوان مصرف شود.
گزگز انگشتان دست،  عوارض جانبی: بی حسی و 
پا یا صورت، گرفتگی عضالنی، خارش پوست، درد 
در ناحیه بازو،  سرد شدن یا رنگ پریدگی دست  ها 
ی���ا پا  ها، اس���هال و س���رگیجه،  ته���وع یا اس���تفراغ از 

عوارض جانبی دارو هستند.
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همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
آلکالوئید  ه���ای ارگو یا دارو  ه���ای تنگ  کننده عروق 
ممکن اس���ت باع���ث ایس���کمی ع���روق محیطی و 
گانگرن ش���ود. اس���تعمال زیاد دخانی���ات همراه با 
ارگوتامی���ن ممک���ن اس���ت موج���ب بروز  ایس���کمی 
کافئین  گ���ردد. به دلیل داش���تن  ع���روق محیط���ی 
در این فراورده مصرف همزمان با س���ایر دارو  های 
 CNS موج���ب تحریک بی���ش از حد CNS مح���رک
کافئین  می  گردد. مصرف همزمان لیتیم همراه با 
ممکن اس���ت دفع ادراری لیتیم را  افزایش داده و 

کاهش دهد. اثر درمانی آن را 
نکات قابل توصیه

1- مصرف دارو با شروع اولین عالئم حمله میگرنی 
بیشترین اثر را دارد.

2- به بیمار توصیه می  شود پس از مصرف دارو  به 
مدت 2-1 ساعت در اتاق تاریک استراحت نماید.

3- از استعمال دخانیات باید خودداری شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: یک یا دو قرص در شروع حمله مصرف 
کثر 6 قرص  می  شود و س���پس هر 30 دقیقه تا حدا
مصرف می ش���ود. در صورت نی���از به مقدار اضافی 
در صورت تحمل مقدار مصرف اولیه، مقدار شروع 
در حم���الت بع���دی ممک���ن اس���ت افزای���ش یابد. 

کثر مقدار شروع 3 قرص می  باشد. حدا
کنت���رل س���ردرد  های عروقی   ک���ودکان: به  عن���وان 
ابتدا یک قرص مصرف می  ش���ود. مقدار مصرف را 

می توان برای یک یا دو  نوبت دیگر  تکرار نمود.
اشکال دارویی

Tablet: Ergotamine 1mg + Caffeing 
100mg

               ERGOTAMINE               
            COMPOUND                   

موارد مصرف: این دارو در درمان سردرد میگرن 
حاد استفاده می شود.

موارد منع مصرف: در صورت وجود بیماری های 
کلیوی،  کبدی ی���ا  ع���روق محیط���ی، بیماری های 
کرون���ر، پرفش���اری خ���ون و  بیماری ه���ای ع���روق 

عفونت نباید مصرف شود. 
هشدارها

1- در ص���ورت مص���رف بلندم���دت آلکالوئید های 

ارگوت، ممکن است فیبروز دریچه های قلبی بروز  
نماید. 

دارو  از  ناش���ی  ع���روق  انقب���اض  و  اسپاس���م   -2
کاه���ش جریان خ���ون مغزی،  می توان���د منج���ر به 
کولی���ت  تغیی���رات ECG و افزای���ش فش���ار خ���ون، 
ایس���کمیک، لنگش متناوب، ایجاد آنژین یا حتی 

انفارکتوس  گردد. 
3- آلکالوئید ه���ای ارگو  می توانن���د منجر به تنگی 
ش���دید عروق ش���ده و ایس���کمی ع���روق محیطی و 
کنن���د. ارگوتیس���م معمواًل با  گانگ���رن ایجاد  حتی 
مصرف بیش از ح���د یا مصرف مزمن این ترکیبات 
ایجاد می ش���ود. لذا باید از مصرف بلند مدت این 

کرد.  دارو پرهیز 
4- در بیماری های قلبی، بیماری های انسدادی 
و  ادراری  احتب���اس  گلوک���وم،  گ���وارش،  دس���تگاه 
هیپرتروفی پروستات با احتیاط فراوان به  کار  رود.
که به  گهان���ی دارو ب���ه ویژه درکس���انی  5- قط���ع نا
مدت طوالنی از این دارو استفاده کرده اند، ممکن 
اس���ت به عالئم سندرم قطع )س���ردرد عودکننده( 

منجر شود.
ک���ی کاردی،  ع���وارض جانب���ی: ب���رادی کاردی یا تا
فیب���روز دریچه ه���ای قلبی، انس���داد ش���ریان های 
گانگ���رن،   ،ECG قل���ب، س���یانوز، خی���ز، تغیی���رات
افزای���ش فش���ار خ���ون، ایس���کمی، وازواسپاس���م، 
اضط���راب، ت���اری دید، خش���کی دهان، اس���هال، 
یبوس���ت، س���رگیجه، خ���ارش، ته���وع، اس���تفراغ، 
فیب���روز  پش���ت صفاقی، فیبروز غش���اء جنب و درد 
عضالنی، س���ردرد، درد قفسه س���ینه، بی خوابی، 
بی حال���ی، ضع���ف، س���ردی اندام ه���ای انتهایی، 
ترومب���وز ش���ریان های محیطی و مغزی ومش���کل 

تنفسی با مصرف این دارو مشاهده شده است. 
تداخل های داروی���ی: دارو های مهارکننده آنزیم 
کبدی س���بب افزایش سطح س���رمی و اثرات  های 
کافئین در صورت  کافئین می شوند. سطح سرمی 
کینولون  مص���رف همزمان ب���ا آنتی بیوتیک ه���ای 
نورفلوکساس���ین  سیپروفلوکساس���ین،  وی���ژه  )ب���ه 
یاب���د.  افزای���ش  می توان���د  اوفلوکساس���ین(  و 
کتوکونازول(  کون���ازول و  چ های آزولی )ایترا ضدقار
منج���ر  ب���ه افزایش س���طح آلکالوئید ه���ای ارگو می 
ش���وند. ممکن اس���ت دارو های ضدجن���ون اثرات 
گونیسم دوپامین کاهش  ارگوتامین را  از طریق آنتا
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دهند. انقباض ش���دید عروق ب���ا مصرف همزمان د

گزارش ش���ده اس���ت.  کره���ا و مش���تقات ارگو  بتا بال
کاه���ش اث���رات ارگوتامین  ضدجنون ه���ا منج���ر به 
گونیست های  می گردند. س���وماتریپتان و س���ایر آ
ش���دن  طوالن���ی  ب���ه  منج���ر    5-HT1 گیرن���ده 

کنش های اسپاسم عروق می شوند.  وا
مقدار مصرف: در شروع حمله میگرن یک قرص 
و در صورت نیاز پس از نیم ساعت از یک قرص دیگر 
کثر  کرد. در هر روز استفاده از حدا می توان استفاده 
کثر 4 قرص و  3 ق���رص و در یک حمله میگرنی حدا
کثر 6 قرص مجاز اس���ت. بیش���تر از  در هر هفته حدا

دو دوره درمان در طول یک ماه توصیه نمی شود.
اشکال دارویی

Tablet: Ergotamine 2mg + Cyclizine 
50mg + Caffeine 100mg

          ETOMIDATE                        
م���وارد مصرف: اتومیدیت ی���ک داروی بی هوش 
ک���ه برای الق���ای بی هوش���ی مصرف  کننده اس���ت 

می  شود.
هشدارها

1- مص���رف اتومیدی���ت در هن���گام زایم���ان توصیه 
نمی شود.

دس���تگاه  اخت���الالت  در  اتومیدی���ت  مص���رف   -2
ایمنی،  عفونت و موارد پیوند اعضا باید با احتیاط 

گیرد. فراوان صورت 
3- ای���ن دارو فقط باید از راه وریدی تزریق ش���ود و 

نباید از راه انفوزیون طوالنی مصرف شود.
کنن���ده  مق���دار مص���رف: ب���ه عن���وان بی ه���وش 
عمومی mg/ kg 0/6-0/2 طی 60-30 ثانیه تزریق 

آهسته داخل وریدی می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 20mg/10ml

           FAMPRIDINE           
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو جهت بهب���ود ناتوانی 
مولتیپ���ل  بیم���اری  ب���ه  مبت���ال  اف���راد  در  حرکت���ی 

کار می رود. اسکلروزیس به 
موارد منع مصرف: در صورت وجود سابقه تشنج 

کلیه نباید مصرف شود. یا نارسائی شدید 
ک���ه  هش���دارها: در ص���ورت مص���رف داروهای���ی 

آس���تانه تش���نج را پایین م���ی آورند، اخت���الل ریتم 
قلب���ی، اخت���الل در هدای���ت سینوس���ی-دهلیزی 
و دهلیزی-بطن���ی قلب مص���رف دارو ب���ا احتیاط 

گیرد.  صورت 
یبوس���ت،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
س���وءهاضمه، تنگ���ی نف���س، درد در ناحی���ه حلق 
گیج���ی، س���ردرد، ترم���ور، ب���ی حال���ی،  و حنج���ره، 
بی خوابی، اضطراب، عفونت مجاری ادراری، درد 

پشت از عوارض جانبی این دارو می باشند.
مقدار مص���رف: 10 میلی گ���رم هر دوازده س���اعت 
که طی دو هفته هیچ  مصرف می شود. در صورتی 

بهبودی دیده نشود، درمان باید قطع شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg

            FENTANYL                   
موارد مصرف: فنتانیل به  عنوان داروی ضددرد 
هنگام عمل جراحی، القای بی هوشی و حفظ آن 
و پیش���گیری یا تسکین درد بالفاصله پس از عمل 

جراحی مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: ش���کل ترانس درمال این دارو 
کولیت پسودوممبران،  در موارد اس���هال ناش���ی از 
اس���هال ناشی از مسمومیت  ها  و  تضعیف  تنفسی 

نباید مصرف شود.
هشدارها

کبد، و بیماری ریوی  1- در صورت وجود نارسایی 
و نقص دس���تگاه تنفس���ی با احتیاط فراوان تجویز 

شود.
2- دارو  های ضددرد مخدر باعث تش���دید ضعف 

تنفسی می  شوند.
3- تزری���ق وری���دی دارو ب���ه صورت آهس���ته و طی 

گیرد. حداقل 2-1 دقیقه صورت 
4- مصرف متناوب دارو ممکن است باعث ایجاد 
تحم���ل، به اثرات دارو وابس���تگی و اعتی���اد به دارو 

شود.
5- شکل ترانس درمال این دارو در موارد حمالت 
حاد آس���م یا س���ایر مش���کالت مزمن تنفس���ی و در 
بیماری  های ش���دید التهابی روده باید با احتیاط 

فراوان تجویز شود.
کاهش فشار خون  عوارض جانبی: برادی کاردی، 
و ضع���ف تنفس���ی ط���ی و بع���د از عم���ل جراحی از 
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عوارض ش���ایع و مهم فنتانیل تزریقی هس���تند. با 
ش���کل ترانس درمال، آپنه، ضعف CNS، تضعیف 
مرک���ز تنفس���ی، توه���م، احتب���اس ادرار، اضطراب، 
اغتشاش شعور، گیجی، خواب  آلودگی، عصبانیت، 
گوارشی،  کاذب خوش���ی، ضعف عوارض  احساس 
س���ردرد، خارش، توهم،  افزایش بزاق و استفراغ از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
فنتانی���ل ب���ا بنزودیازپین   ه���ا، دارو  ه���ای مضع���ف 
کب���دی  CNS و دارو  ه���ای مهارکنن���ده آنزیم  ه���ای 
کونازول و اریترومایس���ین  مانندکتوکون���ازول و ایترا
ممک���ن اس���ت باع���ث افزایش اث���رات دارو ش���وند. 
مانن���د  آنزیم���ی  کننده  ه���ای  القا دیگ���ر  ط���رف  از  
کاربامازپین و فنی  توئین ممکن اس���ت  ریفامپین، 
کاهش دهند.  ب���ا افزایش متابولیس���م، اث���ر دارو را 
نالترکسان ممکن است از اثرات فنتانیل جلوگیری 
که  گاه���ی از دارو ه���ای ضددرد مخ���در دیگر  کن���د. 
کوتاه اثر و س���ریع  االثر  هس���تند در ابت���دای درمان 
ممکن است استفاده شود ولی باید توجه داشت 
عوارض اوپیوئید ممکن اس���ت به صورت تش���دید 

کند. یافته بروز 
نکات قابل توصیه

1- اس���تفاده از روش ترانس درمال مستلزم رعایت 
که توسط پزش���ک یا داروساز  نکات خاصی اس���ت 

به بیمار باید آموزش داده شود.
ش���کل  تجوی���ز  ص���ورت  در  درمان���ی  کادر   -2
که  ترانس درم���ال ب���ه بیم���ار بای���د مراقب باش���ند 
پوس���ت آن ه���ا ب���ه دارو  آغش���ته نش���ود، زی���را  این 
دارو بس���یار ق���وی بوده و س���ریع از  پوس���ت جذب 

می  شود.
مقدار مصرف

تزریقی
کمکی در بی هوشی  بزرگساالن: به  عنوان داروی 
 2 mcg/kg کوچ���ک عمومی ب���رای اعمال جراحی 
تزری���ق می  ش���ود. برای اعم���ال جراحی ب���زرگ، به  
عنوان مقدار متوس���ط mcg/ kg 20-2 و به  عنوان 
مقدار مصرف زیاد )اعمال جراحی قلب باز، جراحی 
 20 -50  mcg/ kg ارتوپدی���ک(،  ی���ا  نورولوژی���ک، 
کمکی  تزریق وریدی می ش���ود. به عن���وان داروی 
در بی حس���ی موضع���ی، 50-10 میکروگ���رم تزری���ق 
عضالن���ی یا وریدی می ش���ود. به منظ���ور ایجاد اثر 

فوری و پیوس���ته طی یک عم���ل جراحی طوالنی، 
انفوزی���ون م���داوم وری���دی همزمان ب���ا تزریق یک 
مقدار حمله  ای اولیه یا پس از آن توصیه می  شود. 
پی���ش از عمل جراح���ی 100- 50 میکروگرم، 30-60 
دقیق���ه پی���ش از عمل و پ���س از عم���ل جراحی نیز 
100- 50 میکروگ���رم )ک���ه در ص���ورت نی���از ط���ی 1-2 

ساعت تکرار می شود(، تزریق عضالنی می  شود.
ک���ودکان: به  عنوان ی���ک عامل اصل���ی در جراحی 
کودکان 2-12  بزرگ به منظور ایجاد بی هوشی، در 

سال mcg/ kg 3-2 تزریق وریدی می  شود.
موضعی

که نس���بت به مورفی���ن دچار تحمل  در  بیماران���ی 
 25  mcg/ hr نشد ه  اند، در   ابتدا یک ورقه با مقدار
روی س���طح پوس���ت تجوی���ز می  ش���ود و س���پس 
ب���ر حس���ب نی���از و  تحم���ل بیم���ار می ت���وان مقدار 
ترانس درمال را تغییر داد. برای بیمارانی که نسبت 
ک���ه مقدار  ب���ه مورفین تحم���ل دارن���د،  در صورتی 
مص���رف روزانه مورفی���ن آن ه���ا 134-45میلی گرم 
کی باش���د، یک ورق���ه mcg/hr 25 و  مورفی���ن خورا
که می���زان مورفین مصرفی آن ها روزانه  در صورتی 
224-135میلی گرم باشد یک ورقه mcg/hr 50 در 
ابتدا  تجویز می  ش���ود. به  همین ترتیب در صورت 
باال بودن میزان مصرف مورفین، از تعداد بیش���تر 
کرد. س���پس بر حس���ب  ورق���ه می ت���وان اس���تفاده 
تحمل و نیاز بیمار می توان مقدار  مصرف را تنظیم 

کرد.
اشکال دارویی

Patch: 25mcg/hr, 50mcg/hr, 75mcg/hr, 
100mcg/hr
Injection: 50mcg/ml 

          FLUMAZENIL                
م���وارد مص���رف: فلومازنیل به منظ���ور رفع اثرات 
تس���کین  بخش بنزودیازپین  ه���ا در م���وارد ایج���اد 
کاربرد  ه���ای  و  وی���ژه  مراقبت  ه���ای  بی هوش���ی، 
تش���خیصی و درمان مسمومیت با بنزودیازپین   ها 

کار می  رود. به  
هشدارها

1- در موارد وابستگی به بنزودیازپین  ها، نارسایی 
و  س���المندان  مغ���زی،  ش���دید  آس���یب  کب���دی، 
کودکان، س���وء مص���رف بنزودیازپین  ه���ا یا مصرف 
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طوالنی م���دت آنه���ا ی���ا اخت���الالت تش���نجی تحت د

درمان با بنزودیازپین   ها با احتیاط فراوان مصرف 
شود.

2- قب���ل از  تجویز این دارو، باید از  برطرف ش���دن 
بل���وک عصب-عضله )ناش���ی از مص���رف دارو  های 
کننده عضالت اس���کلتی( اطمینان حاصل  ش���ل 

شود.
3- در بیم���اران مضط���رب ی���ا بع���د از جراحی   های 

بزرگ، از تزریق سریع این دارو باید اجتناب شود.
4- در صورت مصرف فلومازنیل به منظور برطرف 
ک���ردن اث���رات بنزودیازپین  ها، پی گی���ری وضعیت 
بیمار و اجرای عملیات حمایتی مانند استفاده از 
لوله جهت باز نمودن راه هوایی، کمک به تهویه و 

گردش خون ضروری است.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، برافروختگی 
صورت، تحریک پذیری، اضطراب و ترس، افزایش 
موقتی فش���ار خون و ضربان قلب و ندرتًا تش���نج از  

عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- در ط���ول درم���ان با ای���ن دارو، بررس���ی نوار قلبی 
و عالئ���م حیاتی مانند فش���ار خون، ضرب���ان قلب و 

تنفس توصیه می  شود.
2- بررس���ی هوش���یاری بیمار حداقل 2-1 س���اعت 

پس از مصرف دارو ضروری است.
کنت���رل حمالت تش���نجی باید قب���ل از مصرف   -3
گ���ر این دارو برای  گیرد، به ویژه ا ای���ن دارو صورت 
کردن اثرات بنزودیازپین   ها پس از مصرف  برطرف 
مقادیر زیاد یا بلند مدت به منظور  ایجاد تس���کین 

مصرف شود.
مقدار مصرف

گونیست بنزودیازپین   ها  بزرگساالن: به  عنوان آنتا
کردن تسکین ناش���ی از بنزودیازپین  ها،   و برطرف 
ابت���دا 200میکروگ���رم ط���ی 15 ثانیه تزری���ق وریدی 
می  ش���ود. در صورت عدم پاس���خ مطل���وب پس از 
60-45 ثانی���ه، می توان با فواص���ل هر یک دقیقه 
کث���ر تجمعی  200میکروگ���رم ط���ی 15ثانی���ه )تا حدا
1میلی گرم( تزریق نمود. برای درمان مس���مومیت 
با بنزودیازپین  ها، ابتدا 200میکروگرم طی 30 ثانیه 
تزری���ق وری���دی می  ش���ود. در صورت عدم پاس���خ 
مطلوب پ���س از 60-30 ثانیه، می توان یک مقدار 
اضافی 300میکروگرم طی 30 ثانیه تزریق نمود. در 

ص���ورت نیاز،  مقادیر  اضافی 500میکروگرم هر  یک 
کثر  دقیقه، ط���ی 30 ثانیه تزریق می  ش���ود )تا حدا

تجمعی 3میلی گرم(.
کردن اثرات تسکین بخش  کودکان: برای برطرف 
بنزودیازپین  ه���ا، ابت���دا mcg/kg 10 ط���ی 15 ثانیه 
تزری���ق وری���دی می  ش���ود. در صورت عدم پاس���خ 
مطلوب پ���س از 60- 45 ثانیه، ی���ک مقدار اضافی 
mcg/kg 10 در فواصل هر یک دقیقه، طی 15 ثانیه 

کثر 5 بار تزریق(. تزریق وریدی می  شود )حدا
اشکال دارویی

Injection: 0.5 m/5 ml

        FLURAZEPAM               
کوتاه  مدت  م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درم���ان 
که با عالئم اخت���الل در به خواب رفتن،  بی خوابی 
بی���دار ش���دن مکرر ش���بانه و بیداری هن���گام صبح 

مشخص می  شود، به  کار می  رود.
هشدارها

1- در بیماری  ه���ای تنفس���ی، ضع���ف عضالن���ی، 
س���ابقه س���وء مصرف دارو  یا اختالل ش���خصیتی، 
گلوکوم حاد با زاویه بسته یا استعداد  اغما، شوک، 

ابتال به آن باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- مصرف بلند مدت یا مقادیر زیاد بنزودیازپین  ها 
خطر بروز وابستگی   های روانی و جسمی را افزایش 

می  دهد.
ع���وارض جانب���ی: خواب  آلودگ���ی و منگ���ی در روز 
بع���د از مص���رف دارو، س���رگیجه، اش���کال در تکلم، 
کی کاردی و  تپش قل���ب، تاری دید،  افس���ردگی، تا
کاهش فشار خون، اختالالت  تغییر میل جنسی، 
رفتاری،  خس���تگی و ضعف غیرعادی، عدم تعادل 
)به خص���وص در اف���راد س���الخورده(، فراموش���ی و 

وابستگی به دارو از عوارض جانبی دارو هستند.
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
 CNS دارو ب���ا ال���کل ی���ا س���ایر دارو  ه���ای مضع���ف
مانن���د ضددرد  های مخ���در،  بی هوش کننده   های 
کس���یداز،  ا مونوآمی���ن  مهارکنن���دگان  عموم���ی، 
دارو  ه���ای  و  س���ه حلقه ای   ضدافس�����������ردگی  های 
 CNS ک���ه باع���ث تضعی���ف کاهن���ده فش���ار خ���ون 
و  متیل دوپ���ا(  و  کلونیدی���ن  )مانن���د  می ش���وند 
رزرپی���ن ممکن اس���ت موجب تش���دید اثر مضعف 
CNS آن ش���ود. مصرف همزمان بنزودیازپین   ها با 
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کونازول و کتوکونازول ممکن است سبب مهار  ایترا
متابولیسم این دارو  ها و در نتیجه افزایش غلظت 

پالسمایی آنها شود.
نکات قابل توصیه

کاهش  گ���ر بعد از چن���د هفته اثر درمان���ی دارو  1- ا
یافت، باید به پزش���ک مراجع���ه و از  افزایش مقدار 

مصرف دارو خودداری نمود.
کث���ر  اثربخش���ی دارو ممک���ن اس���ت حتی  2- حدا
طی دو یا سه شب بعد از شروع درمان نیز حاصل 

نگردد.
گ���ر دارو بای���د به مدت طوالنی مصرف ش���ود،  3- ا
قبل از  قطع مصرف دارو باید با پزش���ک مش���ورت 
کاسته  ش���ود تا  از احتمال بروز عالئم قطع مصرف 

شود.
4- به  منظور اجتناب از فراموشی و خواب  آلودگی 
در طول روز،  دارو باید هنگام خواب مصرف شود.

ک���ه نیاز به  کار ب���ا ماش���ین آالتی  5- از رانندگ���ی ی���ا 
هوشیاری دارند باید خودداری نمود.

مق���دار مص���رف: مق���دار 30-15میلی گ���رم موقع 
خواب مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Capsule: 15mg 

       FLUPENTHIXOL         
کنترل عالئم اولیه و  موارد مصرف: این دارو برای 

ثانویه اختالالت سایکوتیک مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود دیس���کرازی 
گردش  کالپ���س  خون���ی، ضع���ف مغ���ز اس���تخوان، 
کومای ناش���ی از مصرف دارو  خون، ضعف CNS و 

نباید مصرف شود.
هشدارها

کبد،  1- در ص���ورت وجود س���ندرم ری، نارس���ایی 
الکلیسم و بیماری قلبی-عروقی با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
2- شکل تزریقی این دارو فقط باید از راه عضالنی 

مصرف شود.
و  ح���د  از  بی���ش  تس���������کین  جانب���ی:  ع���وارض 
کابوس ش���بانه،  خواب آلودگ���ی، بی ثباتی خلقی، 
بی خوابی، تحریک،  سرخوش���ی ممکن است بروز  
نمای���د. در مص���ارف طوالن���ی م���دت دیس���کینزی 

گردد.  دیررس ممکن است ایجاد 

تداخل ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 
اث���ر آنتی کولینرژی���ک دارو های���ی نظی���ر آتروپی���ن و 
کاهنده فشار  ضدافسردگی های س���ه حلقه ای، اثر 
خون هوش���بر ها را افزایش ده���د. مصرف همزمان 
ای���ن دارو ب���ا بعض���ی دارو ه���ای ضدآریتم���ی و نی���ز 
کر ه���ا خطر ایجاد آریتمی بطنی را  ترفنادین و بتابال
افزایش می دهد. این دارو همچنین ممکن اس���ت 
کاه���ش ده���د. مصرف  ع را  اث���ر داروه���ای ضدص���ر
همزمان این دارو با فراورده های حاوی الکل و سایر 
دارو های مضعف CNS )به ویژه بی هوش کننده ها، 
باربیتورات ها و ضددرد های مخدر( ممکن اس���ت 
س���بب تش���دید اثرات مضعف CNS این دارو شود. 
مصرف همزمان اپی نفرین با این دارو ممکن است 
کی کاردی  کاهش ش���دید فش���ار خون و تا منجر به 
ش���ود. اثر ضدپارکینسون لوودوپا در صورت مصرف 
همزم���ان ب���ا این دارو ممکن اس���ت مهار ش���ود. در 
کینیدی���ن با ای���ن دارو  ص���ورت مص���رف همزم���ان 

ممکن است اثرات اضافی قلبی بروز  نماید.
نکات قابل توصیه

1- این دارو ممکن اس���ت در ابتدای درمان سبب 
کار با   گردد،  ل���ذا رانندگی ی���ا  ایج���اد خواب آلودگ���ی 
ابزار ه���ای دقی���ق را ممکن اس���ت تحت تاثی���ر  قرار 

دهد.
2- ب���رای دس���ت یابی به پاس���خ مطل���وب ممکن 

است چند هفته زمان نیاز  باشد.
10- در صورت بروز  عالئم اختالالت حرکتی باید به 

پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف

ک���ی: ابتدا 1 میلی گرم س���ه ب���ار در روز مصرف  خورا
می ش���ود و در صورت نیاز و تحمل بیمار، هر 2-3 
روز ب���ه  می���زان 1 میلی گ���رم افزای���ش می یاب���د. ب���ه 
عنوان مقدار مص���رف نگهدارنده mg/ day 6-3 تا 

mg/ day 12 مصرف می شود.
تزریق���ی: ابت���دا 40-20میلی گ���رم تزری���ق عضالن���ی 
می گردد. مقدار مصرف در صورت نیاز پس از 4-10 
روز تک���رار می ش���ود. مق���دار مص���رف را می توان به 

کثر 20 میلی گرم افزایش داد.  مقادیر حدا
اشکال دارویی

Tablet: 0.5mg, 3mg
Injection: 20mg/ml
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              FLUPHENAZINE      د

موارد مصرف: فلوفنازین در درمان اسکیزوفرنی، 
کوتاه م���دت هیجان  کمک���ی  مانی���ا و نی���ز درم���ان 
و  اضط���راب  روانی-حرکت���ی،   تحری���کات  ش���دید، 

کار می رود. گهانی شدید به   رفتار های نا
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 
قلبی )افزایش یا کاهش فشار خون(، ضعف شدید 
کوم���ا، س���ندرم م���ادرزادی QT طوالن���ی،   ،CNS
سابقه آریتمی قلبی و نقایص ژنتیکی نباید مصرف 

شود.
هشدارها

1- در صورت وجود اختالالت خونی، آسیب شدید 
کاهش ذخیره قلبی  مغزی،  تصلب ع���روق مغزی، 
مانند بی کفایتی دریچه میترال، بی کفایتی عروق 
کلیه، سندرم  مغزی، فئوکروموسیتوم، بی کفایتی 
ری یا نارسایی کبد با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- بررس���ی حرک���ت غیرطبیعی و مش���اهده دقیق 
عالئم اولیه دیسکینزی، در فواصل منظم در طول 
که  درم���ان، ب���ه وی���ژه در س���الخوردگان و بیمارانی 
مقادیر زیاد دارو مصرف نموده یا به مدت طوالنی 

تحت درمان هستند، الزم است.
ع���وارض جانبی: فلوفنازین ممکن اس���ت س���بب 
کابوس ه���ای ش���بانه، بی خواب���ی و افس���ردگی ی���ا 
گردد. آثار ضدموس���کارینی نظیر  بی ثباتی خلق���ی 
ادراری،  احتب���اس  یبوس���ت،   د ه���ان،  خش���کی 
کاه���ش فش���ار خ���ون وضعیتی،  ت���اری دی���د و نیز 
ج هرم���ی از  ک���ی کاردی،  آریتم���ی و عالئ���م خ���ار تا

عوارض جانبی این دارو هستند.
ب���ا هوش���بر های  تداخل ه���ای داروی���ی: هم���راه 
تش���دید  آن  خ���ون  فش���ار  کاهن���ده  اث���ر  عموم���ی 
می گ���ردد. مصرف فلوفنازی���ن همراه ب���ا دارو های 
کر ه���ا خط���ر  ضدآریتم���ی و نی���ز ترفنادی���ن و بتابال
ب���روز  آریتمی ه���ای بطن���ی را افزای���ش می ده���د. 
مص���رف فلوفنازی���ن هم���راه با ضدافس���ردگی های 
سه حلقه ای و نیز دارو های آنتی کولینرژیک سبب 
افزای���ش اث���رات ضدموس���کارینی آن ه���ا می گردد. 
کاهش آستانه تشنج، اثر  این دارو ممکن اس���ت با
کاهش دهد. بروز س���ندرم  ع را  دارو ه���ای ضدص���ر
که همزمان  آنس���فالوپاتیک در تعدادی از بیماران 
کرده اند،  لیتی���م و دارو های ضدس���ایکوز دریاف���ت 
گزارش شده اس���ت. اثرات ضدپارکینسون لوودوپا 

در ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا ای���ن دارو ممکن 
اس���ت مه���ار ش���ود. مص���رف همزم���ان دارو ه���ای 
کاهنده فشار خون با این دارو ممکن است سبب 
کاهش ش���دید فشار خون ش���ود. مصرف همزمان 
ای���ن دارو با دارو ه���ای ضدتیروئید، ممکن اس���ت 

گرانولوسیتوز  را  افزایش دهد. خطر  بروز  آ
نکات قابل توصیه

1- ب���رای حصول اث���رات درمانی مطل���وب، ممکن 
است چند هفته زمان مورد نیاز  باشد.

که نیاز به  کار با  ماشین آالتی  2- هنگام رانندگی یا 
هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

گرم ی���ا هنگام حمام  3- هن���گام ورزش در ه���وای 
گ���رم به علت احتمال بروز  ش���وک حرارتی باید  آب 

احتیاط نمود.
4- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت س���بب بروز  خش���کی 
دهان ش���ود. در ص���ورت تداوم خش���کی به مدت 

بیش از دو هفته، باید به پزشک مراجعه نمود.
مقدار مصرف

کی خورا
س�������������ایکوتیک،  اخت������الالت  در  بزرگس���������االن: 
mg/ kg 10- 2/5 در نوبت ه���ای منقس���م هر 6-8 
ک���ه در ص���ورت نی���از  و   س���اعت مص���رف می ش���ود 
تحم���ل بیمار  مق���دار مصرف افزای���ش می یابد. به 
عن���وان مق���دار نگهدارن���ده mg/kg 5-1 به صورت 
مقدار  واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.
مق���دار  س���ایکوتیک،  اخت��������الالت  در  ک���ودکان: 
ک���ه در صورت  mg/ day 2/5-1 مص���رف می ش���ود 

نیاز  و  تحمل بیمار به تدریج افزایش می یابد.
تزریقی

بزرگس���االن: در درم���ان اخت���الالت س���ایکوتیک، 
25-12/5 میلی گ���رم تزریق عضالن���ی یا زیرجلدی 
که در صورت نی���از و تحمل بیمار، مقدار  می ش���ود 
مص���رف هر 3-1 هفته افزای���ش می یابد. به عنوان 
مق���دار نگهدارن���ده ت���ا 50میلی گرم ه���ر 4-1 هفته 

تزریق عضالنی یا زیرجلدی می شود.
کودکان  کودکان: برای درمان اختالالت روانی، در 
12-5 س���ال، 3/125میلی گ���رم تزری���ق عضالنی یا 
ک���ه در صورت نی���از  و  تحمل  زیرجلدی می ش���ود 
بیمار هر 3-1 هفته تکرار می شود. در کودکان بزرگتر 
از 12 سال، ابتدا 18/75-6/25میلی گرم در هفته 
که در صورت  تزریق عضالنی یا زیرجلدی می شود 
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نیاز و تحمل بیمار به  مقدار 25-12/5میلی گرم هر 
3-1 هفته افزایش می یابد.

اشکال دارویی
Tablet: 1mg, 2.5mg
Injection: 25mg/ml

         FOMEPIZOLE                 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان مس���مومیت 
ب���ا متانول ی���ا اتیلن گلیکول به  تنهایی ی���ا همراه با 

همودیالیز به  کار می  رود. 
هشدارها

1- هر چن���د این دارو تولید متابولیت  های س���می 
ناشی از متابولیسم اتیلن گلیکول و متانول را مهار 
می  کند ولی نباید جایگزین روش های اس���تاندارد 
درم���ان مس���مومیت با ای���ن عوامل مانن���د تجویز 
آب و الکترولیت  ه���ا اصالح اخت���الالت متابولیک و 

همودیالیز شود. 
2- از تزری���ق وریدی س���ریع دارو و به ش���کل رقیق 

نشده باید اجتناب نمود. 
گیجی،  عوارض جانبی: س���ردرد، تهوع، استفراغ، 
خواب آلودگ���ی، اش���کال در ح���س چش���ایی، درد 
کی کاردی،  کاهش فشار خون، تا شکمی، اسهال، 
افزای���ش  و  مف���رط  حساس���یت  کنش  ه���ای  وا

کبدی از عوارض این دارو هستند. آنزیم  های 
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو می  تواند حذف 
که معمواًل همراه با اتیلن گلیکول یا متانول  اتانول 
مصرف می  ش���ود و یا در درمان مسمومیت با این 
کاهش  عوام���ل تجویز می  ش���ود را به  می���زان %40 
دهد. همچنین اتانول نیز ممکن است حذف این 

کند.  کم  دارو از بدن را %50 
نکات قابل توصیه

1- بیم���اران از نظر ع���وارض آلرژیک باید تحت  نظر 
کنش  های آلرژیک، تجویز   بوده و در صورت بروز  وا

دارو باید بالفاصله قطع شود. 
کلرای���د  2- محل���ول رقی���ق ش���ده دارو در س���دیم  
تزریقی یا دکستروز 5% تزریقی باید طی 24 ساعت 

مصرف شود. 
ج  3- چون این دارو توسط همودیالیز  از بدن خار
می  ش���ود، فواصل مص���رف دارو در بیم���اران تحت 
همودیالیز  باید به هر 4 ساعت یک  بار تقلیل یابد. 
مق���دار مص���رف: ب���رای درم���ان مس���مومیت ب���ا 

اتیلن گلیکول ی���ا متانول مق���دار mg/kg 15 از دارو 
کلراید تزریقی یا دکس���تروز   در 100میلی لیتر س���دیم  
5% تزریق���ی رقی���ق و طی زمان حداق���ل 30 دقیقه 
در ابت���دا   انفوزی���ون وریدی می  ش���ود. س���پس هر 
12 س���اعت mg/kg 10 ب���رای 4 نوبت مطابق روش 
توصی���ح داده ش���ده رقی���ق و انفوزی���ون می  گردد. 
بعد از این مرحله، مقدار mg/kg 15 هر 12 ساعت 
که  انفوزیون وری���دی دارو تکرار می  ش���ود تا زمانی 
کمتر از  غلظت س���رمی اتیلن گلیکول ی���ا متانول به 
کاه���ش یاب���د و یا بیمار ب���دون عالمت   20 mg/dL
ش���ده و اس���یدوز  آن از بین برود. در بیماران تحت 
گر بیش از 6 س���اعت  همودیالیز، در ش���روع دیالیز  ا
گذش���ته باش���د، باید  از مص���رف آخرین مقدار دارو 
همزمان با ش���روع هر دیالیز مق���دار بعدی مصرف 
دارو طبق برنامه انفوزیون وریدی ش���ود و س���پس 
طی همودیالیز هر 4 ساعت یک  بار تکرار شود. در 
کمتر از یک س���اعت  گر  زمان پایان همودیالیز نیز  ا
گذش���ته باشد، الزم به تجویز  از آخرین تجویز دارو 
گر بین 3-1 س���اعت از   مج���دد دارو نیس���ت، ول���ی ا
گذش���ته باش���د، مقدار مصرف  آخرین تجویز   دارو 
بعدی طبق برنامه انفوزیون وریدی می  ش���ود. در 
تمامی این موارد پس از خاتمه همودیالیز، فواصل 
زمانی بی���ن مصرف دارو باید به همان 12 س���اعت 

یک  بار  برگردد. 
اشکال دارویی

Injection: 1g/ml

        GALANTAMINE                 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالمتی 
م���وارد خفیف ت���ا متوس���ط زوال عق���ل در بیماری 

کار می  رود. آلزایمر به 
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود آس���م فع���ال ی���ا س���ابقه آن، 
کلی���ه،  کب���د،  نارس���ایی ش���دید  نارس���ایی ش���دید 
اختالالت قلبی-عروقی نظیر برادی کاردی و بلوک 
ع یا س���ابقه حمالت تش���نجی، انس���داد  قلبی،  صر
گوارش���ی فعال یا س���ابقه آن  مجاری ادراری، زخم 

باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- برای اطمین���ان از مصرف صحیح این دارو باید 
حتی االم���کان مص���رف دارو تحت  نظر ف���رد دیگری 

صورت گیرد.
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کاه���ش د و  بی  اش�������تهایی  جانب������ی:  ع��������وارض 

کم  خون���ی،  دردش���کمی،  ته���وع،  اس���هال،  وزن، 
س�������ردرد،  خس���ت����گی،  گی���ج���ی،  ب���رادی کاردی، 
همات���وری، بی خوابی، رینیت، س���نکوپ، لرزش و 
افزایش ترش���ح اس���یدمعده از ع���وارض جانبی این 

دارو هستند.
ب���ا  دارو  ای���ن  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
دارو  ه���ای ضد  کولینرژی���ک می توان���د موجب مهار 
اثرات هر دو دارو ش���ود. مص���رف همزمان این دارو 
با دارو  های ضدالتهاب غیراس���تروئیدی می تواند 
گوارش���ی بیش���تری را در پی داشته باشد.  عوارض 
کولین و همچنی���ن دارو  های  تجویز سوکس���ینیل   
گاالنتامین ممکن  کولینرژی���ک مانن���د بتانکول ب���ا 
است موجب تقویت اثر آن ها شود. اریترومایسین 
گاالنتامین  کتوکونازول ممکن است متابولیسم  یا 
کاه���ش داده و غلظت پالس���مایی آن را افزایش  را 

دهند.
نکات قاب���ل توصیه: این دارو بای���د دو بار در روز و 

ترجیحًا با غذای صبح و عصر میل شود.
مق���دار مص���رف: ابت���دا 4میلی گ���رم دو ب���ار در روز 
تجویز می  شود. در فواصل حداقل 4 هفته  ای، در 
صورت تحم���ل مقدار مصرف ابت���دا به 8 میلی گرم 
دو ب���ار در روز و س���پس تا 12میلی گرم دو ب���ار در روز 
کپس���ول های آهسته رهش ابتدا  افزایش می یابد. 
8 میلی گ���رم یک  بار در روز  تجویز می ش���ود. بعد از 
4 هفت���ه، در صورت تحمل مق���دار مصرف ابتدا به 
16میلی گرم یک  بار در روز  و پس از بیشتر از 4هفته، 
در ص���ورت تحم���ل تا 24میلی گ���رم یک ب���ار در  روز  

افزایش می  یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 4mg, 8mg, 12mg
Capsule (Extended Release): 8mg, 
16mg, 24mg
Oral Solution: 4mg/ ml

        HALOPERIDOL                 
م���وارد مص���رف:  هالوپری���دول در درم���ان عالئ���م 
مانن���د  س���ایکوتیک  مزم���ن  و  ح���اد  اخت���الالت 
اس���کیزوفرنی،  حاالت مانیک و س���ایکوز ناش���ی از 
کودکان و  دارو و درمان مشکالت شدید رفتاری در 

درمان عالئم سندرم توره مصرف می شود.

 CNS موارد منع مصرف: در موارد ضعف ش���دید
نباید مصرف شود.

هشدارها
1- در بیماری  ه���ای قلبی-عروقی، ب���ه ویژه آنژین 
ع ی���ا احتب���اس ادرار با  ص���دری، پارکینس���ون، صر

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- بیماران مبتال به تیروئید  سمی و نیز کودکان به 
کاتزی ناشی از مصرف  کنش  های دیستونیک و آ وا

 هالوپریدول حساس تر  می باشند.
عوارض جانبی: آرامش بیش از حد و خواب  آلودگی، 
کابوس های ش���بانه، بی خوابی،  بی ثباتی خلقی، 
تحری���ک، سرخوش���ی ممک���ن اس���ت ب���روز نماید. 
کی پس���تان ها،  اخت���الالت قاعدگی، ت���ورم یا دردنا
ترش���ح غیرع���ادی ش���یر از پس���تان، افزای���ش وزن، 
اختالالت جنسی، حساسیت پوست به نور آفتاب 

از عوارض جانبی دارو هستند. 
تداخل  ه���ای دارویی: دارو ه���ای بی هوش کننده 
کاهن���ده فش���ار خ���ون  هالوپری���دول را افزایش  اث���ر 
کاربامازپین متابولیس���م  می  دهن���د. ریفامپی���ن و 
کاهش  کبدی  هالوپریدول را افزایش داده، س���بب 
غلظت پالس���مایی آن می گردند. مصرف همزمان 
ج  ک���ه عوارض خار  هالوپریدول با س���ایر دارو  هایی 
هرم���ی دارن���د می  توان���د منج���ر ب���ه ب���روز ع���وارض 
ج هرمی ش���ود. هالوپری���دول احتمااًل   ش���دید خار
ع  کاهش آستانه تش���نج،  با اثر دارو  های ضدصر با 
مقابل���ه می نمای���د. دارو  ه���ای نظیر لیتیم س���بب 
ج هرمی و افزایش س���میت  افزایش ع���وارض خ���ار
عصبی  هالوپری���دول می گردند. مص���رف همزمان 
فراورده  های حاوی الکل و سایر دارو  های مضعف 
CNS با این دارو ممکن است سبب تشدید اثرات 
کاهنده  مضعف CNS و تنف���س و همچنین اثرات 
گردد. مس���مومیت با الکل نیز  تشدید  فشار خون 
می  گ���ردد، مصرف همزمان اپی  نفری���ن با این دارو 
ک���ی کاردی  کاهش فش���ار خ���ون و تا ممکن اس���ت 
را تش���دید نمای���د. اثر درمان���ی لوودوپ���ا در صورت 
کاهش  مص���رف همزمان با این دارو ممکن اس���ت 

یابد.
نکات قابل توصیه

1- برای حصول اثرات درمانی ممکن اس���ت چند 
هفته زمان نیاز باشد.

2- توصیه می  شود مصرف دارو به تدریج قطع شود.
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3- به  دلیل بروز  سرگیجه یا خواب  آلودگی، هنگام 
که نیاز به هوشیاری  کار با ماشین   آالتی  رانندگی یا 

دارند، باید احتیاط نمود.
4- به  دلیل بروز  شوک حرارتی، هنگام ورزش یا در 

گرم و حمام با آب داغ، باید احتیاط شود. هوای 
5- ب���ه  دلی���ل احتم���ال س���رگیجه یا ع���دم تعادل، 
هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته باید 

احتیاط شود.
مقدار مصرف

کی خورا
ابت���دا  ضدجن������ون،  ب���ه  عن���وان  بزرگس���������االن: 
5-0/5میلی گرم س���ه  بار در روز مصرف می  ش���ود و 
س���پس مقدار مصرف بر حسب نیاز و تحمل بیمار 

تنظیم می  شود.
ک���ودکان: در درم���ان اخت���الالت س���ایکوتیک، در 
 0/05 mg/kg/day ابت���دا  س���ال،   3-12 ک���ودکان 
)در دو ی���ا س���ه نوبت منقس���م( مصرف می  ش���ود. 
مقدار مص���رف روزانه هر 7-5 روز بر حس���ب نیاز و 
کثر تام  تحمل بیمار به  میزان 0/5میلی گرم تا حدا
mg/kg/day 0/15 افزای���ش می  یاب���د. در درم���ان 
کودکان 3-12  اختالالت رفتاری و سندرم توره، در 
سال، ابتدا mg/ kg/day 0/05 )در دو یا سه مقدار 
منقسم( مصرف می  ش���ود مقدار مصرف روزانه هر 
7-5 روز بر حس���ب نی���از و تحمل بیم���ار به  میزان 
 0/075 mg/ kg/ day کثر ت���ام 0/5میلی گرم تا حدا

افزایش می  یابد.
تزریقی

بزرگس���االن: در س���ایکوز حاد، ابتدا 5-2میلی گرم 
تزری���ق عضالنی می ش���ود. در صورت نی���از،  تزریق 
گ���ر عالئ���م  پ���س از ی���ک س���اعت تک���رار می  ش���ود. ا
کنترل ش���وند، مقدار مصرف را  می توان  به  خوبی 
کنترل س���ریع  پس از 48 س���اعت تکرار نمود. برای 
سایکوز حاد یا هذیان، می توان 50-0/5میلی گرم 
از دارو را با س���رعت mg/min 5 از راه وریدی تزریق 
نم���ود و در صورت نیاز،  هر 30 دقیقه تزریق را تکرار 

کرد.
اشکال دارویی

Oral Solution: 2mg/ml 
Injection: 5mg/ml, 50mg/ml
Tablet: 0.5mg, 2mg, 5mg

    HYDROMORPHONE      
تس���کین درد  ب���رای  ای���ن دارو  م���وارد مص���رف: 

کار می رود. کنترل سرفه به  متوسط تا شدید و 
م���وارد منع مصرف: در صورت وجود فلج روده یا 
موارد مش���کوک به آن، حمالت حاد آس���م یا موارد 
شدید آس���م برونش���ی، ضعف حاد تنفسی، شوک 
کولیت  کاهش حج���م خون، اس���هال ناش���ی از  ی���ا 
پس���ودوممبران و اس���هال ناش���ی از مسمومیت ها 

نباید مصرف شود. 
هشدارها

1- در صورت وجود موارد ش���دید بیماری التهابی 
روده بزرگ و بیماری ها یا اختالالت مزمن تنفسی 

با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- مص���رف مک���رر ای���ن دارو ممکن اس���ت موجب 

وابستگی و تحمل به دارو شود.
خس���تگی  اس���تفراغ،  و  ته���وع  جانب���ی:  ع���وارض 
خ���ون،  فش���ار  کاه���ش  غیرع���ادی،  ضع���ف  ی���ا 
گیجی و احساس منگی، سرگیجه،  خواب آلودگی، 
ضعف تنفسی با مقادیر  زیاد، یبوست، اشکال در 
کردن، اسپاس���م مجاری صفراوی یا ادراری،  ادرار 
خشکی دهان، تعریق، سردرد، برافروختگی، کهیر 
کاهش ی���ا افزایش ضرب���ان قلب، تپش  و خ���ارش، 
قل���ب، تنگ���ی مردمک چش���م، اغتش���اش ش���عور، 
کاهش فش���ار خون وضعیتی، افزایش  وابس���تگی، 
کاه���ش دمای ب���دن، توهم،  فش���ار خون ری���وی، 
حالت خماری، تغییر خلق و خو و اختالل در تفکر  

از عوارض جانبی دارو هستند.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
ب���ا داروه���ای مضع���ف CNS ممک���ن اس���ت  دارو 
منجر به تش���دید ضعف دس���تگاه عصبی مرکزی و 
کاهش فش���ار خون شود.  ایجاد ضعف تنفس���ی یا 
در ص���ورت مص���رف بوپرنورفی���ن قب���ل از  تجوی���ز 
هیدرومورف���ون، اث���ر هیدرومورفون ممکن اس���ت 
کاه���ش یابد. همچنی���ن در صورتی که بیمار تحت 
درم���ان طوالنی ب���ا هیدرومورفون باش���د، مصرف 
بوپرنورفی���ن و همچنی���ن نالتروکس���ون می توان���د 
موج���ب ب���روز عالئ���م قطع مص���رف دارو ش���ود. در 
ص���ورت مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا داروهای 
کس���یداز، ممک���ن اس���ت  مهارکنن���ده مونوآمی���ن ا
ک بروز کنند. مصرف همزمان  کنش های خطرنا وا
این دارو با داروهای ش���به آتروپینی ممکن اس���ت 
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و د ادراری  احتب���اس  احتم���ال  تش���دید  موج���ب 

یبوست شود.
نکات قاب���ل توصیه: ممکن اس���ت قطع تدریجی 

مصرف دارو الزم باشد.
مق���دار مص���رف: به عن���وان ض���ددرد 2 میلی گرم 
هر 6-3 ساعت مصرف می ش���ود. در صورت نیاز، 
مق���دار مص���رف ب���ه 4 میلی گرم یا بیش���تر ه���ر 4-6 

ساعت یک  بار افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 2mg, 4mg

           KETAMINE                        
کتامین ب���ه  عنوان یک بی هوش  موارد مصرف: 
کنن���ده عمومی برای اعمال جراحی یا تش���خیصی 

کوتاه مدت مصرف می  شود.
که افزایش فش���ار  موارد منع مصرف: در مواردی 
ک می  باشد نباید مصرف  خون برای بیمار خطرنا

شود.
هشدارها

افزای���ش  چش���م،   آس���یب  وج���ود  ص���ورت  در   -1
فش���ار مایع مغزی-نخاعی، افزایش فش���ار داخل 
چش���می، اختالالت روانی مانند اس���کیزوفرنی و یا 

تیروئید  سمی با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- ب���رای جلوگی���ری از  آپن���ه، ضع���ف تنفس���ی و یا 
کتامین باید  افزایش فش���ار خ���ون، تزریق وری���دی 

گیرد. آهسته و طی مدت یک دقیقه انجام 
کتامین ممکن است باعث ایجاد  3- مصرف مکرر 

گردد. مقاومت به اثرات دارو در بیمار 
کی کاردی،   عوارض جانبی: افزایش فشار خون، تا
حرکات عضالنی تونیک و کلونیک و لرزش، آهسته 
یا مشکل شدن تنفس، استفراغ، تغییرات خلقی، 
کی و حالت  های شبه رؤیا  توهمات، خطا  های ادرا

کتامین هستند. از عوارض جانبی 
نکات قابل توصیه

1- از  آنجایی که تجویز کتامین ممکن است باعث 
ایجاد تهوع و استفراغ شود، معده بیمار در هنگام 

تجویز  دارو باید خالی باشد.
2- به  دلیل افزایش ترش���ح ب���زاق و مخاط، تجویز 
آتروپی���ن و ی���ا اس���کوپوالمین قب���ل از  بی هوش���ی 

توصیه می  شود.
مق���دار مص���رف: ب���ه منظ���ور الق���ای بی هوش���ی 

mg/ kg 4/5- 1 ب���ه ص���ورت مق���دار واح���د تزری���ق 
وریدی می  ش���ود )می توان mg/kg 2-1 به صورت 
انفوزیون وریدی باس���رعت mg/ kg/ min 0/5 نیز 
 6/5 -13 mg/ kg راه عضالن���ی از  نم���ود(،  تزری���ق 
نگه��������دارن���ده  به عن���وان  می  ش�������ود.  تزری��������ق 

mg/ kg 0/5- 0/1 انفوزیون وریدی می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 500mg/10ml

            LEVODOPA                        
م���وارد مص���رف: لوودوپ���ا ب���رای تس���کین عالئ���م 
کنت���رل عض���الت در درم���ان پارکینس���ون  و بهب���ود 
و  آنس���فالیت  از  بع���د  پارکینس���ون  ایدیوپاتی���ک، 
پارکینس���ون عالمتی و همچنین پارکینسون ناشی 

از تصلب شرایین مغزی مصرف می  شود.
هشدارها

1- این دارو نباید در پارکینس���ون ناش���ی از مصرف 
دارو استفاده شود.

2- در ص���ورت وج���ود بیماری  های ریوی، اولس���ر 
گلوک���وم با زاویه  پپتی���ک، بیم���اری قلبی-عروقی، 
بسته،  مالنومای پوست و بیماری روانی و سایکوز، 
کلیه ب���ا احتیاط  انفارکت���وس می���وکارد و نارس���ایی 

فراوان تجویز  شود.
که به  3- این دارو در بیماران س���المند و بیمارانی 
م���دت طوالنی س���ابقه بیماری پارکینس���ون دارند 
که ع���الوه بر بیماری پارکینس���ون،  ی���ا در بیمارانی 
بیماری مغزی دیگری نی���ز دارند، اثر درمانی قابل 

توجهی ندارد.
ع���وارض جانبی: بی  اش���تهایی،  تهوع و اس���تفراغ،  
کاهش فشار خون وضعیتی  بی خوابی، اضطراب،  
گیجی،  تپش  کاهش فش���ار خون پای���دار(،  )ندرت���ًا 
قل���ب، آریتم���ی،  قرم���ز  رن���گ ش���دن ادرار و س���ایر 
مایع���ات بدن، ندرتًا  افزایش حساس���یت، حرکات 
س���ایکوز  و  هیپومانی���ا  غیرطبیع���ی،   و  غی���رارادی 
ک���ه ممک���ن اس���ت باع���ث مح���دود ش���دن مقدار 
مصرف شوند،  افس���ردگی،  خواب  آلودگی، سردرد،  
گوارش و  برافروختگی،  تعریق،  خونریزی دستگاه 

نوروپاتی محیطی از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف ت���وأم لوودوپ���ا با 
دارو  ه���ای بی هوش کنن���ده مثل  هالوت���ان با خطر 
آریتم���ی هم���راه اس���ت. مص���رف ت���وأم لوودوپ���ا ب���ا 
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دارو  های ضدافسردگی مهارکننده آنزیم مونوآمین 
کس���یداز و از جمل���ه فورازولی���دون و پروکاربازی���ن  ا
منج���ر به زی���ادی فش���ار خ���ون می  گ���ردد. مصرف 
همزمان  هالوپریدول، فنوتیازین  ها و تیوگزانتین   ها 
گونیزه ش���دن  با لوودوپا، ممکن اس���ت س���بب آنتا
اثرات لوودوپا ش���ود. مصرف همزم���ان این دارو با 
ویتامی���ن B6 و یا فراورده های حاوی این ویتامین 
کاهش  موج���ب افزای���ش متابولیس���م محیط���ی و 

میزان دارو در CNS می شود.
نکات قابل توصیه

کم ش���روع شده  1- درمان با لوودوپا باید با مقادیر 
و ب���ه صورت تدریجی مقادی���ر دارو  افزایش یابد )با 
فواص���ل 2 تا 3 روز(. مق���دار مصرف نهایی معمواًل 
بر اساس بهبود تحرک بیمار و عوارض جانبی دارو 
دیگر تعیین می  ش���ود. فواصل بین مقادیر مصرف 
مهم اس���ت و باید بر اس���اس نیاز ه���ر  بیمار به طور 

گانه تعیین شود. جدا
2- تهوع و استفراغ ندرتًا باعث محدودیت در مقدار 
داروی دریافتی می ش���وند. مص���رف دارو بعد  از غذا 

تحمل آن را برای دستگاه گوارش باال می برد.
گیرد. 3- قطع مصرف دارو باید به تدریج صورت 

کثر  اثر درمانی، ممکن  4- برای دست یابی به حدا
است چند هفته تا چند ماه وقت الزم باشد.

5- از مص���رف غذا و فراورده  ه���ای حاوی ویتامین 
B6 با این دارو باید خودداری نمود.

مقدار مص���رف: ابتدا 250میلی گ���رم، 4-2 بار در 
روز مص���رف می  ش���ود. مقدار مص���رف دارو ممکن 
است به  میزان 750-100میلی گرم در فواصل 3-7 
روز بر حس���ب تحمل بیمار تا زمان حصول پاس���خ 

مطلوب افزایش یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

          LEVODOPA-B                 
ای���ن دارو در درم���ان بیم���اری  م���وارد مص���رف: 

پارکینسون مصرف می  شود.
هشدارها

1- در صورت وجود بیماری ش���دید قلبی-عروقی، 
سابقه مالنوم، افس���ردگی روانی،  س���ایکوز، سابقه 
انفارکت���وس می���وکارد و آریتمی دهلی���زی و بطنی، 
کلیه با احتی���اط فراوان  گوارش���ی و نارس���ایی  زخم 

مصرف شود.
2- مق���دار مص���رف ای���ن دارو بای���د ب���رای ه���ر فرد 
گان���ه تعیین ش���ود. مص���رف لوودوپا  به ط���ور جدا
حداق���ل 12 س���اعت قبل از  ش���روع درم���ان با این 

دارو باید قطع شود.
کاه���ش ح���رکات ب���دن، حرکت  ع���وارض جانب���ی: 
غیرعادی پلک چش���م، حرکات غیرارادی عضالت 
صورت، افسردگی، دیس��کینزی، لرزش عض���الت، 
گرانولوس���یتوز، آنژی���ن  حم��������الت س�������ایکوتیک، آ
ص���دری، آریتمی، تش���نج، اش���کال در بل���ع، زخم 
دوازدهه،  تغییرات ECG، برافروختگی،  خونریزی 
کاهش  گردن و پشت،  گوارش���ی ، اسپاسم عضالت 
فش���ار خون،  لکوپن���ی ، فلبیت و افت فش���ار خون 

گزارش شده است. وضعیتی با مصرف این دارو 
تداخل  های داروی���ی: مصرف همزمان دارو  های 
کاهنده فش���ار خ���ون با ای���ن ترکیب ممکن اس���ت 
کاهش شدید فشار خون شود. دارو های  منجر به 
که تح���ت درمان با  مقلد س���مپاتیک در بیمارانی 

این دارو هستند، منع مصرف دارد.
نکات قابل توصیه: ممکن است برای دست یابی 
به پاس���خ درمانی مطلوب، چند هفته تا چند ماه 

وقت نیاز باشد.
که تح���ت درمان  مق���دار مص���رف: در بیماران���ی 
ب���ا لوودوپا نیس���تند، ابت���دا 100میلی گ���رم لوودوپا و 
25میلی گرم بنزرازید دو بار در  روز مصرف می  شود. 
مقدار مصرف بهینه دارو در روز، 800-400میلی گرم 
لوودوپ���ا و 200-100میلی گرم بنزرازید در 6-4 نوبت 
منقسم است. به  عنوان نگهدارنده، 200میلی گرم 
لوودوپا و 50میلی گرم بنزرازید مصرف می شود. در 
که تحت درمان با لوودوپا هستند، ابتدا  بیمارانی 
با 15% مقدار مصرف روزانه لوودوپا، درمان ش���روع 
ک���ه در 6-4 نوبت منقس���م باید مصرف  می  ش���ود 
ش���ود. به عنوان نگهدارنده 200میلی گرم لوودوپا و 

50میلی گرم بنزرازید مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 62.5mg (Levodopa 50mg + 
Benserazide 12.5mg)
Tablet: 125mg (Levodopa 100mg + 
Benserazide 25mg)
Tablet: 250mg (Levodopa 200mg + 
Benserazide 50mg)
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کنت���رل بیم���اری  ای���ن دارو در  م���وارد مص���رف: 
پارکینسون مصرف می  شود.

هشدارها
1- این دارو نباید در پارکینس���ون ناش���ی از مصرف 

دارو  ها استفاده شود.
2- در ص���ورت وج���ود بیماری  های ریوی، اولس���ر 
گلوکوم ب���ا زاویه  پتی���ک، بیم���اری قلبی-عروق���ی، 
بس���ته،  مالنومای پوس���ت و بیم���اری روانی باید با 

احتیاط فراوان تجویز شود.
که به  3- این دارو در بیماران س���المند و بیمارانی 
م���دت طوالنی س���ابقه بیماری پارکینس���ون دارند 
که ع���الوه بر بیماری پارکینس���ون،  ی���ا در بیمارانی 
بیماری مغزی دیگری نی���ز دارند، اثر درمانی قابل 

توجهی ندارد.
ع���وارض جانبی: بی  اش���تهایی،  تهوع و اس���تفراغ،  
بی خواب���ی، اضطراب،  افت فش���ار خون وضعیتی، 
گیجی،  تپش قلب، آریتمی،  قرمز رنگ شدن ادرار و 
سایر مایعات بدن، حرکات غیرارادی و غیرطبیعی،  
ک���ه ممک���ن اس���ت باع���ث  هیپومانی���ا و س���ایکوز 
مح���دود ش���دن مقدار مصرف ش���وند،  افس���ردگی،  
برافروختگ���ی،  تعری���ق،   س���ردرد،   خواب  آلودگ���ی، 
گ���وارش و نوروپاتی محیطی از  خونریزی دس���تگاه 

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف ت���وأم لوودوپ���ا با 
مانن���د  استنش���اقی  بی هوش کنن���ده  دار و ه���ای 
 هالوتان با خطر  آریتمی همراه است. مصرف توأم 
ای���ن دارو ب���ا دارو  ه���ای ضدافس���ردگی مهارکننده 
و  فورازولی���دون  جمل���ه  از  کس���یداز  ا مونوآمی���ن 
پروکاربازین منجر به افزایش فشار خون می  گردد. 
مص���رف همزم���ان  هالوپری���دول، فنوتیازین  ه���ا و 
تیوگزانتین   ه���ا ب���ا لوودوپ���ا، ممک���ن اس���ت س���بب 

گونیزه شدن اثرات لوودوپا شود. آنتا
نکات قابل توصیه

کم ش���روع  1- درم���ان با ای���ن دارو را باید با مقادیر 
نم���ود و به صورت تدریجی مقادی���ر دارو را  افزایش 
داد )ب���ا فواص���ل 2 تا 3 روز(. مق���دار مصرف نهایی 
معم���واًل بر اس���اس بهب���ود تحرک بیم���ار و عوارض 

جانبی دارو تعیین می  شود.
2- ته���وع و اس���تفراغ ندرت���ًا باع���ث محدودیت در 
مقدار داروی دریافتی می شوند. مصرف دارو بعد 

از غذا  تحمل آن را بهتر می  کند.
کثر  اثر درمانی، ممکن  3- برای دس���تیابی به حدا

است چند هفته تا چند ماه وقت الزم باشد.
که قب���اًل لوودوپا  مق���دار مصرف: ب���رای بیمارانی 
دریاف���ت نکرده ان���د، ابت���دا 100میلی گ���رم لوودوپا و 
کاربی دوپا س���ه ی���ا چهار ب���ار در روز یا  10میلی گ���رم 
کاربی-دوپا  100میلی گ���رم لوودوپ���ا و 25میلی گ���رم 
س���ه  ب���ار در روز مص���رف می  ش���ود. س���پس مقدار 
مصرف بر حس���ب نیاز و تحمل بیم���ار هریک یا دو 
ک���ه از قبل لوودوپا  روز افزای���ش می  یابد. بیمارانی 
کرده ان���د، باید 12 س���اعت قبل از ش���روع  مص���رف 
کنند.  درم���ان با این دارو، مص���رف لوودوپا را قطع 
کمتر از g/day 1/5 لوودوپا نیاز  که به  در بیماران���ی 
دارن���د، ابت���دا 100میلی گ���رم لوودوپ���ا  و  10میلی گرم 
کاربی دوپ���ا ی���ا 100میلی گرم لوودوپ���ا و 25میلی گرم 
کاربی دوپا س���ه یا چهار  بار در روز مصرف می  شود. 
س���پس مقدار مصرف بر حسب نیاز و تحمل بیمار 
که به   هریک یا دو روز افزایش می یابد. در بیمارانی 
میزان بیشتر از g/day 1/5 لوودوپا نیاز دارند، ابتدا 
کاربی دوپا سه  250میلی گرم لوودوپا و 25میلی گرم 
یا چهار  بار در روز مصرف می  ش���ود. س���پس مقدار 
مصرف بر حس���ب نیاز و تحمل بیمار هر  یک یا دو  

روز  افزایش می یابد. 
اشکال دارویی

Tablet: Levodopa 100mg + Carbidopa 
10mg
Tablet: Levodoa 100mg + Carbidopa 
25mg
Tablet:Levodopa 250mg + Carbidopa 
25mg
Tablet) Extended Release(:Levodoa 
100mg + Carbidopa 25mg
Tablet) Extended 
Release(:Levodoa200mg + Carbidopa 
50mg

            LEVODOPA-C+                 
        ENTACAPON                 

م���وارد مصرف: این دارو در درمان عالئم بیماری 
پارکینس���ون ایدیوپاتی���ک به ویژه در ص���وررت بروز  

عالئم Wearing-off به  کار می  رود.
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گلوکوم با  م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود 
زاویه بس���ته و ضایعات پوستی با علت نامشخص 

نباید مصرف شود. 
هش���دارها: ای���ن دارو  در م���وارد س���کته قلب���ی یا 
گلوکوم با زاویه  س���ابقه آن همراه با آریتمی قلب���ی، 
گوارش���ی، س���ایکوز یا س���ابقه آن،  ب���از، زخم  ه���ای 
کلیه و بیماری  های شدید ریوی  کبد یا  نارس���ایی 

باید با احتیاط فراوان تجویز شود. 
دی���ررس  حرکت���ی  اخت���الل  جانب���ی:  ع���وارض 
)دیس���کنزی(، درد ش���کمی، یبوس���ت و با ش���یوع 
کاهش  گیجی، خستگی، افزایش یا  کمتر، اسهال، 
ح���رکات ب���دن، تهوع، تغیی���ر رن���گ ادرار، ب���زاق یا 
عرق بدن، افت فش���ار خون وضعیتی، س���نکوپ، 
کنش ه���ای س���ایکوتیک، خونریزی  توهم���ات و وا
لکوپن���ی،  کم خون���ی،  گرانولوس���یتوز،  آ گوارش���ی، 
ترومبوس���یتوپنی، آنژیوادم، س���رگیجه، درد قفسه 
سینه، آریتمی قلبی، تش���نج، تب، مالنوم، سکته 
قلب���ی، فلبی���ت، رابدومیولی���ز، اغتش���اش ش���عور، 
اختالل دید، رؤیاهای غیرعادی، خش���کی دهان، 
احس���اس سرخوش���ی، بی حال���ی، نف���خ، س���ردرد، 
سکسکه، گرگرفتگی، تعریق و کرامپ های عضالنی 

از عوارض این دارو هستند. 
ب���ا  دارو  ای���ن  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
متیل دوپا، آپومورفی�����ن، دوبوتامی����ن، دوپامی����ن، 
اپی  نفری���������ن، ایزوپرترن���ول و نوراپی نفرین ممکن 
است منجر به افزایش غلظت پالسمایی دارو های 
ک���ی کاردی، آریتمی  ف���وق و افزایش احتمال بروز تا
قلب���ی و تغییر  ش���دید فش���ار خون ش���ود. مصرف 
غیرانتخاب���ی  دارو ه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  همزم���ان 
کس���یداز  از جمل���ه ترانیل  مهارکنن���ده مونوآمی���ن ا
س���یپرامین و فنلزین ممکن اس���ت منج���ر به بروز 
ک ش���ود. فنی  توئین ممکن اس���ت  عوارض خطرنا
جلوی اث���رات درمانی ای���ن دارو را بگی���رد. مصرف 
همزمان هالوپریدول، فنوتیازین  ها، متوکلوپرامید 
و ریس���پیریدون ب���ا ای���ن دارو ممک���ن اس���ت اثرات 

کاهش دهد.  درمانی لوودوپا را 
نکات قابل توصیه

1- در هیچ نوبت مص���رف دارو، بیش از یک قرص 
مصرف نشود. 

گیجی، تهوع و سنکوپ،  2- به  دلیل احتمال بروز 
گهان���ی از حال���ت خوابیده یا  هن���گام برخاس���تن نا

نشسته باید احتیاط نمود. 
3- ب���ه  دلی���ل احتم���ال ب���روز  خواب آلودگ���ی، در 
که نیاز به هوش���یاری و  کار هایی  رانندگی یا انجام 

دقت دارند، باید احتیاط نمود. 
گاه���ی قب���ل از زم���ان مق���دار مص���رف بع���دی   -4
می  یاب���د  افزای���ش  پارکینس���ون  بیم���اری  عالئ���م 
)Wearing- off(. در ص���ورت ب���روز چنی���ن حالت���ی 
ممکن است تنظیم مقدار مصرف دارو الزم باشد. 
که  مقدار مصرف: برای بزرگس���االن در  بیمارانی 
تحت درمان با Levodopa-C بوده  اند، باید همان 
کاربی دوپا در رژیم درمانی  مقدار مصرف لوودوپا و 
آن ها با استفاده از این دارو حفظ و شکل دارویی 

با میزان مناسب دارو برای بیمار انتخاب شود. 
اشکال دارویی

Tablet: Levodopa-C+ Entacapone 
200mg

 LITHIUM CARBONATE 
موارد مصرف: این دارو برای درمان حمالت حاد 
مانی���ا و هیپومانیا در اخت���الالت قطبی و به  عنوان 
کاه���ش حاالت مانیک  درم���ان نگهدارنده جهت 
در بیماران دچار مانیا و پیشگیری از  افسردگی در 

کار می  رود. اختالالت دوقطبی به  
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 

لوسمی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- ب���ه  دلی���ل احتم���ال ب���روز  تغیی���رات بافت���ی و 
کلی���ه متعاقب مص���رف طوالنی مدت  عملک���ردی 
لیتیم درمان با این دارو بیش از  5-3 سال توصیه 

نمی  شود.
2- افزایش غلظت پالس���مایی لیتی���م باالتر از حد 

درمانی ممکن است کشنده باشد.
3- در ص���ورت ب���روز  عالئم مس���مومیت ب���ا لیتیم 
گموس،  نارس���ایی  )ل���رزش،  عدم تع���ادل،  نیس���تا
کلیه و تشنج( باید درمان را قطع و در صورت لزوم 

مسمومیت زدایی انجام داد.
4- وقتی که غلظت پالسمایی لیتیم به حد سمی 
می رس���د،  معمواًل 1 یا 2 روز طول می کشد تا عالئم 

کند. شدید مسمومیت بروز 
5- در صورت تخلیه س���دیم بدن،  مس���مومیت با 
لیتیم تش���دید می  شود. به  همین دلیل از مصرف 
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دارو  های مدر به خصوص تیازید ها همزمان با این د

دارو باید اجتناب شود.
قلبی-عروق���ی،  بیم���اری  وج���ود  ص���ورت  در   -6
اختالالت CNS، دهیدراتاس���یون شدید، عفونت 
کلیه و احتباس ادرار با احتیاط  شدید،  بی کفایتی 

فراوان مصرف شود.
7- بررس���ی نوار قلبی حداقل یک  بار قبل از شروع 
درم���ان و س���پس در ص���ورت نی���از در ط���ی درمان 
توصیه می  ش���ود. همچنین تعیین غلظت سرمی 
لیتی���م به ط���ور منظم در طول درم���ان نیز  توصیه 
کلیه و ش���مارش تام و  می ش���ود. تعیین عملک���رد 
افتراقی سلول  های خون پیش از درمان و به طور 
منظم در طول درمان با این دارو توصیه می  شود.
گوارشی،  لرزش، پرنوشی  عوارض جانبی: اختالل 
و پ���رادراری، افزای���ش وزن و ادم از ع���وارض جانبی 
اخت���الل  بدترش���دن  دی���د،  ت���اری  دارو هس���تند. 
گوارشی )بی  اشتهایی،  اس���تفرا غ،  اسهال(، ضعف 
عضالن���ی،  افزای���ش اخت���الل CNS )خواب  آلودگ���ی 
کس���الت،  س���رگیجه و عدم تع���ادل(،  عدم  خفیف، 
س���ایکوز،   تش���نج،   هیپررفلکس���ی،  هماهنگ���ی، 
گ���ردش خ���ون،   ک���م  ادراری، نارس���ایی  س���نکوپ، 
اغم���ا و معمواًل مرگ از عالئم مس���مومیت با لیتیم 

هستند.
مهارکنن���ده  دارو ه���ای  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
دارو  ه���ای   ،)ACE( آنژیوتانس���ین  مب���دل  آنزی���م 
ضدالته���اب غیراس���تروئیدی، مدر  ه���ای مؤث���ر ب���ر 
کاه���ش دف���ع لیتیم  ق���وس هنل���ه و تیازید  ه���ا ب���ا 
غلظت پالس���مایی آن را  افزایش می  دهند. سدیم 
بی کربنات، اس���تازوالمید و تئوفیلی���ن دفع لیتیم 
کاهش غلظت پالس���مایی آن  را افزای���ش و موجب 
که مصرف همزمان لیتیم  گزارش شده  می  شوند. 
با مترونی���دازول و اسپکتینومایس���ین موجب بروز 
مسمومیت با لیتیم شده است. مصرف همزمان 
کاربامازپی���ن، وراپامی���ل،  لیتی���م ب���ا فنی توئی���ن، 
موج���ب  اس���ت  ممک���ن  متیل دوپ���ا  و  دیلتی���ازم 
س���میت عصبی ش���ود. مصرف همزم���ان لیتیم با 
دارو  ه���ای ضدجن���ون ب���ه خص���وص  هالوپریدول 
و نی���ز ب���ا متوکلوپرامی���د موجب افزای���ش خطر بروز 
ج هرم���ی و احتمااًل س���میت عصبی  عوارض خ���ار
می  گردد. در ص���ورت مصرف همزمان با لیتیم، اثر 
ش���ل کننده  های عضالنی افزای���ش می یابد. لیتیم 

با اثرات نئوستیگمین و پیریدوستیگمین تداخل 
می  کند.

نکات قابل توصیه
ب���ه  گون���ه  ای  بای���د  را  لیتی���م  مص���رف  مق���دار   -1
ک���ه غلظت پالس���مایی در محدوده  تنظی���م نمود 

mmol/ liter 1/4-0/4 قرار بگیرد.
2- در  مس���مومیت خفیف با لیتیم،  قط���ع دارو  و  
تجویز مقادیر زیاد آب و نمک برای رفع مسمومیت 

کفایت می کند.
3- وقتی رژیم دارویی لیتیم تثبیت ش���د،  معمواًل 
ه���ر 3 م���اه ی���ک  ب���ار غلظ���ت پالس���مایی آن بای���د 

اندازه گیری شود.
4- در ط���ول دوره درم���ان،  عملک���رد تیروئید باید 

تحت نظر باشد.
5- در طول دوره درمان،  بیمار باید آب و سدیم به 

کند. کافی مصرف  اندازه 
6- در ص���ورت ب���روز اس���تفراغ، اس���هال، عفونت و 
تعریق شدید ممکن است الزم باشد مصرف لیتیم 

کاهش داد. را قطع نمود یا مقدار مصرف را 
گهانی مصرف دارو باید پرهیز شود. 7- از قطع نا

8- برای حصول پاسخ مطلوب، ممکن است 1-3 
هفته وقت الزم باشد.

9- به  دلیل احتمال بروز خواب  آلودگی و سرگیجه، 
ک���ه نیاز به  کار با ماش���ین  آالتی  هن���گام رانندگی یا 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
گ���رم بای���د احتیاط  10- هن���گام ورزش و در ه���وای 
که س���بب  نم���ود. در صورت ابتال به بیماری  هایی 
ت���ب،  تعری���ق، ته���وع و اس���هال می  ش���وند، بای���د 

احتیاط نمود.
مقدار مصرف

ب���ار  س���ه   600-300میلی گ���رم  ابت���دا  بزرگس���االن: 
در روز مص���رف می ش���ود. س���پس مق���دار مص���رف 
ب���ر حس���ب نی���از  و تحمل بیم���ار هر هفت���ه تنظیم 
می  ش���ود. ب���ه  عن���وان نگهدارن���ده، 300میلی گ���رم 
س���ه یا چه���ار ب���ار در روز مص���رف می  ش���ود. مقدار 
ه���ر  بیم���ار  تحم���ل  و  نی���از  حس���ب  ب���ر  مص���رف 
هفت���ه تنظی���م می  ش���ود. مق���دار مص���رف ق���رص 
پیوس���ته رهش ابتدا 900-450میلی گ���رم دو بار در 
که  روز یا 600-300میلی گرم سه  بار در روز می باشد 
مقدار مصرف بر اساس نیاز  و تحمل بیمار تنظیم 
می ش���ود. به  عنوان نگهدارنده، 450میلی گرم دو 
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ب���ار در روز ی���ا 300میلی گرم س���ه  ب���ار در روز مصرف 
می شود. 

ابت���دا س���������ال،   12 ت���ا  ک������ودکان  در  ک��������ودکان: 
mg/ kg/ day 20 در دو یا سه نوبت منقسم مصرف 
می  ش���ود و س���پس مقدار مصرف بر حس���ب نیاز و 
کودکان با س���ن  تحمل بیمار تنظیم می  ش���ود. در 
بیشتر از 12 س���ال، مقدار مصرف مانند بزرگساالن 
اس���ت. مقدار مص���رف قرص پیوس���ته رهش برای 
کمتر از 12س���ال تعیین نش���ده اس���ت و در  کودکان 
کودکان با س���ن بیشتر از 12 سال، مانند بزرگساالن 

است.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet (Sustained Release): 
400mg
Tablet: 300mg

          LORAZEPAM                        
کوتاه  مدت  موارد مص���رف: این دارو به ص���ورت 
در درم���ان اخت���الالت اضطراب، به عن���وان داروی 
کمک���ی در درم���ان اضطراب هم���راه با افس���ردگی، 

کار می  رود. بی خوابی و حمالت صرعی به  
هشدارها

1- در بیماری  ه���ای تنفس���ی، ضع���ف عضالن���ی، 
بیم���اران با س���ابقه س���وء مص���رف دارو ی���ا اختالل 
گلوک���وم حاد ب���ا زاویه  ش���خصیتی، اغم���ا، ش���وک، 
بسته یا استعداد ابتال به آن باید با احتیاط فراوان 

مصرف شود.
کبد  2- در  اف���راد مس���ن، مبتالی���ان ب���ه نارس���ایی 
کلی���ه، نوجوانان و افراد به  ش���دت بیم���ار مقدار  و 

کاهش داده شود. مصرف دارو باید 
3- ب���رای جلوگی���ری از بروز ع���وارض قطع مصرف، 
کاه���ش داده  مق���دار مص���رف دارو باید ب���ه تدریج 

شود.
4- مصرف بلند مدت یا مقادیر زیاد بنزودیازپین   ها 
خطر بروز  وابستگی  های روانی و جسمی را افزایش 

می  دهد.
5- تزریق س���ریع وریدی ممکن اس���ت سبب بروز  
کاهش فش���ار خون، برادی کاردی و  ایس���ت  آپنه، 

تنفسی شود.
ع���وارض جانب���ی: خواب  آلودگ���ی و منگ���ی در  روز 
بع���د از مص���رف دارو، س���رگیجه )ب���ه خص���وص در 

کی کاردی،   افراد س���الخورده(، اش���کال در تکلم، تا
کاهش  تپش قلب، تاری دید، تغییر میل جنسی، 
فش���ار خون، اختالالت رفتاری،  خستگی و ضعف 
غیرعادی، فراموشی و وابستگی از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
با الکل یا س���ایر دارو  های مضع���ف CNS، از جمله 
مخ�������در،  بی هوش کن������نده  ه���ای  ضددرد  ه���ای 
کس���یداز،  ا مونوآمی���ن  مهارکنن���دگان  عموم���ی، 
دارو  ه���ای  و  س���ه حلقه ای   ضدافس���ردگی  های 
 CNS ک���ه باع���ث تضعی���ف کاهن���ده فش���ار خ���ون 
کلونیدین و متیل دوپا( و رزرپین  می  شوند )مانند 
ممکن است اثر مضعف CNS لورازپام تقویت شود. 
کونازول و  مصرف همزمان بنزودیازپین  ها ب���ا ایترا
کتوکونازول، ممکن اس���ت سبب مهار متابولیسم 
غلظ���ت  افزای���ش  نتیج���ه  در  و  بنزودیازپین   ه���ا 

پالسمایی این دارو  ها شود.
نکات قابل توصیه

کاهش  گ���ر  بع���د از چند هفته اثر درمان���ی دارو  1- ا
یافت، باید به پزش���ک مراجعه  و  از  افزایش مقدار 

مصرف دارو خودداری نمود.
کث���ر  اثربخش���ی دارو ممک���ن اس���ت حتی  2- حدا
طی دو یا سه شب بعد از شروع درمان نیز حاصل 

نگردد.
گ���ر دارو بای���د به مدت طوالنی مصرف ش���ود،  3- ا
قبل از قطع مصرف دارو باید با پزش���ک مش���ورت 
کاسته  ش���ود تا  از  احتمال بروز عالئم قطع مصرف 

شود.
4- به  منظور اجتناب از فراموشی و خواب  آلودگی 
در طول روز،  دارو  باید هنگام خواب مصرف شود.
کاهش احتم���ال ب���روز  عالئم قطع  5- ب���ه منظ���ور 
مص���رف دارو، مص���رف دارو بای���د ب���ه تدری���ج قطع 

شود.
ب���روز  س���رگیجه، خواب  آلودگ���ی و  ب���ه  دلی���ل   -6
که نیاز به  کار با ماش���ین  آالتی  منگی،  از  رانندگی یا 

گردد. هوشیاری دارند،  باید خودداری 
7- پس از مصرف فراورده   های تزریقی، بیمار باید 

3-2ساعت تحت مراقبت باشد.
مقدار مصرف

ک���ی: به  عن���وان ضداضط���راب، 3-1میلی گرم  خورا
سه  بار در روز و به  عنوان خواب آور-تسکین بخش 
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4-2میلی گ���رم در یک نوبت هنگام خواب مصرف د

می  شود.
تس���کین  ضداضط���راب،  ب���ه  عن���وان  تزریق���ی: 
 50 mcg/kg عضالن���ی  راه  از  خ���واب آور  بخ���ش- 
راه  از  می  ش���ود.  تزری���ق  4میلی گ���رم  کث���ر  حدا ت���ا 
وری���دی، mcg/ kg 44 ی���ا مق���دار ت���ام 2میلی گ���رم 
کمت���ر باش���د( تزری���ق می  ش���ود.  ک���ه  ک���دام  )ه���ر 
به عن���وان ضدتش���نج، در حمالت م���داوم صرعی، 
 از راه وری���دی ابتدا 4میلی گرم به آهس���تگی تزریق 
می  ش���ود )mg/ min 2(. در ص���ورت تداوم حمالت 
یا عود مجدد پ���س از 15-10دقیقه، مقدار مصرف 
کثر   مق���دار مصرف  را می ت���وان تک���رار نم���ود. حدا

8میلی گرم در یک دوره 12ساعته است.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg, 2mg
Injection: 2mg/ml, 4mg/ml

  MAGNESIUM SULFATE 
موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری و درمان 
کمبود منیزیم به  ویژه کمی منیزیم خون که باعث 
کزازی می  ش���ود و پیش���گیری و درمان  بروز حالت 
کالمپسی  فوری تشنج ناشی از توکسمی بارداری )ا

کالمپسی( مصرف می  شود. و پره ا
موارد منع مصرف: در صورت وجود بلوک قلبی و 

کلیه نباید مصرف شود. نارسایی 
هشدارها

کلی���ه بای���د با  کب���د و ی���ا نارس���ایی  1- در نارس���ایی 
احتیاط فراوان تجویز شود.

2- در طول مدت تجویز این دارو، غلظت منیزیم 
کنترل شود. و سایر الکترولیت  های خونی مرتبًا  

ک است. 3- تزریق داخل عضالنی این دارو دردنا
 ،ECG ،کالمپسی 4- در طول مصرف این دارو در ا
فش���ار خ���ون و عالئم افزای���ش غلظت پالس���مایی 
کنترل ش���وند. در ص���ورت بروز  نش���انه  های  بای���د 
مس���مومیت با منیزیم )عدم رفلکس زانو، ضعف، 
برافروختگ���ی،  ش���دن،   داغ  احس���اس  ته���وع، 
خواب  آلودگ���ی، ت���اری دی���د  و ل���رزش ص���دا( تزریق 

گلوکونات کلسیم توصیه می  شود.
5- محل���ول 50% این دارو قبل از انفوزیون وریدی 

باید تا غلظت 20% رقیق شود.
عوارض جانبی: ب���ا افزایش غلظت خونی منیزیم، 

تان���دون،  رفلک���س  کاه���ش  ترتی���ب موج���ب  ب���ه 
طوالن���ی ش���دن قط���ع QT و پهن ش���دن QRS در 
نوار قلبی، پس از  بین رفتن رفلکس تاندونی، فلج 
تنفس���ی، اختالل هدایت قلبی و ایست قلبی بروز 
می  کند. عالئ���م اولیه زیادی منیزیم خون ش���امل 
ب���رادی کاردی،  دوبین���ی،  برافروختگ���ی، س���ردرد، 
کاهش فش���ار خون، تهوع،  تنگی نفس،  اشکال در 

تکلم،  استفراغ و ضعف می  باشد.
تداخل  ه���ای دارویی: ای���ن دارو به عل���ت رقابت 
کننده عضالت  کلس���یم اثر دارو  های ش���ل  ب���ا یون 

غیردپالریزان را افزایش می  دهد.
مقدار مصرف

کث���ر  کمب���ود منیزی���م حدا بزرگس���االن: در درم���ان 
ک���ه ت���ا 5 روز ممکن  160میلی م���ول ی���ون منیزی���م 
اس���ت تجویز ش���ود. منیزیم س���ولفات در آغ���از یا به 
صورت تزریق عضالن���ی و یا انفوزیون وریدی تجویز 
می  گردد. مقدار مصرف نگهدارنده 20- 10میلی مول 
ی���ون منیزیم در روز اس���ت. در تش���نجات ناش���ی از 
توکسمی حاملگی، مقدار 5-4 گرم در 250میلی لیتر 
س���رم قندی یا س���رم نمکی س���اده اضافه و طی 30 
دقیقه انفوزیون وریدی می  ش���ود. همزمان میزان 
5گرم از دارو به صورت رقیق نش���ده تزریق عضالنی 
در هر عضله سرین انجام ش���ود. روش دیگر درمان 
که ابتدا 4  گرم از دارو به صورت  به  این ترتیب است 
رقی���ق ش���ده  )غلظ���ت 10ت���ا 20%( به ص���ورت تزریق 
وریدی طی 3 تا 20 دقیقه تجویز می  شود و متعاقبًا 
گ���رم به ص���ورت عضالنی هر 4 س���اعت تزریق   4-5
ک���ه پس از   می  ش���ود. البت���ه روش دیگ���ر این اس���ت 
گرم هر یک س���اعت  تجویز  مقدار اولیه وریدی 1-2 

انفوزیون وریدی شود.
ک���ودکان: در تغذی���ه ت���ام وری���دی،  از راه انفوزیون 
 1-5( مع���ادل   0/25-1/25  g/day وری��������دی 
کی واالن( تزریق می  شود. میلی مول یا10-2 میلی ا

اشکال دارویی
Injection: 10% , 20%, 50% 

          MEMANTINE                        
موارد مصرف: این دارو در درمان آلزایمر متوسط 

تا شدید مصرف می شود.
هشدارها

1- در بیماران با س���ابقه تش���نج و بیماران مبتال به 
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کبدی با احتی���اط فراوان  اختالل ش���دید عملکرد 
مصرف شود.

2- مق���دار مص���رف ممانتین در بیم���اران مبتال به 
کلیه باید تنظیم شود. اختالل شدید عملکرد 

عوارض جانبی: سرگیجه، گیجی، اغتشاش شعور، 
س���ردرد، توه���م، درد، خواب آلودگ���ی، خس���تگی، 
افزایش فشار خون، سنکوپ، حمالت ایسکمیک 
کاهش  گ���ذرا، بثورات پوس���تی، یبوس���ت، ته���وع، 
ک���ت، التهاب  کاتارا کم خون���ی، درد پش���ت،  وزن، 
ملتحمه، س���رفه، تنگی نفس، پنومونی با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
تداخل ه���ای داروی���ی: دارو های���ی مانند س���دیم 
بی کربنات و مهارکننده های کربنیک انیدراز سبب 

کاهش کلیرانس ممانتین می شوند.
 نکات قابل توصیه: به منظور کاهش عارضه تهوع 
و استفراغ، توصیه می شود دارو همراه غذا مصرف 

گردد.
مق���دار مصرف: در بیم���اری آلزایم���ر، ابتدا مقدار 
ک���ی غیرپیوس���ته رهش  mg/day 5 از ش���کل خورا
ک���ی( تجوی���ز می گ���ردد و  )ق���رص ی���ا محل���ول خورا
س���پس مقدار مصرف را می توان برحس���ب نیاز هر 
 20 mg/day کثر هفته به می���زان mg/day 5 تا حدا
افزای���ش داد. چنانچه مقدار مصرف تجویز ش���ده 
بیشتر از mg/day 5 باشد، دارو باید در نوبت های 
منقسم مصرف شود. در درمان زوال عقل ناشی از 
بیماری عروقی، مقدار 10میلی گ���رم دو  بار در روز از 
کی غیرپیوسته رهش )قرص یا محلول  شکل خورا
کی( مصرف می شود. در مورد اشکال دارویی  خورا
غی���ر پیوس���ته رهش، در بیم���اری آلزایم���ر، مق���دار 

28-14میلی گرم یک  بار در روز  مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Capsules ( Extended release): 14mg, 
21mg
Solution: 2mg/ml, 10mg/ml
Tablets: 5mg, 10mg, 20mg

          METHADONE                     
کنترل درد ش���دید  م���وارد مصرف: متادون برای 
کمکی قطع وابس���تگی ب���ه اپیوئید ها و از  و درمان 
کار  راه تزریق���ی برای ایجاد ب���ی دردی در زایمان به  

می رود.

م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود اس���هال 
کولیت پس���ودوممبران، اس���هال  ش���دید همراه با 
ناش���ی از مس���مومیت یا ضعف حاد تنفسی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

ک���م ب���ودن ذخی���ره  1- در ص���ورت وج���ود آس���م، 
تنفسی، التهاب روده و بیماری تنفسی با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
2- این دارو، ممکن اس���ت س���بب بروز  وابس���تگی 

شود.
ع���وارض جانبی: تهوع و اس���تفراغ )به خصوص در 
کاهش  ش���روع مصرف(، یبوس���ت، خواب آلودگی، 
فش���ار خ���ون و تضعی���ف تنف���س ب���ا مقادی���ر زیاد، 
ک���ردن، اسپاس���م صفرا ی���ا مثانه،  اش���کال در  ادرار 
گرگرفتگی صورت،  خشکی دهان، تعریق، سردرد، 
کاهش ضربان قل���ب، تپش قلب، افت  س���رگیجه، 
فش���ار خون وضعیتی، افزایش فش���ار خون ریوی، 
کاهش دمای بدن،  توه���م، حالت خماری،  تغییر 
خل���ق و خو، وابس���تگی، اخت���الل در تفک���ر، تنگی 
کهیر و خارش از  مردمک چش���م، بثورات جلدی،  

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل ه���ای داروی���ی: فنی توئی���ن و ریفامپی���ن، 
متابولیس���م مت���ادون را تس���ریع کرده و اث���رات آن را 
کاه���ش می دهن���د. مصرف همزم���ان ب���ا دارو های 
 CNS تضعی���ف  تش���دید  موج���ب   CNS مضع���ف 
می شود. مصرف همزمان با دارو های شبه آتروپینی 
نیز موجب تش���دید احتباس ادرار  و یبوس���ت شده 
و ممکن اس���ت انس���داد فلجی روده ایج���اد نماید. 
مص���رف بوپرنورفی���ن پی���ش از مصرف ی���ک داروی 
ضددرد اوپیوئیدی ممکن است اثر درمانی داروی 
کاهش دهد. در صورت مصرف همزمان  ضددرد را 
کس���یداز ممکن  با دارو های مهارکننده مونوآمین ا

ک بروز کند. کنش های خطرنا است وا
نکات قابل توصیه: ممکن اس���ت قط���ع تدریجی 

مصرف دارو الزم باشد.
مقدار مصرف

کی خورا
ابت�������دا  ض�����ددرد،  عن���وان  ب���ه  بزرگس��������االن: 
10-2/5میلی گ���رم ه���ر 4-3 س���اعت در صورت نیاز 
مصرف می شود. برای مصرف طوالنی مدت، مقدار 

مصرف باید براساس پاسخ بیمار تعیین شود.



388

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
کودکان: مقدار مصرف به عنوان ضددرد بر اساس د

سن و اندازه بدن تعیین شود.
تزریقی

ه���ر 3-4  مق���دار 10-2/5میلی گ���رم  بزرگس���االن: 
ساعت در صورت نیاز تزریق عضالنی یا زیرجلدی 
می ش���ود. ب���رای س���میت زدایی، از راه عضالن���ی یا 
زیرجلدی، مقدار 40-15میلی گرم یک  بار در روز بر 
حسب نیاز جهت کنترل عالئم قطع مصرف تزریق 
می ش���ود. مقدار مصرف باید هر 2-1 روز بر اساس 

کاهش داده شود. پاسخ بیمار 
کودکان: مقدار مصرف به عنوان ضددرد بر اساس 

سن و اندازه بدن تعیین شود.
اشکال دارویی

Injection: 5mg/ml, 10mg/ml
Tablet: 5mg, 20mg, 40mg
Oral Solution: 5mg/5 ml, 25mg/5ml
Sachet: 1g/Sachet

   METHYLPHENIDATE     
م���وارد مصرف: این دارو ب���رای درمان اختالالت 
نقص توجه ناشی از بیش فعالیتی و درمان عالئم 

نارکولپسی به  کار می  رود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اضطراب 
قاب���ل مالحظ���ه، فش���ارعصبی، عصبانی���ت همراه 
گلوک���وم، اختالالت  ب���ا بی قراری، فش���ار خون باال،  
افس���ردگی قابل درمان با ضدافسردگی   های رایج،  
تیک  ه���ای حرکت���ی ب���ه غی���ر از س���ندرم ت���وره و در 
کمتر از 6 سال نباید استفاده شود. کودکان با سن 

هشدارها
کنش  های حاد اس���ترس  1- وقتی بیم���ار دارای وا

کرد. باشد،  نباید متیل فنیدات را تجویز 
2- در صورت مصرف بلند مدت، ش���مارش منظم 
س���لول  های خونی، ش���مارش افتراقی و ش���مارش 

کت  ها توصیه می شود. پال
گ���ر چنانچ���ه بع���د از یک م���اه مص���رف مقدار  3- ا
مناسب و کافی دارو بهبودی حاصل نشد، مصرف 

کرد. دارو را باید قطع 
4- ای���ن دارو را نبای���د ب���رای درم���ان حالت  ه���ای 
خس���تگی مفرط طبیعی، افس���ردگی و س���ایکوز  ها 

کرد. مصرف 
5- نیاز بیمار برای ادامه درمان با این دارو باید به 
کاهش  گیرد.  طور مرتب مورد ارزیاب���ی مجدد قرار 

مقدار مصرف یا قطع مصرف در هنگام تعطیالت و 
کم توصیه می  شود. زمان های با استرس 

6- احتم���ال وابس���تگی و س���وء مصرف ای���ن دارو 
وجود دارد.

کی کاردی،   عوارض جانبی: افزایش فشار خون، تا
خ���واب،   در  اش���کال  عصبانی���ت،  بی  اش���تهایی، 
آنژی���ن ص���دری، درد مفاص���ل، اخت���الل حرکت���ی، 
کهی���ر، ترومبوس���یتوپنی،  تب،  بث���ورات پوس���تی، 
حساس���یت نس���بت به دارو، س���رگیجه، س���ردرد، 
تهوع،  درد معده، احتمال بروز وابستگی به دارو  از 

عوارض جانبی این دارو می باشند.
همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
متیل فنیدات با منقبض کننده  های عروقی باعث 
تش���دید اثر این دارو ها می ش���ود. مصرف همزمان 
کس���یداز  ای���ن دارو ب���ا مهارکننده   ه���ای منوآمین ا
موجب تش���دید اثر متیل فنیدات و افزایش شدید 
فش���ار خون می  گردد. مصرف همزم���ان داروهای 
ضدانعقاد ه���ای  ضدتش���نج  ها،   ضد کولینرژی���ک ، 
ضدافس���ردگی  های  و  بوت���ازون  فنی���ل  ک���ی،   خورا
سه حلقه ای با این دارو موجب کاهش متابولیسم 
و افزای���ش غلظ���ت س���رمی ای���ن دارو  ها می  ش���ود. 
در صورت مص���رف همزمان ای���ن دارو با دارو  های 
 CNS موج���ب تحریک بی���ش از حد CNS مح���رک
و ب���روز ع���وارض جانب���ی می  گ���ردد. متیل فنیدات 
ایجاد تیک می  کند و لذا باید قبل از ش���روع درمان 
کرد.  ب���ا پیموزای���د مص���رف متیل فنی���دات را قطع 
کاهنده فش���ار خون  همچنین متیل فنی���دات اثر 
کاه���ش  را  دارو ه���ای ضدفش���ار خ���ون و مدر  ه���ا 

می دهد.
نکات قابل توصیه

ع یا هر نوع اختالل  1- ب���رای بیماران مبتال به ص���ر
حمله  ای،  بیماران با سابقه سندرم توره، بیماران 
مبتال ب���ه اختالالت رفتاری و س���ایکوز ب���ا احتیاط 

مصرف شود.
کند،  2- متیل فنیدات ممکن اس���ت تیک ایجاد 
ل���ذا قب���ل از درم���ان تی���ک ب���ا پیموزای���د،  مص���رف 
متیل فنیدات را باید قطع کرد تا بتوان علت واقعی 

تیک را تشخیص داد.
3- برای بیماران مبتال به فش���ار خ���ون باال باید با 
احتیاط مصرف ش���ود. در فواصل زمانی مناس���ب 
و در هم���ه بیم���اران مخصوص���ًا بیم���اران مبتال به 
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فش���ار خون باال باید فش���ار خون را ب���ه طور مرتب 
اندازه گیری کرد.

کودکان،  4- در ص���ورت مص���رف بلند مدت ب���رای 
کنترل شود. کودک به طور مرتب  باید رشد 

5- ممکن اس���ت قطع مصرف تدریج���ی دارو الزم 
باشد.

مقدار مصرف
بزرگس���االن: مق���دار mg/day 20-5 در 3-2 نوبت 
همراه یا بعد از غذا  )آخرین نوبت س���اعت 6 بعداز 

ظهر( مصرف می  شود.
ک���ودکان: مق���دار mg/day 5 دو  ب���ار در روز  )قبل از 
صبحانه و نهار( مصرف می شود و سپس بر اساس 
 5-10 mg/day نی���از  و تحمل بیمار به طور هفتگی

به مقدار دارو  افزوده شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 20mg

          MIDAZOLAM                 
م���وارد مصرف: می���دازوالم برای ایجاد تس���کین و 
فراموشی قبل از عمل جراحی یا اعمال تشخیصی 
مثل آندوس���کپی ی���ا در موق���ع القای بی هوش���ی و 
تسکین در بخش مراقبت  های ویژه برای لوله  گذاری 
داخ���ل نای، اعمال دندانپزش���کی ی���ا جراحی  های 
 )Buccal( کوچک تجویز می  ش���ود. محلول دهان���ی
کنت���رل حمالت صرعی م���داوم و یا  ای���ن دارو ب���رای 
تش���نجات ناش���ی از تب باال ممکن است استفاده 

شود.
هشدارها

1- شکل تزریقی این دارو فقط در بیمارستان و در 
حضور امکانات الزم جهت احیای قلبی-تنفس���ی 

باید تجویز  شود.
2- در ص���ورت وج���ود بیم���اری تنفس���ی، ضع���ف 
گلوک���وم با زاویه  گراو،  عضالنی خطیر یا میاس���تنی 

بسته حاد با  احتیاط فراوان مصرف شود.  
کلیه مقدار  کب���د و  3- در ص���ورت وجود نارس���ایی 

کاهش یابد. مصرف دارو باید 
کسیژن خون، بررسی  4- اندازه گیری فشار خون،  ا
وضعیت تنفس���ی و عالئم حیاتی به طور مداوم در 

طول درمان با این دارو توصیه می  شود.
عوارض جانب���ی: خواب  آلودگی و منگی در روز بعد 
از مص���رف دارو، توه���م و عدم تعادل، فراموش���ی، 

سردرد، سرگیجه، وابستگی، آپنه، تضعیف تنفس، 
گوارش���ی،  بثورات  کاهش فش���ار خ���ون، اختالالت 
جلدی، اختالل بینایی، تغییر میل جنس���ی، درد 
در ناحی���ه تزریق و  ترومبوفلبیت از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
دارو ب���ا دارو ه���ای بی هوش کنن���ده،  ضدجن���ون، 
ضددرد  های اوپیوئیدی، دارو های ضدافسردگی، 
کاهنده فشار خون،  ضد هیستامین  ها، دارو های 
کلوفن باعث افزایش اثرات تسکینی  کرها و با آلفابال
دارو و تضعی���ف CNS می  ش���ود. این دارو س���رعت 
کلونازپ���ام را افزای���ش داده و موج���ب  متابولیس���م 
کاهش اثر آن می  گردد. مص���رف همزمان این دارو 
کاهنده فش���ار خون موج���ب افزایش  ب���ا دارو  های 
کاهش فش���ار خون می  گ���ردد. س���ایمتیدین،   اث���ر 
اریترومایس���ین، دیلتی���ازم و وراپامیل متابولیس���م 
ای���ن دارو را مه���ار و ب���ا افزایش غلظت پالس���مایی 
افزای���ش  را  آن  تس���کین  بخش  اث���ر  می���دازوالم، 
کاهش  می  دهند. ای���ن دارو اثر درمان���ی لوودوپا را 

می  دهد.
ن���کات قاب���ل توصیه: به  دلی���ل اخت���الل در اعمال 
حرکت���ی و خواب  آلودگی پس از مصرف دارو، هنگام 
که نیاز به هوشیاری  کار با ماش���ین  آالتی  رانندگی یا 

دارند، باید احتیاط نمود.
مقدار مصرف

کی خورا
ک�����ودکان: در ن����وزادان و ک���ودکان 6 ماه و بزرگت��������ر، 
mg/ kg 0/5- 0/25،   45-30 دقیقه قبل از القای 
ک���ودکان 6 م���اه تا 6  بی هوش���ی مصرف ش���ود. در 
کادر پزش���کی ندارند،  که همکاری خوبی با  س���ال 
ممکن اس���ت حتی مقدار  مصرف بیش���تری مورد 

.)1  mg/kg نیاز  باشد )تا
محلول دهانی )بوکال(

بزرگس���االن: مقدار 10 میلی گرم ب���ه صورت دهانی 
مصرف می  ش���ود و در صورت نیاز  می توان مصرف 

آن را یک  بار  پس از 10 دقیقه تکرار نمود.
 0/3 mg/kg کودکان تا 6 ماهه مقدار ک���ودکان: در 
کثر 2/5میلی گرم، در کودکان 6 ماهه تا یک  تا حدا
کودکان 5-1 س���اله  س���اله مقدار 2/5میلی گرم، در 
کودکان 10-5 س���اله مقدار  مق���دار 5 میلی گرم و در 

7/5میلی گرم به صورت دهانی مصرف می  شود.
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بزرگس���االن: جهت ایجاد تس���کین قبل از جراحی 
کمتر از 60  و ایج���اد فراموش���ی در بیم���اران با س���ن 
س���ال، مق���������دار mcg/ kg 80-20، تقریب���ًا 30-60 
دقیقه قبل از جراحی و در بیماران با س���ن بیش���تر 
از 60 سال، mcg/kg 50-20، تقریبًا 60-30 دقیقه 
قب���ل از عمل تزری���ق عضالنی می ش���ود. به  عنوان 
کمکی در بی هوش���ی عموم���ی، در بیماران  داروی 
تا 55 س���ال، ابتدا mcg/kg 350-200، طی 5-30 
ثانیه تزریق وریدی می شود. در بیم��اران 55 سال 
و بزرگت������ر mcg/ kg 300-150 ط�����ی 30-20 ثانی���ه 
کمت���ر از  55  تزری���ق وریدی می ش���ود. در بیماران 
ک���ه از  قب���ل داروی تس���کین  بخش یا مخدر  س���ال 
کرده اند، mcg/kg 200-150 تزریق وریدی  دریافت 

می  گردد.
ک���ودکان: جه���ت ایج���اد تس���کین قب���ل از جراحی 
ک���ودکان بی���ش از 6 م���اه  و ایج���اد فراموش���ی، در 
ی���ا  وری���دی  راه  از   50 -100 mcg/ kg س���ال،   5 ت���ا 
mcg/ kg 150-100 از راه عضالن���ی تزریق می  ش���ود. 
راه  از   25-50 mcg/ kg ،س���ال ک���ودکان 6-12  در 
وری���دی ی���ا mcg/kg 150-100 از راه عضالنی تزریق 
کودکان 16-12 س���ال،  می  ش���ود. مقدار مصرف در 
کمکی  مانند بزرگس���االن اس���ت. به  عنوان داروی 
ک���ودکان 6 م���اه ت���ا 5  در بی هوش���ی عموم���ی،  در 
کودکان 12-6 س��ال،  س���ال، mcg/ kg 100-50، در 
کودکان 16-12 س���ال مانند  mcg/kg 50-25 و در 

بزرگساالن تزریق وریدی می  گردد.
اشکال دارویی

Injection: 5mg/ml, 5mg/5ml
Syrup: 2 mg/ml
Buccal Solution: 10mg/ml

       MOCLOBEMIDE             
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای تخفی���ف عالئم 

افسردگی به  کار می  رود.
کبدی و  م���وارد من���ع مصرف: در نارس���ایی ح���اد 

گیجی حاد نباید مصرف شود. حالت 
هشدارها

کب���دی، افزای���ش فش���ار  1- در ص���ورت نارس���ایی 
خون، فئوکروموسیتوم، تیروئید  سمی و تمایل به 

خودکشی با احتیاط فراوان مصرف شود.

کب���دی مقدار  2- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی 
کاهش داد. مصرف را باید %50 

3- در صورت نیاز به جراحی انتخابی، مصرف این 
دارو  باید 2 روز قبل از جراحی قطع شود.

عوارض جانبی: س���ردرد، خش���کی ده���ان، تهوع، 
لرزش، اضطراب، افزایش فش���ار خون،  افت فش���ار 
ک���ی کاردی، احس���اس ضعف  خ���ون وضعیت���ی، تا
یا خستگی، یبوس���ت یا اس���هال،  خواب  آلودگی یا 
بی خوابی، استفراغ، کابوس  های شبانه از عوارض 

جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا ال���کل،  غذا  ه���ای ح���اوی تیرامی���ن، دارو  ه���ای 
مقلد سمپاتیک، داروه���ای ح����اوی اپی  نفری��������ن، 
ضدافس������ردگی های س���ه حلقه ای،  مهارکنن����دگان 
کس���ی���داز و مهارکنندگان اختصاصی  منوآمی�������ن ا
بازجذب س���روتونین موجب افزایش ش���دید فشار 
خون می  شود. مصرف این دارو با دکسترومتورفان 
ک���ه ع���وارض جانبی  و پتیدی���ن موجب می  ش���ود 
اوپیوئید ها مثل تهوع، سرگیجه، لرزش و استفراغ 
افزایش یابد. س���ایمتیدین متابولیسم مکلوبماید 
کاهش می  دهد،  لذا در صورت مصرف همزمان  را 
س���ایمتیدین،  مقدار مصرف ای���ن دارو را باید %50 
کاهش داد. در صورت مصرف همزمان با دارو  های 

ضدجنون، عالئم جنون تشدید می  شود.
نکات قابل توصیه

1- در حین مصرف دارو، فشار خون به طور منظم 
باید اندازه گیری شود.

2- مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا دارو های ضد 
کامل  کاهنده فش���ار خون باید با احتیاط  جنون و 

گیرد. صورت 
3- اثر درمانی دارو با تأخیر ظاهر می  شود.

مقدار مص���رف: 150میلی گرم دو ب���ار در  روز  بعد 
از  غذا مصرف می  ش���ود. در ص���ورت نیاز  و  تحمل 
بیمار این مقدار را می توان تا mg/day 600 افزایش 

داد.
اشکال دارویی

Tablet: 150mg

           MODAFINIL                 
موارد مصرف: این دارو برای درمان نارکولپس���ی 
برای افزایش هوشیاری و بیداری در بیماران دچار 
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خواب آلودگی ش���دید در طول روز، هیپوپنه یا آپنه 
انس���دادی طی خواب و یا اختالالت مزمن خواب 

به  دلیل شب کاری به  کار می  روند.
موارد منع مصرف: این دارو در افزایش متوس���ط 
کنترل نشده فشار خون، آریتمی قلبی و  تا شدید و 
 CNS مشکالت قلبی در ارتباط با دارو های محرک
مانند سابقه پروالپس دریچه میترال یا هیپرتروفی 
بطن چپ منع مصرف داش���ته یا بای���د با احتیاط 

بسیار زیاد مصرف شود. 
کبد  هش���دارها: در صورت وجود نارسایی شدید 
کلیه، س���ابقه سایکوز، افس���ردگی، مانیا و اعتیاد  یا 
ب���ه مواد مخ���در، دارو ها یا الکل ب���ا احتیاط فراوان 

تجویز شود.
ع���وارض جانبی: اضط���راب، س���ردرد، بی  خوابی، 
گوارش���ی نظیر تهوع، اسهال یا یبوست  اختالالت 
و س���وء هاضمه، عصبانیت، خشکی دهان، تغییر  
گشادی عروق،  کی کاردی،  اشتها، درد شکمی، تا
کاهش یا افزایش فش���ار خون، درد قفس���ه سینه، 
تپش قلب، خواب آلودگی، افس���ردگی، اغتش���اش 
گیج���ی، اختالالت  ش���عور، پارس���نتزی، بی  حالی، 
بینایی، اختالل حافظه، افزایش قندخون، تب و 
لرز، اختالالت حرکتی از عوارض این دارو هستند. 

تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 
غلظت خون���ی بعض���ی از داروهای ضدافس���ردگی 
کلومیپرامین و دزیپرامین را  سه حلقه  ای از جمله 
افزایش دهد. مصرف همزمان مدافینیل با س���ایر 
داروه���ای مح���رک CNS  از جمل���ه متیل فنیدات 
ممکن اس���ت باعث تحریک بیش از حد دس���تگاه 
عصبی مرکزی و ب���روز  عصبانیت، تحریک  پذیری، 
بی  خواب���ی، حم���الت تش���نجی و ی���ا  آریتمی قلبی 
ش���ود. متیل فنی���دات همچنی���ن می  تواند جذب 
گوارش���ی مدافینیل را حدود یک س���اعت به تأخیر  
بین���دازد. در ص���ورت مص���رف همزم���ان ای���ن دارو 
کس���یداز باید  ب���ا  دارو ه���ای مهارکننده مونوآمین ا
کنش  های  احتیاط ش���ود، زیرا خطر بالقوه ب���روز وا
از  بعض���ی  متابولیس���م  دارد.  وج���ود  ک  خطرن���ا
دارو ه���ا از جمله فنی توئی���ن، وارفاری���ن، دیازپام، 
کاهش  مفنی توئین و پروپرانولول توسط این دارو 
می  یابد. مدافینیل متابولیس���م سیکلوس���پورین، 
اس���تروژن  های موجود در دارو های ضدبارداری و 

تئوفیلین را می  تواند افزایش دهد. 

نکات قابل توصیه
1- احتمال ایجاد وابس���تگی به مصرف دارو  وجود 

دارد. 
2- در صورت مص���رف دارو در بعدازظهر، احتمال 

بروز بی  خوابی در طول شب وجود دارد. 
3- این دارو  اثربخشی ضدبارداری های هورمونی 

کاهش می دهد.  را 
در   اش���کال  بینای���ی،  اخت���الالت  عل���ت  ب���ه   -4
تصمیم گی���ری و اختالل در مهارت  های حرکتی، از 
که نیاز به هوش���یاری  کار هایی  رانندگی ی���ا  انجام 

دارند، باید احتیاط فراوان نمود. 
کاهش تدریجی مقدار مصرف آن قبل از  قطع   -5

مصرف دارو ممکن است الزم باشد. 
کنش  های  6- در صورت بروز  بثورات پوستی یا وا
آلرژیک )که البته نادر اس���ت(، بیمار باید بالفاصله 

مراتب را به پزشک اطالع دهد. 
آپن���ه  و  نارکوپس���ی  مق���دار مص���رف: در درم���ان 
 200 mg/day ابت���دا خ���واب،  ط���ی  در  انس���دادی 
روزان���ه ی���ک  ب���ار در هنگام صب���ح و ی���ا در دو نوبت 
منقس���م در صب���ح و ظهر مصرف می  ش���ود. مقدار 
مصرف بر اس���اس پاس���خ بیمار و نی���از در محدوده 
mg/ day 400-200 تنظیم می شود. در سالمندان 
مصرف دارو با مقدار mg/day 100 شروع می  شود. 
کبد، نصف مقدار  در  افراد دچار نارس���ایی ش���دید 
معمول بزرگس���االن تجویز  می  گردد. در اختالالت 
کاری، مق���دار 200  مزمن خواب ناش���ی از ش���یفت 
کاری  میلی گرم یک س���اعت قبل از ش���روع شیفت 

مصرف می  شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 100mg, 200mg

           MORPHINE                         
م���وارد مص���رف: مرفین ب���رای تس���کین درد و به 
کمکی در درمان س���رفه و خیز حاد  عن���وان داروی 

ریوی مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود اس���هال 
کولیت پس���ودوممبران، اس���هال  ش���دید همراه با 
ناش���ی از مس���مومیت یا ضعف حاد تنفسی نباید 
ج سخت شامه ای  مصرف شود. برای مصرف خار
ی���ا تزری���ق داخ���ل نخاع���ی نی���ز، از  تجوی���ز  دارو در 
بیماران دچار اختالالت انعقادی و همچنین مبتال 
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به عفونت در ناحیه تزریق باید خودداری نمود.د

هشدارها
1- در صورت وجود  آسم، کم  بودن ذخیره تنفسی 

و التهاب روده با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- مصرف مکرر  این دارو، باعث ایجاد وابستگی و  

تحمل به اثرات دارو  می گردد.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع و اس���تفراغ ) به خصوص 
خواب آلودگ���ی،  یبوس���ت،  مص���رف(،  ش���روع  در 
کاه���ش فش���ار خ���ون و تضعیف تنف���س در مقادیر 
ک���ردن، اسپاس���م  مص���رف زی���اد، مش���کل در ادرار 
صفرا ی���ا مثانه، خش���کی دهان، تعریق، س���ردرد، 
کاه���ش ضربان  برافروختگ���ی صورت، س���رگیجه، 
قل���ب، تپ���ش قل���ب، افت فش���ار خ���ون وضعیتی، 
کاهش دمای بدن،  توه���م، حالت خماری،  تغییر 
خل���ق و خو، وابس���تگی، اخت���الل در تفک���ر، تنگی 
کهیر و خارش از  مردمک چش���م، بثورات جلدی،  

عوارض جانبی دارو هستند.
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
داروه���ای مضعف CNS موجب تش���دید تضعیف 
CNS می ش���ود. مص���رف همزم���ان ب���ا داروه���ای 
ش���به آتروپینی موج���ب تش���دید احتب���اس ادرار و 
یبوست شده و ممکن اس���ت انسداد فلجی روده 
ایج���اد نماید. در صورت مصرف همزمان این دارو 
کس���یداز ممکن  با دارو های مهارکننده مونوآمین  ا
کن���د. مرفین  ک بروز  کنش ه���ای خطرن���ا اس���ت وا

کند. ممکن است متابولیسم زیدووودین را مهار 
نکات قابل توصیه: ممکن اس���ت قط���ع تدریجی 

مصرف دارو الزم باشد.
مقدار مصرف

کی: به عنوان ضددرد معموال 20-5 میلی گرم  خورا
هر 4 ساعت مصرف می شود.

تزریقی
بزرگس���االن: مق���دار 20-5میلی گ���رم هر 4 س���اعت 
بر حس���ب نیاز بیم���ار تزریق عضالنی ی���ا زیرجلدی 
که  می شود. از  راه وریدی نیز مقدار 10-4میلی گرم 
با 5-4میلی لیتر آب برای تزریق رقیق شده است، 
به  آهس���تگی تزریق می شود. برای سکته قلبی، از  
راه وریدی 10میلی گرم با سرعت mg/min 2 تزریق 
و در صورت نیاز مقدار 10-5 میلی گرم دیگر  تجویز 
می گردد. با روش اپ���ی دورال مقدار 5 میلی گرم در 
کافی  ناحی���ه لومبار  تزریق می ش���ود و در ص���ورت 

نب���ودن مقدار مصرف، پس از یک س���اعت مقادیر 
2-1میلی گرم تا دست یابی به اثر مناسب یا مقدار 
کثر 10میلی گرم در 24 ساعت تزریق می شود.  حدا
از راه زیرعنکبوتی���ه مق���دار  1-0/2میلی گرم در یک 

نوبت تزریق می شود.
کودکان: به عن���وان ض���ددرد، mg/kg 0/2-0/1 هر 
6-4 ساعت برحس���ب نیاز  بیمار  تزریق زیرجلدی 
 0/05-0/1 mg/kg می ش���ود. از  راه وری���دی مق���دار
با س���رعت آهس���ته و قبل از عمل جراحی نیز  مقدار 

mg/kg 0/1-0/05 تزریق عضالنی می شود.
شیاف: مقدار 30-10میلی گرم هر 4 ساعت یک  بار 

استعمال شود.
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml, 25mg/ml, 50mg/ml
Tablet: 10mg
Suppository: 10mg

            NALOXONE                   
کردن  م���وارد مصرف: نالوکس���ان ب���رای برط���رف 
ک،  تضعیف تنفس���ی ناش���ی از دارو های ش���به تریا
درمان مس���مومیت با ترکیب���ات اوپیوئید و داروی 

کمکی در درمان شوک سپتیک مصرف می شود.
هشدارها

1- در اف���راد مبت���ال ب���ه بیم���اری قلبی-عروق���ی ی���ا 
مصرف دارو  های سمی برای قلب و یا  افراد دارای 
ک ب���ا  وابس���تگی فیزیک���ی ب���ه دارو  ه���ای ش���به تریا

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- تجویز این دارو در بیماران وابسته به دارو  های 
ک موج���ب ب���روز  عالی���م قط���ع مص���رف  ش���به تریا

می  گردد.
کوتاهی  که این دارو  دارای طول اثر   3- از آنجایی 
می  باش���د، در موقع تجویز بع���د از جراحی، مقدار 
گانه تنظیم  دارو در ه���ر  بیم���ار  بای���د به ط���ور جدا
کافی داروی  ش���ود تا ضمن حف���ظ اثر ض���د دردی 

ک، ضعف تنفسی نیز  برطرف شود. شبه تریا
عوارض جانبی: تهوع و اس���تفراغ، افزایش ضربان 
قل���ب و فیبریالس���یون از عوارض جانب���ی این دارو 

می باشند.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان مسمومیت با اوپیوئید ها، 
واح���د  مق���دار   ص���ورت  ب���ه  2-0/4میلی گ���رم 
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تزری���ق وری���دی،  عضالنی ی���ا زیرجلدی می  ش���ود. 
دارو  ه���ای  از  ناش���ی  تنفس���ی  ضع���ف  درم���ان  در 
اوپیوئی���دی، 0/2-0/1میلی گ���رم ه���ر 3-2 دقیقه 
تزریق وریدی می  ش���ود. در درمان شوک سپتیک 
mg/ kg 0/2- 0/03 از راه وری���دی تزریق می  ش���ود 
و س���پس mg/kg 0/3-0/03 در س���اعت به مدت 

24-1 ساعت انفوزیون وریدی می  گردد.
ک���ودکان: در درم���ان مس���مومیت ب���ا اوپیوئید  ها، 
mcg/kg 10 از راه وری���دی،  عضالن���ی ی���ا زیرجلدی 
می  ش���ود. در درمان ضعف تنفسی10-5میکروگرم 
ه���ر 3-2دقیقه ت���ا زمان حص���ول تهویه مناس���ب 
تزریق وریدی می  ش���ود. در نوزادان، mcg/kg 10 از 

راه بندناف، عضالنی یا زیرجلدی تزریق می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 0.4mg/ml

         NALTREXONE                  
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درم���ان معتادان به 
کرده اند و درمان  که ترک اعتی���اد  م���واد اپیوئیدی 

اعتیاد به الکل مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وابس���تگی ب���ه 
کبد  کبدی، الته���اب حاد  اوپیوئید  ه���ا، نارس���ایی 

نباید مصرف شود.
هشدارها

کبدی قبل از شروع  1- انجام آزمون  های فعالیت 
و در طی درمان به صورت دور ه  ای الزامی اس���ت و 
در صورت مشاهده اختالل قابل مالحظه، مصرف 

کرد. دارو را باید قطع 
آن  س���ابقه  ی���ا  کب���دی  بیم���اری  ص���ورت  در   -2
)به  غی���ر  از اختالالت خفیف( در مص���رف این دارو 

کرد. باید احتیاط 
3- قب���ل از مص���رف درم���ان ب���ا ای���ن دارو و در طی 
کب���دی انجام  مصرف ای���ن دارو بای���د آزمون  های 
کبدی شدید  گیرند و در صورت مش���اهده عوارض 

باید مصرف دارو قطع شود.
عوارض جانب���ی: درد در ناحیه ش���کم، اضطراب، 
عصبانیت، بی قراری،  اختالل در خواب،  س���ردرد، 
درد مفاصل و عضالت، تهوع و استفراغ، خستگی 

غیرمعمول از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: به  دلیل بروز سندرم قطع، 

ای���ن دارو را نبای���د همراه ب���ا ترکیب���ات اوپیوئیدی 
کرد. همچنین مص���رف همزمان این دارو  مصرف 
ب���ا تیوریدازین موج���ب بی حال���ی و خواب   آلودگی 

می  گردد.
نکات قابل توصیه

1- قب���ل از س���م زدایی و حداق���ل 10-7 روز  بع���د از 
قطع مص���رف اوپیوئید  ه���ا و اتمام عالئم س���ندرم 
کرد.  قط���ع، درمان ب���ا نالترکس���ان را نباید ش���روع 
ترک مصرف اوپیوئیدها باید توسط آزمایش تأیید 

گردد.
2- در فوریت های پزشکی در صورت نیاز به تجویز 
ضددرد  ه���ای اوپیوئیدی،  باید برای غلبه بر اثرات 
نالترکس���ون از مقادی���ر  زیاد اوپیوئید  ها  اس���تفاده 

کرد. 
کمک���ی در درمان  مق���دار مص���رف: ب���رای درمان 
اعتی���اد برای اولین نوبت 25 میلی گرم و در صورت 
ع���دم ب���روز  عالئ���م س���ندرم قط���ع، 25 میلی گ���رم 
دیگ���ر پس از ی���ک س���اعت، مصرف ش���ود. درمان 
نگهدارن���ده براب���ر ب���ا mg/day 50 می  باش���د. برای 
درمان الکلیس���م باید mg/day 50 ب���رای مدت 12 

هفته مصرف شود. 
اشکال دارویی

Capsule: 25mg, 50mg
Injection: 380mg/vial

             NICOTINE                     
موارد مصرف: نیکوتین به صورت قرص زیرزبانی 
کمکی موقت برای افراد  یا آدامس به  عنوان عامل 

که قصد ترک دارند، استفاده می  شود.  سیگاری 
م���وارد منع مصرف: در ص���ورت ابتال فرد به آنژین 
ص���دری ش���دید، آریتمی   های قلب���ی تهدیدکننده 
حیات، س���کته مغزی یا قلبی جدید نباید مصرف 

شود.
هشدارها: در صورت ابتالی فرد به آنژین صدری، 
آریتمی  های قلبی، دیابت نوع 1، هیپرتیروئیدیسم، 
سابقه سکته قلبی، فئوکروموسیتوم، بیماری  های 
گوارشی فعال، حساسیت  وازواسپاس���تیک، زخم 
ب���ه نیکوتین، التهاب م���ری یا س���ابقه آن، التهاب 

گلو با احتیاط فراوان مصرف شود. د هان و 
عوارض جانبی: آسیب یا تحریک دهان و دندان، 
فش���ار خون باال، س���ردرد خفیف، افزایش اش���تها، 
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گلو درد د افزایش ترشح بزاق، درد در مفاصل فک و 

از  عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- جویدن آدامس باید به طور متناوب )با فاصله 
حداقل یک س���اعت( و  آهس���ته انجام ش���ود. باید 
سعی شود تا طی 3-2 ماه مقدار دفعات استفاده 
از  آدامس یا قرص زیرزبانی را کاهش داده و مصرف 

کرد. آن را قطع 
آب  مث���ل  اس���یدی  نوش���ابه  های  مص���رف  از   -2
گازدار،  چ���ای،  15  مرکب���ات، قه���وه، نوش���ابه  های 
دقیق���ه قب���ل ی���ا در حی���ن جوی���دن آدام���س باید 

خودداری شود.
3- ط���ی درمان ب���ا فراورده  های نیکوتی���ن، باید از 

سیگار کشیدن خودداری شود.
4- از بلع آدامس  ها باید خودداری نمود.

5- نبای���د قرص   ه���ای زیرزبانی را جوید ی���ا آن ها را 
کرد. خرد 

مق���دار مصرف: بع���د از قطع مصرف س���یگار، در 
هفت���ه اول تا شش���م ه���ر 2-1 س���اعت یک ب���ار،  در 
هفت���ه هفتم ت���ا نهم هر 4-2 س���اعت یک  ب���ار، در 
هفت���ه دهم تا دوازدهم هر 8-4 س���اعت یک بار از  
این فراورده  ها استفاده شود. بیماران باید حداقل 
9 بار در روز در طی 6 هفته اول درمان از فراورده   ها 
که بیش از 25  کنند. برای افراد سیگاری  استفاده 
س���یگار در روز  مصرف می  کرده اند، مطابق برنامه 
ف���وق و ب���ه  می���زان دو براب���ر از فراورده  ها اس���تفاده 
می  شود. بیشتر از 24 بار  در روز نباید از  فراورده  ها 

استفاده شود.
اشکال دارویی

Chewing Gum: 2mg
Lozenge: 1mg, 2mg, 4mg
Tablet (Sublingual): 2mg
Patch: 7mg / 24hr, 14mg / 24hr, 21mg 
/24hr
Spray: 100mg/10ml

          NITRAZEPAM                    
کوتاه مدت  موارد مص���رف: این دارو برای درمان 
بی  خواب���ی با عالئ���م اش���کال در به خ���واب رفتن، 
بیدارش���دن مکرر  ش���بانه و بی���داری هنگام صبح 
و همچنی���ن جه���ت درم���ان حم���الت تش���نجی-

میوکلونیک به  کار می رود.
هشدارها

گلوکوم با زاویه  1- این دارو در موارد اغما، ش���وک، 
بس���ته یا اس���تعداد ابتالی به آن، میاس���تنی گراو و 
بیماری  های انسدادی مزمن و شدید تنفسی باید 

با احتیاط فراوان تجویز  شود.
دچ���ار  ک���ودکان  در  اس���ت  ممک���ن  نیترازپ���ام   -2
اختالالت بلع موجب بدترش���دن وضعیت بیمار و 

حتی آسپیراسیون شود.
3- مص���رف طوالنی مدت مقادیر زی���اد دارو، خطر  
ب���روز وابس���تگی  های جس���می و روان���ی را  افزایش 

می دهد.
عوارض جانب���ی: خواب  آلودگی و منگی در روز بعد 
از مصرف دارو، اغتش���اش شعور، سرگیجه، حالت 
فراموش���ی، وابس���تگی ب���ه دارو، اش���کال در تکلم، 
کی کاردی و تپش قل���ب، تاری دید،  افس���ردگی، تا
کاهش فشار خون، اختالالت  تغییر میل جنسی، 
رفت���اری، خس���تگی و ضعف غیرع���ادی،  از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان با دارو  های 
مضعف CNS از جمله الکل، ضددرد  ه���ای مخدر، 
بی هوش کننده  ه���ای عم����وم���ی، مه�����ارکنن���دگان 
ضدافس���������ردگی  های  کس�������یداز،  ا مونوآم�����ی���ن  
سه حلقه ای و دارو  های پایین آورنده فشار خون با  
اثر مرکزی، ممکن است اثر مضعف CNS این دارو 
کن���د. س���ایمتیدین و ضدبارداری های  را تش���دید 
کی حاوی استروژن ممکن است متابولیسم  خورا
نیترازپ���ام را ب���ه تأخی���ر انداخته و موج���ب افزایش 

نیمه عمر آن شوند.
نکات قابل توصیه

گ���ر  بع���د از چند هفت���ه اثر درمان���ی دارو کاهش  1- ا
یاف���ت، باید به پزش���ک مراجع���ه و از افزایش مقدار 

مصرف دارو خودداری نمود.
2- ب���ه  عن���وان خ���واب آور، ب���ه منظور  اجتن���اب از 
حالت فراموش���ی و تس���کین در طول روز، دارو باید 

قبل از خواب تجویز شود.
3- در صورت مصرف طوالنی م���دت این دارو، به 
کاه���ش احتمال بروز  عالئ���م قطع مصرف  منظ���ور 

دارو، مصرف آن باید به تدریج قطع شود.
4- ب���ه  عل���ت س���رگیجه، خواب  آلودگ���ی و منگی از  
که نیاز به هوشیاری  کار با ماشین  آالتی  رانندگی یا 
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کرد. دارند، باید خودداری 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به  عنوان خواب   آور و تس���کین  بخش 
مقدار 10-5میلی گرم قبل از خواب تجویز می  شود. 
در س���المندان بهتر اس���ت با مق���دار 2/5میلی گرم 
کرد و در صورت نیاز مقدار آن  مصرف دارو را شروع 

را تا 5میلی گرم افزایش داد.
 0/3-1 mg/kg/day کودکان: به عنوان ضدتشنج
در 3مقدار منقس���م تجویز می  ش���ود. بهتر  اس���ت 
کمتر ش���روع و تا دستیابی  مقدار مصرف از مقادیر 

به مقدار مصرف مؤثر، به تدریج افزایش یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg

          OLANZAPINE              
م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای درم���ان تظاهرات 
اخت���الالت روان���ی از جمل���ه اخت���الل دوقطب���ی و 

اسکیزوفرنی استفاده می شود.
هشدارها

ای���ن  مص���رف  بیم���اران،  از  کم���ی  تع���داد  در   -1
دارو موج���ب ب���روز س���ندرم بدخی���م نورولپتی���ک 
می ش���ود. این س���ندرم با عالئم س���فتی عضالنی، 
هیپرپیرکس���ی، تغییرات روانی، نبض و فشار خون 
ک���ی کاردی،  تعری���ق ش���دید، آریتم���ی  نامنظ���م، تا
قلبی، میوگلوبینوری، نارسایی حاد کلیه مشخص 
می گردد. در صورت مش���اهده عالئم فوق مصرف 
کرد و نسبت به درمان عالئم  دارو را باید فورًا  قطع 

مذکور اقدام نمود.
2- در ص���ورت وج���ود بیم���اری آلزایم���ر، بیم���اری 
قلبی-عروق���ی، بیم���اری ع���روق مغ���زی،  بیم���اری 
ع، عفونت ه���ای حاد،  تنفس���ی، پارکینس���ون، صر
کم کاری  کلی���ه،  س���ابقه زردی،  کب���د ی���ا  نارس���ایی 
تیروئید، میاستنی گراو ، بزرگی پروستات، گلوکوم با 
زاویه بسته،  سالمندان،  سرطان پستان وابسته به 

کتین خون با احتیاط فراوان مصرف شود. پروال
3- در ص���ورت ب���روز  اخت���الالت حرکت���ی دیررس، 

کرد. مصرف دارو را باید فوراً  قطع 
4- قطع مصرف دارو به  تدریج و طی حداقل 1-2 

هفته انجام  شود.
عوارض جانبی: آژیتاسیون، اختالالت شخصیتی 

یا خلق���ی، اختالالت بینایی، س���ردرد، یبوس���ت،  
افزای���ش فش���ار خ���ون، خواب آلودگ���ی،  بی قراری، 
س���رگیجه ،  التهاب بینی،  خش���کی د هان، افزایش 
اش���تها، افت فشار خون وضعیتی، افزایش ضربان 
قلب،  درد قفسه س���ینه، ادم،  درد مفاصل، عالئم 
ج هرمی، لرزش  پارکینسون، اختالالت حرکتی خار

اندام ها از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا مضعف ه���ای CNS و الکل موجب می ش���ود تا 
اثر  تضعیف CNS تش���دید ش���ود. مصرف همزمان 
کاهنده فش���ار خون، باعث  ای���ن دارو ب���ا دارو های 
افزایش تأثیر این داروها می شود. این دارو موجب 
گونیس���ت های دوپامی���ن و لوودوپ���ا  کاه���ش اث���ر آ
ریفامپی���ن  و  امپ���رازول  کاربامازپی���ن،  می ش���ود. 
کلیران���س االنزاپین می ش���وند، در  باع���ث افزایش 
کاهش  حالی که فلووکس���امین ح���ذف االنزاپین را 
می ده���د. مصرف همزم���ان این دارو ب���ا دارو های 
آنتی کولینرژیک موجب تشدید اثر آنتی کولینرژیکی 
کب���دی در مص���رف  می ش���ود. ب���ه دلی���ل ع���وارض 
کب���د باید  االنزپی���ن ب���ا دارو ه���ای ب���ا اث���ر س���می  بر 

احتیاط نمود.
نکات قابل توصیه

کاه���ش  و  خواب آلودگ���ی  ایج���اد  ب���ه  دلی���ل   -1
کار با ماش���ین آالت  هوش���یاری هنگام رانندگ���ی و 

احتیاط شود.
کالپس  2- در  آغ���از درمان با این دارو احتمال بروز 

کاهش فشار خون وجود دارد. ناشی از 
مقدار مص���رف: ب���رای درمان اخت���الل دوقطبی 
ب���ار در روز مص���رف  ابت���دا 15-10میلی گ���رم، ی���ک  
می ش���ود. س���پس بر اس���اس نیاز  و تحم���ل بیمار، 
در فواص���ل یک هفت���ه ای می توان مق���دار مصرف 
روزانه را 5میلی گرم افزایش داد. مقدار نگهدارنده 
باید براساس حداقل مقدار مورد نیاز برای درمان 
گ���ردد. برای درم���ان اخت���الل دوقطبی در  تعیی���ن 
که لیتیم یا والپ���روات دریافت می کنند،  بیماران���ی 
روز  در  یک ب���ار  االنزپی���ن  از  10میلی گ���رم  مق���دار 
مص���رف می ش���ود. در درم���ان اس���کیزوفرنی ابتدا 
10-5میلی گ���رم یک  ب���ار در روز مصرف می ش���ود و 
سپس روزانه مقادیر 5میلی گرم هر هفته یک  بار تا 

دستیابی به حداقل مقدار مؤثر، اضافه می شود.
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اشکال دارویید

Tablet: 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg
Injection: 10mg

           OXAZEPAM                        
کوتاه  م���دت برای  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در 
کمک���ی در  درم���ان اضط���راب، ب���ه  عن���وان داروی 
اضطراب همراه با افس���ردگی،  درم���ان عالئم قطع 

مصرف الکل مصرف می  شود. 
هشدارها

1- در بیماری  ه���ای تنفس���ی، ضع���ف عضالن���ی، 
بیم���اران ب���ا س���ابقه س���وء مص���رف دارو یا اف���راد با 
گلوکوم حاد با  اختالل ش���خصیتی، اغما، ش���وک، 
زاویه بس���ته یا اس���تعداد ابتال به آن باید با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
کلیه، نوجوانان  کبد و  2- در افراد مسن، نارسایی 
و اف���راد به  ش���دت بیم���ار، مقدار مص���رف دارو باید 

کاهش داده شود.
زی���اد  مقادی���ر   ی���ا  بلن�������د  م���دت  مص��������رف   -3
بنزودیازپین  ه���ا خطر بروز  وابس���تگی  های روانی و 

جسمی را  افزایش می  دهد.
ع���وارض جانب���ی: خواب  آلودگ���ی و منگ���ی در  روز 
بعد از مصرف، اغتش���اش ش���عور، ع���دم تعادل )به 
خصوص در افراد مس���ن(، فراموش���ی، وابس���تگی، 
تحریک  پذیری غیرعادی و در برخی موارد سردرد، 
کاهش فش���ار خون، اش���کال در تکلم،  س���رگیجه، 
کی کاردی و  تپش قل���ب، تاری دید،  افس���ردگی، تا
تغییر میل جنس���ی، خستگی و ضعف غیرعادی از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان با دارو های 
مخ���در،   ضددرد ه���ای  جمل���ه  از   ،CNS مضع���ف 
کنن��������دگان  بی هوش کننده  های عموم���ی، مه�����ار 
ضدافس���ردگی  های  کس���ی�������������داز،  مون����������وآمین ا
که  کاهنده فش���ار خون  س���ه حلقه ای و  دارو ه���ای 
کلونیدین  باعث تضعی���ف CNS می ش���وند )مانند 
و متیل دوپ���ا( و رزرپی���ن ممک���ن اس���ت اثر مضعف 
CNS این دارو ها را تشدید نماید. مصرف همزمان 
کتوکونازول ممکن  کونازول و  بنزودیازپین  ها با ایترا
است سبب مهار متابولیسم این دارو ها و در نتیجه 

افزایش غلظت پالسمایی آن ها شود.

نکات قابل توصیه
کاهش  گ���ر بعد از چن���د هفته اثر درمان���ی دارو  1- ا
یاب���د، باید به پزش���ک مراجع���ه و از افزایش مقدار 

مصرف خودداری شود.
کاهش احتم���ال ب���روز  عالئم قطع  2- ب���ه منظ���ور 
مص���رف دارو، مصرف این دارو باید به تدریج قطع 

شود.
3- به علت بروز  سرگیجه،  منگی و خواب  آلودگی، 
ک���ه نی���از ب���ه  کار ب���ا ماش���ین  آالتی  از رانندگ���ی ی���ا 

گردد. هوشیاری دارند، باید خودداری 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان اضطراب،  30-10میلی گرم 
ب���ه  عن���وان  می ش���ود.  مص���رف  روز  در  ب���ار  س���ه  
تس���کین بخش-خواب آور در درم���ان عالئ���م قطع 
مص���رف الکل، 30-15میلی گ���رم،3 یا 4 ب���ار در روز 

مصرف می  شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 10mg

         OXYCODONE                 
م���وارد مصرف: این دارو جه���ت درمان دردهای 
متوسط تا شدید، و معمواًل همراه با ضددردهای 

غیرمخدر به  کار می رود. 
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود ضع���ف 
تنفس���ی ش���دید، پورفیریای حاد، یبوست مزمن، 
هایپرکاپن���ی، آس���م برونش���یت ح���اد ی���ا ش���دید و 

ایلئوس فلجی نباید مصرف شود.
هشدارها

کاهش فشار خون  1- این دارو ممکن است باعث 
شود.

2- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی آدرنوکورتیکال 
)ش���امل بیم���اری آدیس���ون(، در نقای���ص مجاری 
که دپرسیون CNS دارند یا  صفراوی، در بیمارانی 
در کوما هستند، در بیمارانی که سابقه سوءمصرف 
که  م���واد و ی���ا الکلیس���م ح���اد دارن���د، در بیمارانی 
دچار تروما به س���ر و افزایش فشار داخل جمجمه 
کب���دی، بیم���اران  ش���ده اند، در نارس���ایی ش���دید 
دچ���ار هیپرپ���الزی پروس���تات و ی���ا تنگ���ی مجاری 
ادراری، بیماران مبتال به سایکوز، نارسایی شدید 
کلیه، وجود بیماری های تنفس���ی زمینه ای )کمی 
کس���یژن خ���ون و یا هیپرکاپن���ه(، COPD یا س���ایر  ا
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که  بیماری های انس���دادی ریوی و بیماری هایی 
عملکرد تنفس���ی را مختل می کنند، بیماران مبتال 
به اخت���الل عملکرد تیروئید و یا س���ابقه تش���نج با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
3- این دارو ممکن است تشخیص بیماران مبتال 

به شرایط حاد شکمی را به  تأخیر  بیاندازد.
4- ب���ا مص���رف بلندم���دت ای���ن دارو، وابس���تگی 

فیزیکی و روانی ایجاد می گردد.
گیجی، س���ردرد،  عوارض جانب���ی: خواب آلودگی، 
گیج���ی،  ل���رز،  رویاه���ای غیرطبیع���ی، اضط���راب، 
سرخوش���ی، تب، خارش، بثورات پوس���تی،تهوع، 
یبوس���ت، استفراغ، خش���کی دهان، درد شکمی، 
گاس���تریت، اف���ت فش���ار وضعیتی،  س���وءهاضمه، 
ضعف، پ���رش عضالن���ی، تنگی نفس، سکس���که، 

گزارش شده است. تعریق با مصرف این دارو 
ضدجنون ه���ا  ترکیب���ات  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
خ���ون  فش���ار  کاهن���ده  اث���������رات  )فنوتیازین ه���ا( 
تش���������دید  را  اپیوئی���دی  تس��������کین دهنده های 
می کنن���د. مص���رف همزمان ای���ن دارو ب���ا داروهای 
مضع���ف CNS منجر ب���ه افزایش ع���وارض جانبی یا 
س���می تس���کین دهنده های اپیوئی���دی می گردد. 
مص���رف همزمان ای���ن دارو با داروه���ای مهارکننده 
و  عموم���ی  بی هوش���ی  داروه���ای   ،MAO آنزی���م 
ضدافس���ردگی های س���ه حلقه ای منجر به افزایش 
گونیس���ت های اپیوئی���دی می گ���ردد. مصرف  اث���ر آ
همزم���ان دکس���تروآمفتامین منج���ر ب���ه افزایش اثر  
گونیس���ت های اپیوئی���دی می گ���ردد.  ض���ددردی آ
تس���کین دهنده های اپیوئی���دی ممکن اس���ت اثر 
سروتونرژیک داروهای SSRI را افزایش داده و منجر 
به ایجاد س���ندرم سروتونین ش���وند. فلوکستین اثر 

کسی کدون را کاهش می دهد. ضددردی ا
مقدار مصرف

که قباًل  کنترل درد، در بیمارانی  بزرگس���االن: برای 
اوپیوئید مصرف نکرده اند، مقدار ش���روع 2/5-5 
ک���ه در صورت  میلی گ���رم هر 4 تا 6 س���اعت اس���ت 
نیاز با توجه  به پاس���خ بیمار مقدار مصرف افزایش 
می یابد. مقدار مصرف اشکال پیوسته رهش دارو 
ابت���دا 10 میلی گ���رم هر 12 س���اعت اس���ت و س���پس 
ب���ر حس���ب ش���دت درد و پاس���خ بیم���ار مق���دار  آن 
کث���ر 200 میلی گ���رم دو ب���ار در  روز  افزای���ش  ت���ا حدا

می یابد.

مق���دار  س����������ال   6-12 ک���ودکان  در  ک���������ودکان: 
ک���ودکان بزرگتر  1/25میلی گ���رم هر 6 س���اعت و در 
از 12 س���ال مقدار 2/5 میلی گرم هر 6 س���اعت، در 

صورت نیاز، مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 15mg, 30mg
Tablet (Extended Release): 10mg, 
20mg, 40mg, 80mg

        PENTAZOCINE                 
کنترل دردهای  موارد مصرف: پنتازوسین برای 

متوسط تا شدید تجویز می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود اس���هال 
کولیت پس���ودوممبران، اس���هال  ش���دید همراه با 
ناش���ی از مس���مومیت یا ضعف حاد تنفسی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود حمله ش���دید آس���م، بیماری 
انفارکت���وس  و  روده  الته���اب  بیم���اری  تنفس���ی، 

میوکارد با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- مص���رف ای���ن دارو در اف���راد وابس���ته ب���ه س���ایر  
اوپیوئیده���ا ممکن اس���ت باعث ب���روز  عالئم قطع 

مصرف شود.
ع���وارض جانبی: تهوع و اس���تفراغ )به خصوص در 
کاهش  ش���روع مصرف(، یبوس���ت، خواب آلودگی، 
فش���ار خون و تضعی���ف تنف���س در مقادیر مصرف 
ک���ردن، اسپاس���م صف���را یا  زی���اد، مش���کل در ادرار 
گرگرفتگی  مثانه، خش���کی د هان، تعریق، سردرد، 
کاه���ش ضربان قل���ب، تپش  ص���ورت، س���رگیجه، 
کاهش دمای بدن،   قلب، افت فشار خون ریوی، 
توهم، حالت خماری،  تغییر خلق و خو، وابستگی 
ب���ه دارو، اخت���الل در تفکر، تنگی مردمک چش���م، 
کهیر و خ���ارش از عوارض جانبی  بثورات جل���دی،  

دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان پنتازوسین 
ب���ا الکل یا س���ایر دارو ه���ای مضعف باعث تش���دید 
تضعی���ف CNS می ش���ود و ایج���اد ضعف تنفس���ی 
کاهش فش���ار خون می کند. مص���رف همزمان با  و 
دارو ه���ای ش���به آتروپینی موجب احتب���اس ادرار و 
یبوست ش���دید و در مواردی انس���داد فلجی روده 
می گ���ردد. در ص���ورت مصرف همزمان ای���ن دارو با 
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کس���یداز ممکن د داروه���ای مهارکنن���ده مونوآمین  ا

ک بروز کند. کنش های خطرنا است وا
نکات قابل توصیه: ممکن اس���ت قط���ع تدریجی 

مصرف دارو الزم باشد.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: به عن���وان ض���ددرد 100-50 میلی گرم 
کثر 600  هر 4-3 س���اعت یک  بار بعد از غ���ذا تا حدا

میلی گرم مصرف می شود.
کودکان: به  عنوان ضددرد، مقدار 25میلی گرم هر 

4-3 ساعت مصرف می شود.
تزریقی

بزرگساالن: به  عنوان ضددرد، 60-30میلی گرم از  
راه عضالنی، وریدی یا زیرجلدی هر 4-3 س���اعت 
کث���ر 360 میلی گ���رم در روز  در ص���ورت نیاز ت���ا حدا
تزریق می ش���ود. در جراحی زایمان، از راه عضالنی 
30میلی گرم به صورت مقدار واحد یا 20میلی گرم از 
راه وریدی هنگامی که انقباضات منظم می شوند، 
تزریق می ش���ود. در صورت نیاز هر 3-2 س���اعت از 

کثر 3-2 نوبت(. راه وریدی تکرار می شود )حدا
کودکان: به  عنوان ض���ددرد، می تواند با مقادیر تا 
کثر  mg/kg 1 از راه عضالن���ی، زیرجل���دی ی���ا تا حدا

mg/kg 0/5 از راه وریدی تزریق  شود.
اشکال دارویی

Injection: 30mg/ml
Tablet: 50mg

       PERPHENAZINE                 
موارد مصرف: پرفنازین در درمان اس���کیزوفرنی 
کوت���اه   کمک���ی  و ح���االت روان���ی، مانی���ا و درم���ان 
مدت اضطراب ش���دید، تحریکات روانی-حرکتی،  
گهانی،  هیج���ان و  تحری���کات رفت���اری ش���دید و نا

استفراغ و تهوع شدید به  کار می رود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
کاهش ش���دید فش���ار  بیم���اری قلب���ی )افزای���ش یا 
س���ندرم  کوم���ا،   ،CNS ش���دید  ضع���ف  خ���ون(، 
مادرزادی QT طوالنی یا سابقه آریتمی قلبی نباید 

گردد. مصرف 
هشدارها

1- در صورت وجود اختالالت خونی، آسیب شدید 
کاهش ذخیره قلبی  مغزی،  تصلب ع���روق مغزی، 

مانند بی کفایتی دریچه میترال، بی کفایتی عروق 
کلیه، سندرم  مغزی، فئوکروموسیتوما، بی کفایتی 
ری یا نارسایی کبد با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- بررس���ی حرک���ت غیرطبیعی و مش���اهده دقیق 
عالئم اولیه اختالالت حرکتی، در فواصل منظم در 
طول درمان، به ویژه در س���الخوردگان و بیمارانی 
ک���ه مقادیر  زی���اد دارو مص���رف نموده ی���ا به مدت 

طوالنی تحت درمان هستند، توصیه می شود.
خصوص���ًا  هرم���ی  ج  خ���ار آث���ار  جانب���ی:  ع���وارض 
دیس���تونی، به ویژه با مقادیر مصرف زیاد ش���ایع تر 
ب���وده و در مص���رف طوالن���ی م���دت دیس���کینزی 
دیررس ممکن اس���ت بروز  نمای���د. خواب آلودگی،  
سستی، کابوس های شبانه، بی خوابی، بی ثباتی، 
افس���ردگی، خش���کی د ه���ان، یبوس���ت،  احتباس 
کاهش فش���ار  ادراری، ت���اری دید و احتقان بینی و 

خون از عوارض شایع دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف آن همراه با دارو های 
ضدآریتمی و نی���ز دارو های ضدهیس���تامین نظیر 
گیرنده بتا مانند  ترفنادین و آس���تمیزول یا مسدد 
س���وتالول،  خط���ر ب���روز آریتم���ی بطن���ی را افزای���ش 
می دهد. دارو های ضدافس���ردگی خصوص���ًا انواع 
و  خون���ی  غلظ���ت  افزای���ش  س���بب  س���ه حلقه ای 
نی���ز اث���رات ضدموس���کارینی ای���ن دارو می گردند. 
کاه���ش آس���تانه  پرفنازی���ن ممک���ن اس���ت باع���ث 
ع مقابله  تش���نج ش���ده و با اث���ر داروه���ای ضدص���ر
نماید. مصرف ای���ن دارو همراه با داروهایی مانند 
ج  متوکلوپرامی���د و لیتی���م خطر  بروز  ع���وارض خار
هرمی را افزایش می دهد. پرفنازین با  اثر دارو های 
ضدپارکینس���ون مانن���د بروموکریپتی���ن و لوودوپ���ا 
مقابله می نماید. بروز س���ندروم آنسفالوپاتیک در 
که همزمان لیتیم و دارو های  تعدادی از بیم���اران 
گزارش ش���ده است.  کرده اند،  ضدجنون دریافت 
اثرات ضدپارکینس���ون لوودوپ���ا در صورت مصرف 
همزم���ان ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت مهار ش���ود. 
کاهنده فش���ار خون با  مص���رف همزمان دارو های 
کاهش شدید فشار  این دارو ممکن اس���ت س���بب 
خون ش���ود. مصرف همزمان این دارو با دارو های 
گرانولوسیتوز   ضدتیروئید، ممکن است خطر بروز  آ

را  افزایش دهد. 
نکات قابل توصیه

1- ب���رای حصول اث���رات درمانی مطل���وب، ممکن 



399

C
EN

TR
A

L 
N

ER
V

O
U

S 
SY

ST
EM

 M
ED

IC
iN

ES
 

11

است چند هفته زمان مورد نیاز باشد.
2- ممکن اس���ت قطع تدریجی مص���رف دارو الزم 

باشد.
که نیاز به  کار با ماشین آالتی  3- هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
گرم ی���ا هنگام حمام  4- هن���گام ورزش در ه���وای 
گ���رم به علت احتمال بروز  ش���وک حرارتی باید  آب 

احتیاط نمود.
5- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت س���بب بروز  خش���کی 
د هان ش���ود. در ص���ورت تداوم خش���کی به مدت 

بیش از  دو هفته، باید به پزشک مراجعه نمود.
مقدار مصرف

س���ایکوتیک،  اخت���الالت  درم���ان  در  ک���ی:  خورا
16-4میلی گ���رم 4-3 بار در روز مصرف می ش���ود. 
در صورت نی���از  و تحمل، مقدار مصرف به تدریج 
افزای���ش می یاب���د. در درم���ان ته���وع و اس���تفراغ، 
mg/ day 16-8 در نوبت ه���ای منقس���م مص���رف 

می شود.
تزریق���ی: در درم���ان اخت���الالت س���ایکوتیک، ابتدا 
10-5 میلی گ���رم از راه عضالن���ی، در درم���ان تهوع و 
اس���تفراغ، 10-5میلی گ���رم )بر حس���ب تحمل و نیاز  

بیمار( تزریق عضالنی می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 2mg, 4mg, 8mg
Injection: 5mg/ml

          PETHIDINE                 
کنترل  م���وارد مص���رف: پتیدی���ن )مپریدی���ن( در 
درد های متوس���ط تا شدید، تس���کین درد در موقع 
زایم���ان و عم���ل جراحی،  ب���ه عن���وان داروی پیش 

 بی هوشی استفاده می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود اس���هال 
کولیت پس���ودوممبران، اس���هال  ش���دید همراه با 
ناش���ی از مس���مومیت یا ضعف حاد تنفسی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود حمل���ه ح���اد آس���م، بیماری 
کامل  تنفس���ی یا بیماری التهاب روده ب���ا احتیاط 

مصرف شود.
کنترل درد های ش���دید مداوم  2- پتیدی���ن ب���رای 

مناسب نیست.

3- ب���ا مصرف مقادیر  زیاد این دارو ممکن اس���ت 
خ دهد. تشنج ر

4- مصرف مکرر این دارو، باعث ایجاد وابستگی و  
تحمل به اثرات دارو می گردد.

عوارض جانبی: تهوع و استفراغ )به ویژه در شروع 
کاهش فش���ار  مصرف(، یبوس���ت، خواب آلودگی، 
خ���ون و تضعیف تنفس با مقادیر زیاد، اش���کال در 
ادرارکردن، اسپاسم صفرا یا مثانه، خشکی د هان، 
ُگر  گرفتگ���ی ص���ورت، س���رگیجه،  تعری���ق، س���ردرد، 
کاهش ضربان قلب، تپش قلب، افت فش���ار خون 
کاهش دمای  ریوی، افزایش فش���ار خون ری���وی، 
ب���دن،  توهم، حالت خم���اری،  تغییر خل���ق و خو، 
وابس���تگی، تنگی مردمک چشم، بثورات جلدی،  
کهیر  و خارش و  تش���نج )ب���ا مقادیر مصرف خیلی 

زیاد( از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا دارو های ضدافس���ردگی مهارکنن���ده مونوآمین 
کنش های شدید  کسیداز ممکن است موجب وا ا
کنش های مرگ آور   و غیرقابل پیش بینی و حتی وا
ش���ود. س���ایمتیدین متابولیس���م این دارو را مهار 
گر به ط���ور همزم���ان با س���ایر دارو های  می کن���د. ا
مضعف CNS مصرف شود،  باعث تشدید تضعیف 
CNS شده و می تواند موجب ایجاد ضعف تنفسی 
کاهش فش���ار خ���ون ش���ود. مص���رف همزمان با  و 
داروهای شبه آتروپین نیز موجب تشدید احتباس 
ادرار  و  یبوست شده و ممکن است انسداد فلجی 

روده ایجاد نماید.
نکات قابل توصیه: ممکن اس���ت قط���ع تدریجی 

مصرف دارو الزم باشد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به عن���وان ض���ددرد، از  راه عضالنی و  
زیرجلدی مقدار 150-50 میلی گرم هر 4-3 ساعت 
در ص���ورت نی���از تزری���ق می ش���ود. از  راه انفوزیون 
وریدی mg/hr 35-15 تزریق می ش���ود. به عنوان 
داروی کمکی در بی هوشی پیش از عمل جراحی،  
ی���ا زیرجل���دی 100-50 میلی گ���رم  از  راه عضالن���ی 
90-30 دقیقه قبل از  بی هوش���ی تزریق می ش���ود. 
از راه وری���دی محل���ول رقی���ق ش���ده mg/ ml 10 در 
نوبت ه���ای منقس���م و ب���ا س���رعت آهس���ته تزریق 
 50-100 مق���دار  زایم���ان،  جراح���ی  در  می ش���ود. 
که  میلی گ���رم از  راه عضالنی یا زیرجلدی، هنگامی 
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انقباضات منظم می شوند، تزریق می شود.د

 1/1-1/76 mg/kg ،ک���ودکان: به عن���وان ض���ددرد
راه  از   کث���ر 100میلی گ���رم(  ه���ر 4-3 س���اعت )حدا
عضالن���ی یا زیرجل���دی تزری���ق می ش���ود. پیش از 
عمل جراحی،  mg/kg 2/2-1، 90- 30 دقیقه قبل 
کثر 100میلی گرم( تزریق عضالنی  از بی هوشی  )حدا

یا زیرجلدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 25mg/ml, 50mg/ml

            PIMOZIDE                  
م���وارد مصرف: این دارو برای تخفیف تیک های 
صوتی و حرکتی در بیماران مبتال به اختالل توره و 
به عنوان درمان نگهدارنده در اسکیزوفرنی مزمن 
بدون عالئم هیج���ان، بی قراری، یا فعالیت مفرط 

مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت س���ابقه آریتمی 
 ،CNS طوالنی، ضعف ش���دید QT قلبی، س���ندرم
کوما، تیک ه���ای صوتی و حرکت���ی به  غیر   ح���االت 
کاهش پتاس���یم خون و س���ابقه  از اخت���الل ت���وره، 

کرد. سرطان پستان نباید از  این دارو استفاده 
هشدارها

1- پیموزای���د ممکن اس���ت باعث طوالنی ش���دن 
په���ن ش���دن،   الکتروکاردیوگ���رام،  فاصل���ه QT در 
ظه���ور  و   T م���وج ش���دن  معک���وس  و  فرورفتگ���ی 
موج های U ش���ود. قبل از ش���روع درمان و در طی 
مص���رف پیموزای���د )مخصوص���ًا در هن���گام تنظیم 
مقدار مصرف دارو( الکتروکاردیوگرافی باید به طور 
منظم انجام ش���ود. طوالنی ش���دن QT بیش���تر از 
کودکان و 0/52 ثانیه در بزرگساالن  0/47 ثانیه در 
ی���ا بی���ش از 25% آنچه قبل از  درمان بوده اس���ت، 
کی برای قطع یا کاهش مقدار مصرف دارو  باید مال

محسوب شود.
گلوکوم با زاویه بسته، سابقه  2- در صورت ابتال به 
ایلئوس فلجی، هیپرتروفی پروس���تات، اختالالت 
کلی���ه س���ابقه حم���الت  کب���د ی���ا  ECG، نارس���ایی 
عصبی و حساس���یت به پیموزاید یا سایر دارو های 

ضدجنون با احتیاط فراوان به  کار رود.
3- در صورت بروز دیسکنزی تاخیری قطع مصرف 

گیرد. دارو باید مورد توجه قرار 
ب���ا  همزم���ان  نورولپتی���ک  بدخی���م  س���ندرم   -4

اس���تفاده از دارو های ضدجنون مش���اهده ش���ده 
اس���ت. در صورت بروز این س���ندرم، مص���رف دارو 

باید فورًا قطع شود.
کاتزی���ا، آریتمی قلب���ی، ضربان  ع���وارض جانب���ی: آ
 ،QT نامنظم و شدید قلبی، طوالنی شدن فاصله
ج هرم���ی، پارکینسونیس���م، تغییرات  عالئ���م خ���ار
کی پس���تان، ترش���ح  خلقی و رفتاری، تورم یا دردنا
کنش های آلرژیک، اختالالت  غیرطبیعی ش���یر، وا
بدخی���م  س���ندرم  انس���دادی،  زردی  خون���ی، 
نورولپتیک، تب شدید و دیستونی دیررس، تاری 
دید و اختالالت بینایی، یبوست و خواب آلودگی، 
کاهش فش���ار خ���ون وضعیتی از  خش���کی ده���ان، 

عوارض جانبی این دارو هستند.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو ب���ا دارو ه���ای مضع���ف CNS باع���ث تش���دید 
آمفت������امین ه���ا،  می ش�������ود.   CNS  تضعی���ف اث���ر 
تی���ک  ایج���اد  باع���ث  پمولی���ن،  متیل فنی���دات، 
خواهند ش���د. قبل از شروع مصرف پیموزاید باید 
گ���ردد. پیموزاید اثری در  مصرف این دارو ها قطع 
درمان تیک های ناش���ی از دارو ها ن���دارد. مصرف 
همزم���ان ای���ن دارو ب���ا آنتی کولینرژیک  ه���ا باع���ث 
تش���دید اثرات آنتی کولینرژیک می شود. پیموزاید 
آس���تانه تش���نجات و تأثی���ر  دارو ه���ای ضدتش���نج 
کاه���ش می ده���د. مصرف همزمان ای���ن دارو با  را 
کس���یداز  باعث تشدید  مهارکننده های منوآمین  ا
کاهش فش���ار خ���ون و تقویت   ،CNS اث���ر تضعی���ف
اثرات آنتی کولینرژیک می شود. آنتی بیوتیک های 
کرولید، آب گریپ فروت، مهارکننده های پروتئاز  ما
نف���ازودون،  کتوکون���ازول،  کون���ازول،  ایترا  ،HIV
زایلوت���ون غلظ���ت پیموزاید را  افزای���ش می دهند. 
ع���وارض  دارای  دارو ه���ای  ب���ا  دارو  ای���ن  مص���رف 
ج هرمی موج���ب تش���دید این گون���ه عوارض  خ���ار
می ش���ود. مصرف همزمان پیموزاید ب���ا دارو های 
طوالنی کننده فاصله QT )مثل ضدافسردگی های 
س���ه حلق������ه ای، دیس���وپی���رامید، ماپروتیلی�������ن، 
باع���ث  کینیدی���ن(  و  پروکائین آمی���د  پروبوک���ول، 
افزای���ش احتمال���ی آریتمی قلبی و طوالنی ش���دن 
فاصله QT می شود و از مصرف همزمان آن ها باید 

اجتناب کرد.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف پیموزای���د ممکن اس���ت موج���ب بروز  
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گردد. اختالالت در توانایی های جسمی و روانی 
کمی پتاس���یم خون، قبل  2- در بیماران مبتال به 
کمی پتاسیم خون را درمان  از ش���روع درمان باید 

کرد، زیرا خطر  بروز آریتمی قلبی وجود دارد.
ک���ه اثرات آنتی کولینرژیک برای  3- برای بیمارانی 

ک است با  احتیاط مصرف شود. آن ها خطرنا
4- مق���دار مص���رف ای���ن دارو را  بای���د ب���ه تدریج و 
کاهش داد تا مش���خص ش���ود آیا  ب���ه طور دور ه ای 
کاهش مقدار مصرف  تیک ها  تداوم دارند. بعد از 
دارو، افزایش شدت و تناوب تیک ممکن است به 
طور موقتی اتفاق افتد، ولی این به دلیل برگش���ت 
کاه���ش مقدار 1-2  عالئم نیس���ت. ل���ذا باید بعد از 

کرد. هفته صبر نمود و سپس نتیجه گیری 
مقدار مصرف

بزرگساالن: در مهار تیک های صوتی و حرکتی در 
 1-2 mg/ day بیماری توره هنگام ش���روع درم���ان
و  در  نوبت ه���ای منقس���م مص���رف می ش���ود  در 
ص���ورت نی���از  و  تحم���ل بیم���ار می ت���وان ب���ه طور 
ی���ا   10 mg/day ت���ا  را  مص���رف  مق���دار  تدریج���ی 
mcg/ kg/ day 200 افزایش داد. در درمان بیماران 
مبتال به اس���کیزوفرنی مزمن، هنگام شروع درمان 
مص���رف  )صب���ح(  روز  در  ب���ار  ی���ک    2-4 mg/day
می ش���ود و در صورت نی���از و تحمل بیمار می توان 
به طور تدریجی مقدار مص���رف را تا mg/ day 20 یا 
mcg/kg/day 300 افزای���ش داد. مق���دار متوس���ط 
نگهدارنده mg/day( 6 mg/day 12-2( می باشد.

ک���ودکان: مق���دار mcg/kg/day 50 )قابل افزایش 
تدریج���ی در صورت نی���از و تحمل بیم���ار( مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 4mg

           PIRACETAM                  
کمکی  م���وارد مصرف: این دارو به عن���وان عامل 
ع میوکلونیک، درمان الکلیس���م،  در درم���ان ص���ر
سرگیجه حقیقی، صدمات عروقی مغز، اختالالت 
ک���ودکان، اخت���الل در درک یا خواندن  رفت���اری در 
نوشته ها و یا پس از ضربات وارده به سر یا جراحی 

مصرف می شود.
کبدی یا  موارد منع مصرف: در صورت اختالالت 

کلیوی نباید مصرف شود. اختالالت شدید 

عوارض جانبی: بی خوابی، خس���تگی یا بی حالی، 
عصبانیت، هیپرکین���زی، تهوع، اس���هال،  افزایش 
وزن، افسردگی و بثورات پوستی از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
گهانی مصرف دارو  نکات قابل توصی���ه: از  قطع نا

باید خودداری نمود.
ع میوکلونیک با منش���أ  مق���دار مص���رف: در ص���ر
قش���ر مغ���ز، در ابت���دا، g/day 7/2 در 3-2 نوب���ت 
منقس���م مصرف ش���ود. این مقدار قابل افزایش تا 
g/day 20 )افزای���ش روزان���ه 4/8گ���رم ه���ر 4-3 روز 
ی���ک  بار( می باش���د. پس از دس���ت یابی ب���ه مقدار 
کاهش  مصرف مؤثر، مق���دار مصرف س���ایر دارو ها 
داده می شود. ای����ن دارو در س���ایر م������وارد مص���رف 
با مق�����ادی���ر g/day 3-2/4 در س���ه نوبت منقسم 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Liquid: 33.33%
Tablet: 800mg

         PRAMIPEXOLE              
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان عالم���ت و 
نش���انه های بیم���اری پارکینس���ون ایدیوپاتیک به 
تنهایی یا همراه لوودوپا و همچنین درمان سندرم 
پاه���ای بی ق���رار  اولیه متوس���ط تا ش���دید مصرف 

می شود.
هشدارها

کلی���وی دارن���د و در   ک���ه اخت���الل  1- در بیماران���ی 
بیمارانی که قبل از شروع درمان دیسکینزی دارند 

با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- این دارو ممکن است سبب کاهش فشار خون 

وضعیتی شود.
3- این دارو می تواند سبب ایجاد توهم شود.

ک���ه نیاز به هوش���یاری دارد،  4- از  فعالیت های���ی 
کار با ماش���ین آالت باید اجتناب  مث���ل رانندگ���ی و 

نماید.
کاه���ش بیش از حد  گهانی یا  5- قط���ع مص���رف نا
مق���دار  دارو، ممک���ن اس���ت س���بب ب���روز س���ندرم 

نورولپتیک بدخیم شود.
ع���وارض جانب���ی: عارض���ه تهدیدکنن���ده حی���ات 
توه���م،  گیج���ی،  فراموش���ی،  خ���واب،  حم���الت 
کابوس های شبانه،  احساس ضعف و خس���تگی، 
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کس���تراپیرامیدال، د ا س���ن�����درم  حرکت���ی،  اخت���الل 

کاهش فشار خون وضعیتی،  سردرد و بی خوابی، 
یبوس���ت، خس���تگی دهان، س���وءهاضمه، تهوع، 
کرامپ ه���ای پ���ا و هایپرتونی با مصرف  تک���رر ادرار، 

گزارش شده است. این دارو 
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
غلظ���ت  افزای���ش  س���بب  س���ایمتیدین،  ب���ا  دارو 
خونی پرامیپکس���ول می ش���ود. مص���رف همزمان 
پرامیپکس���ول با لوودوپا س���بب افزای���ش خطر بروز 
توهمات و دیسکنزی می ش���ود. مصرف همزمان 
کینیدین  داروهای���ی مثل دیلتی���ازم، وراپامی���ل و 
کلیرانس پرامیپکسول می شود. اثر  کاهش  سبب 
گونیست های دوپامینی  پرامیپکسول همراه با آنتا

مثل ضدجنون ها کاهش می یابد.
نکات قابل توصیه: به منظ���ور  افزایش تحمل به 
عوارض جانبی، بهتر است مقدار مصرف این دارو 

به  تدریج افزایش یابد.
مق���دار مص���رف: در  بیماری پارکینس���ون، درمان 
ابتدا با مقدار mg/day 0/375 در 3 نوبت منقس���م 
شروع می شود. س���پس هر 7-5 روز، مقدار مصرف 
 1/5 mg/day دو برابر می ش���ود  تا به  مقدار درمان���ی
در 3 نوبت منقسم برس���د. در صورت نیاز هر هفته 
یک  ب���ار به  مق���دار مص���رف، mg/ day 0/75 اضافه 
می ش���ود  تا نتیجه درمانی مطلوب حاصل شده یا 
کثر mg/day 4/5 در 3 نوبت منقسم برسد.  به حدا
در  سندرم پاهای بی قرار، مقدار 0/125میلی گرم دو 
تا سه ساعت قبل از خواب تجویز می شود. می توان 
کثر  مقدار دارو  را هر 7-4 روز دو برابر نمود تا به حدا
mg/day 0/75 برس���د.در م���ورد اش���کال داروی���ی 
پیوسته رهش در بیماری پارکینسون، درمان ابتدا 
ب���ا مق���دار 0/375میلی گ���رم یک ب���ار در روز ش���روع 
می شود. سپس هر 7-5 روز، مقدار مصرف دو برابر 
می شود تا به مقدار درمانی 1/5میلی گرم یک  بار در 
روز برس���د. در صورت نیاز هر هفته یک بار به مقدار 
مص���رف، mg/day 0/75 اضافه می ش���ود تا نتیجه 
کثر 4/5  درمان���ی مطلوب حاصل ش���ده یا ب���ه حدا

میلی گرم یک  بار در  روز برسد.
اشکال دارویی

Tablets:0.125mg, 0.25mg, 0.5mg, 1mg
Tablet (Extended Release): 0.375mg, 
0.75mg, 1.5mg, 3mg

           PROPOFOL                 
م���وارد مصرف: پروپوفول به منظ���ور  القا و ادامه 
بی هوشی و ایجاد تس���کین در حین مراقبت های 
ویژه و  یا اعمال جراحی و تشخیصی به  کار می رود.

هشدارها
توصی���ه  زایم���ان  هن���گام  پروپوف���ول  مص���رف   -1

نمی شود.
2- مص���رف پروپوفول در اختالالت قلبی-عروقی، 
اختالالت متابولیس���م چربی، افزایش فشار داخل 
جمجم���ه ای و اختالالت عروق مغ���زی با احتیاط 

گیرد. فراوان صورت 
کس���ی و تأخیر در  3- احتمال بروز  تش���نج، آنافیال

بازگشت از بی هوشی وجود دارد.
4- به  دلیل احتمال بروز  تشنج به صورت تأخیری 
تا یک روز بعد از عمل باید مراقبت از بیمار به  عمل 

آید.
5- این دارو فقط باید از راه وریدی تزریق شود.

6- از  آنجایی ک���ه حام���ل دارو محی���ط مناس���بی 
برای رشد میکروارگانیسم ها می تواند باشد، بنابر 
این بهتر اس���ت هن���گام تجوی���ز  دارو نهایت دقت 
گی���رد و باید  در  رعای���ت ش���رایط آس���پتیک انج���ام 
کرده و  کردن فراورده ها  آن را مصرف  به  محض باز 
از مصرف باقیمانده دارو یا محلول های حاوی آن 

کار رفته خودداری نمود. و سرنگ به 
کاهش فشار  عوارض جانبی: آپنه، برادی کاردی و 
خ���ون و درد در ناحی���ه تزری���ق در ص���ورت تزری���ق 

وریدی از عوارض جانبی پروپوفول هستند.
نکات قابل توصیه

1- ب���ه منظ���ور جلوگیری از ب���روز  عفونت ناش���ی از 
کش���یدن دارو در  کتریای���ی در هن���گام  با آلودگ���ی 
سرنگ، بایستی کاماًل شرایط استریل رعایت شود.
2- مصرف دارو در زایمان از طریق عمل س���زارین 

توصیه نمی شود.
3- از مخل���وط نمودن این دارو ب���ا دارو های دیگر  

باید خودداری نمود.
گزگز  4- برای به  حداقل رس���اندن درد، س���وزش و 
ش���دن محل تزریق، بهتر اس���ت دارو در ورید های 
بزرگ تزریق ش���ود. تجویز  1میلی لیتر  از محلول %1 
لیدوکائی���ن قب���ل از  تجویز  دارو ممکن اس���ت این 

کاهش دهد. عوارض را 
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مقدار مصرف 
بزرگس���االن: ب������رای الق������ای بی هوش���ی عموم���ی 
مق��������دار mg/ kg 2/5-2 )ح���دود 30میلی گرم هر 
10 ثانی���ه تا ش���روع بی هوش���ی(، در بیم���اران قلبی 
مق���دار mg/kg 1/5-0/5 )ح���دود 20میلی گرم هر 
10 ثانیه تا شروع بی هوشی(، در بیماران سال����مند 
 1 -1/5 mg/ kg یا نات���وان یا هیپوولمی���ک مق�����دار
ش���روع  ت���ا  ثانی���ه   10 ه���ر  20میلی گ���رم  )ح���دود 
بی هوش���ی( به صورت وریدی تجویز می شود و در 
 1-2 mg/ kg جراحی ه���ای مغ���ز  و  اعصاب مق���دار
ش���روع  ت���ا  ثانی���ه   10 ه���ر  20میلی گ���رم  )ح���دود 
بی هوش���ی( به ص���ورت وری���دی تجویز می ش���ود. 
ب���رای تداوم و نگهداری بی هوش���ی عمومی مقدار 
انفوزی���ون  ص���ورت  ب���ه   0/1-0/2 mg/ kg/ min
کسیژن  کسید نیترو 60 تا 70% و ا وریدی همراه با ا
تجویز می ش���ود. در 10 تا 15 دقیقه اول بی هوشی 
ممک���ن اس���ت س���������رعت بیش�������تر انف�������وزی���������ون 
جه���ت  باش���د.  الزم   )0/15-0/2 mg/ kg/ min(
تداوم بی هوش���ی می توان مقادیر 50-20میلی گرم 
یا 0/5میلی گرم را به صورت تزریق وریدی متناوب 

تجویز  نمود. 
در بیم���اران تح���ت درم���ان ب���ا پروپرانول���ول ب���رای 
تداوم و نگهداری بی هوشی عمومی جهت اعمال 
 0/05 -0/15 mg/kg/ min جراح���ی قل���ب مق���دار
انفوزیون وری���دی می گ��ردد. در اعم������ال ج��راحی 
مغ���ز  و  اعص������اب ب���رای ادام���ه بی هوش���ی می���زان 
ب����یم���������������اران  در  و   0/1 -0/2 mg/ kg/ min
مق���دار  هیپوولمی���ک  ی���ا  نات���وان  و  س���المند 
mg/ kg/ min 0/1- 0/05 انفوزیون وریدی می شود.
ابت���دا  در  معم���واًل  تس���کین  ایج���اد  ب���رای 
mg/ kg/ min 0/005 ان������فوزی������������������ون وری�����������دی 
مق��������������دار  دقیق����������ه   5-10 ط���ی  و  می ش��������ود 
انفوزی���ون  متناوب���ًا   0/005-0/01 mg/ kg/ min
وری���دی می گ���ردد. ب���ه عن���وان مق���دار نگهدارنده 
مق���دار mg/ kg/ min 0/05- 0/005 ی���ا مق��������ادی���ر 
بیشتر ممکن اس���ت جهت انفوزیون وریدی مورد 
نیاز باش���د. برای ایجاد تس���کین جهت روش های 
 0/1-0/15 mg/ kg/ min تش���خیصی، مقدار اولیه
برای 3 تا 5 دقیقه تجویز می شود. به عنوان مقدار 
نگهدارنده mg/ kg/ min  0/05-0/025 انفوزیون 

وریدی می شود.

مق���دار  بی هوش����������ی  الق���ای  ب�������رای  ک���ودکان: 
mg/ kg 2/5- 0/5 تزری���ق وریدی می ش���ود. برای 
 0/125 -0/3 mg/ kg/min تداوم بیهوش���ی مقدار
تا دس���ت یابی به اثرات بالینی مناس���ب انفوزیون 
از  پ���س  اول  نی���م س���اعت  وری���دی می ش���ود. در 
ب���رای  دارو  تجوی���ز  س���رعت  بی هوش���ی،  الق���ای 
کم���ی  بیش���تر  و ت���ا ح���دود  نگه���داری بی هوش���ی 
نی���م  از  پ���س  mg/ kg/ min 0/3-0/2 می باش���د. 
س���اعت اول، در بیش���تر  موارد انفوزی���ون وریدی، 

کافی است.  0/125-0/15 mg/kg/min مقدار
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml, 20mg/ml

         QUETIAPINE                  
موارد مصرف: این دارو در درمان اس���کیزوفرنی، 

کار می رود. مانیا یا افسردگی به 
هشدارها

1- در صورت وجود س���رطان س���ینه یا سابقه ابتال 
به آن، بیماری ه���ای قلبی-عروقی، بیماری های 
کاهش فشار خون  کلیه یا  عروق مغزی، نارس���ایی 

با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- در ص���ورت اس���تفاده از ای���ن دارو ب���رای م���وارد 
کمتر از 25 سال، خطر   افسردگی در بیماران با سن 

اقدام به خودکشی ممکن است افزایش یابد.
ک���ه مبتال به  3- مص���رف این دارو در س���المندانی 
زوال عق���ل یا اخت���الل حافظه هس���تند، می تواند 

ک باشد. خطرنا
عوارض جانبی: خش���کی دهان، یبوست، اشکال 
کی کاردی، افزایش فش���ار خون،  در هضم غ���ذا، تا
کاه���ش فش���ار خ���ون وضعیت���ی، افزای���ش می���زان 
کلسترول پالسما، ادم محیطی،  تری گلیسریدها و 
کتین خون، لکوپنی،  آریتمی قلب���ی، افزایش پروال
نوتروپنی، خواب آلودگی، سردرد، تحریک پذیری، 
بی حالی، ت���اری دید، رینیت، افزای���ش وزن بدن، 
ج هرم���ی و عالئم  بث���ورات جل���دی، ع���وارض خ���ار
گاه���ی  پارکینس���ون در مص���رف طوالن���ی م���دت و 

دیسکنزی دیررس از عوارض این دارو هستند. 
تداخل های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ای���ن دارو ب���ا فراورده ه���ای ح���اوی ال���کل و س���ایر 
داروه���ای مضعف CNS، ممکن اس���ت خطر  بروز  
عوارض CNS  از جمله عوارض حرکتی و ش���ناختی 
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افزایش یابد. داروهای مهارکنن���ده ایزوآنزیم های د

کب���دی ممک���ن اس���ت ب���ا مه���ار متابولیس���م ای���ن 
دارو غلظ���ت خون���ی آن را ب���اال ببرن���د. داروه���ای 
القاءکننده آنزیمی نظیر فنی توئین، باربیتورات ها، 
و  ریفامپی���ن  گلوکوکورتیکوئیده���ا،  کاربامازپی���ن، 
کینیدین می توانند با افزایش متابولیسم این دارو 

کاهش غلظت خونی آن شوند. موجب 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو، ب���ه وی���ژه در 5-3 روز  اول مص���رف، 
می تواند منجر  به خواب آلودگی شود. 

از بیم���ار نگه���داری  ک���ه  اف���رادی  2- بس���تگان و 
ک���ه با  گاه باش���ند  می کنن���د بای���د از ای���ن مطل���ب آ
مص���رف این دارو خطر اقدام به خودکش���ی ممکن 

است افزایش یابد. 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درم���ان اس���کیزوفرنی، در روز اول 
25 میلی گرم دو بار در روز، در روز دوم 50 میلی گرم 
دو ب���ار در روز، در روز س���وم 100 میلی گ���رم دو بار در  
روز  و در روز چه���ارم 150 میلی گ���رم دو ب���ار در روز 
مصرف می ش���ود. و س���پس برحس���ب پاسخ بیمار 
و نی���از  او، مق���دار مص���رف در مح���دوده معم���ول 
روزان���ه  نوب���ت منقس���م  mg/day 400- 300 در دو 
کث���ر مق���دار مص���رف mg/day 750 تنظی���م  و حدا
می ش���ود. در درم���ان مانی���ا در اخت���الل دوقطب���ی 
در روز  اول 50 میلی گ���رم، روز دوم 100میلی گ���رم، 
روز س���وم 150میلی گ���رم و روز چه���ارم 200میلی گرم 
در هم���ه روزه���ا دو ب���ار در روز مص���رف می ش���ود و 
س���پس بر حس���ب پاس���خ بیمار و نی���از  او به  مقدار 
مص���رف روزانه ت���ا 200میلی گرم اضافه می ش���ود تا 
کثر مق���دار مص���رف mg/day 800 برس���د.  ب���ه حدا
مح���دوده معم���ول درمان���ی mg/ day 800-400 در 
دو نوبت منقس���م روزانه می باش���د. ب���رای درمان 
مانیا در اختالل دوقطبی سالمندان مقدار مصرف 
ابت���دا 25میلی گرم یک بار در روز مصرف می ش���ود 
و س���پس روزان���ه 50-25میلی گ���رم دو ب���ار در روز 
به  مقدار مصرف اضافه می شود تا نتیجه مطلوب 
به  دس���ت آید. برای پیشگیری از مانیا و افسردگی 
در اخت���الل دوقطبی مقدار مصرف بیان ش���ده در 
درم���ان اختالل دوقطبی بای���د ادامه یابد ولی دارو 
باید به می���زان حداقل مقدار مؤث���ر  و در محدوده 
روزان���ه  نوب���ت منقس���م  mg/day 800-300 در دو 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 100mg, 150mg, 200mg
Tablet (Extended Release): 50mg, 
200mg, 300mg

       REMIFENTANIL          
کمکی  موارد مص���رف: این دارو به عن���وان عامل 
ب���رای الق���ا و حفظ بی هوش���ی عموم���ی در اعمال 
جراحی و به عنوان عامل ضددرد در مراقبت  های 
و  موضع���ی  بی حس���ی  های  ب���رای  و  بی هوش���ی 

ناحیه  ای استفاده می  شود.
هشدارها

1- رمی فنتانی���ل را نبای���د از طری���ق اپ���ی  دورال ی���ا 
زیرعنکبوتیه تزریق نمود.

2- ای���ن ف���راورده را نباید ب���ه  تنهایی ب���رای القای 
بی هوشی به  کار برد، زیرا عالوه بر عدم تأمین کافی 
بی هوش���ی، ممکن اس���ت هم���راه ب���ا تنگی نفس، 

سفتی عضالت و  تغییر  در ضربان قلب باشد.
3- در صورت وجود برادی آریتمی قلبی، نارسایی 
کامل  کبدی، چاقی و اختالالت تنفسی با احتیاط 

به  کار رود.
ع���وارض جانب���ی: کاه���ش فش���ار خ���ون، س���فتی 
کاهش ضرب���ان قلب، بی ق���راری، تنگی  عض���الت، 
نف���س،  افزای���ش فش���ار خ���ون، درد بع���د از عم���ل 
جراحی، خارش،  تضعیف تنفسی، تهوع، سردرد، 

لرز  و  استفراغ عوارض جانبی این دارو هستند.
ت����داخل  ه���ای داروی��������ی: مص�������رف همزم��������ان  
رمی  فنتانی����ل ب���ا باربیتورات  ه���ای م����ورد است����فاده 
در بی هوش��������ی، بی هوش کننده  های استنشاقی، 
کاهش  بنزودیازپین  ه���ا و پروپوفول باعث تش���دید 
فش���ار خون و  تضعیف تنفس می ش���ود. آتروپین و 
گلیکوپیروالت برادی کاردی ناش���ی از دارو را کاهش 
می  ده���د. افدری���ن، اپی  نفری���ن، نوراپی نفرین نیز 
ک���م می  کند.  کاه���ش فش���ار خ���ون ناش���ی از دارو را 
ش���ل کننده  های عضالن���ی باع���ث تخفیف س���فتی 
عضالنی ناشی از دارو می  شود. مصرف همزمان این 
گونیس���ت  های اوپیوئی���دی اثرات دارو را   دارو با  آنتا

گونیزه می  کند. آنتا
نکات قابل توصیه

کوتاه مدت دارو، طی 10-5 دقیقه  1- به  دلیل اث���ر 
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بع���د از انفوزیون وریدی هیچ اثر ض���ددردی باقی 
نمی ماند. برای تس���کین درد بعد از عمل جراحی 

باید از ضددرد  های دیگر استفاده نمود.
2- ای���ن دارو باید در لوله  وری���دی نزدیک به بدن 
بیمار  تزریق گردد و بعد از  اتمام تزریق، باقی مانده 
ک س���ازی ش���ود، زیرا   دارو در  لول���ه وری���دی باید پا
تجوی���ز  تصادف���ی دارو )متعاقب تجوی���ز مایعات و 
دارو  ه���ای دیگر( موجب تضعیف تنفس و س���فتی 

عضالنی در ناحیه قفسه سینه می شود.
3- از  تزری���ق وریدی ای���ن دارو همراه با خون باید 
اجتناب ش���ود، زیرا  استراز  های غیراختصاصی در 

خون موجب خنثی شدن دارو می گردند.
مق���دار مصرف: ب���رای القای بی هوش���ی عمومی 
همراه با یک بی هوش کننده استنش���اقی یا داخل 
وری���دی، mcg/ kg 1-0/5 به طور  انفوزیون داخل 
گ���ر لوله گ���ذاری داخل نای  وری���دی تزریق ش���ود. ا
کمت���ر از 8دقیقه بعد از ش���روع  انج���ام ش���ود، باید 
انفوزی���ون انج���ام ش���ود. بهتر اس���ت مق���دار اولیه 
mcg/kg 1 در طی 60-30 ثانیه تزریق ش���ود. برای 
 0/05 -0/2 mcg/ kg/ min تداوم بیهوش���ی مقدار
انفوزی���ون داخ���ل وری���دی می ش���ود. در ص���ورت 
کام���ل ی���ا افزایش  نی���از و ب���رای حف���ظ بی هوش���ی 
اضاف���ی  مقادی���ر  تزری���ق  بی هوش���ی  س���طح 
)mcg/ kg 1-0/5 ه���ر 5-2 دقیق���ه( بای���د ب���ا تغییر 
درس���رعت انفوزی���ون انج���ام ش���ود. از تزریق مکرر 
دارو بای���د پرهیز ش���ود. برای مصرف بع���د از عمل 
انفوزی���ون   0/1 mcg/ kg/ min مق���دار  جراح���ی 
داخل وریدی می ش���ود. مق���دار انفوزیون باید هر 
5 دقیق���ه mcg/ kg/min 0/025 افزایش یابد تا اثر 
کافی حاصل  ض���ددردی مطلوب و می���زان تنفس 
ش���ود. به عنوان مکمل ضددرد در بی حسی  های 
موضع���ی یا ناحی���ه  ای  90-60 ثانیه قب���ل از تجویز 
ط���ی   0/5 mcg/ kg موضع���ی،  کنن���ده  بی ح���س 
60- 30 ثانی���ه داخل-وری���د تزری���ق می ش���ود و ی���ا 
5 دقیق���ه قب���ل از تجویز  بی حس کنن���ده موضعی 
وری���دی  داخ���ل   انفوزی���ون   0/05  mcg/ kg/ min
تزریق می شود. بعد از  بی حسی سرعت انفوزیون 
کاه���ش یابد و در   0/025 mcg/kg/min بای���د ب���ه
صورت نیاز در فواصل 5 دقیقه، س���رعت به  میزان 
mcg/kg/min 0/025 افزای���ش یاب���د. در ص���ورت 
تجوی���ز ب���دون بنزودیازپین  ه���ا، 90- 60 ثانیه قبل 

از  تجوی���ز بی حس کنن���ده موضع���ی، mcg/kg 1 در 
ط���ی 60-30 ثانی���ه داخل وریدی تزریق ش���ود و یا 
کننده موضعی  5 دقیق���ه قب���ل از تجویز بی ح���س 

mcg/kg/min 0/1 انفوزیون وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1mg, 2mg, 5mg

            RILUZOLE                        
ک���ردن روند  کند  موارد مص���رف: ای���ن دارو برای 
 )ALS( بیماری اس���کلروز یک طرف���ه آمیوتروفیک

کاربرد دارد.
هشدارها

کلی���ه و افراد با  1- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی 
کبد و در سالمندان و زنان با  سابقه نارسایی های 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- ض��روری اس���ت عالئم نوتروپن�������ی به بیم����اران 
و مراقبت کنن���دگان آن ه���ا توضیح داده ش���ود و از 
آنان خواس���ته ش���ود در صورت بروز عالئم مربوطه 
کنن���د. همچنین در   بالفاصله به پزش���ک مراجعه 
که دچار تب می شوند، به علت احتمال  بیمارانی 
گویچه های  وق���وع نوتروپن���ی، آزمای���ش ش���مارش 

سفید خون باید انجام شود.
3- ب���ه علت بروز  خواب آلودگی و منگی از رانندگی 
که نیاز به  و یا انجام فعالیت های فیزیکی یا ذهنی 

هوشیاری دارند، باید خودداری شود.
ع���وارض جانبی: تهوع، ضع���ف و ناتوانی عصبی-
افزای���ش  ری���وی،  عملک���رد  اخت���الل  و  عضالن���ی 
کم���ردرد، دردهای  کب���دی، س���ردرد،  آنزیم ه���ای 
مفصل���ی، دردهای ش���کمی، اس���هال، اس���تفراغ، 
افزای���ش  ک���ی کاردی،  تا بی اش���تهایی،  یبوس���ت، 
فش���ار خ���ون، خواب آلودگ���ی، منگ���ی، س���رگیجه، 
گزم���ا، خارش،  گزگ���ز  اندام ها، ل���رزش، ریزش مو، ا
کس���ی، آنژیوادم، پانکراتیت و  کنش های آنافیال وا

نوتروپنی نیز از عوارض این دارو می باشند.
الق���اء  ی���ا  مهارکنن���دگان  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
کبدی ممکن اس���ت س���طح  کنن���دگان آنزیم های 
پالس���مایی و اثر داروی���ی ریل���وزول را تغییر دهند. 
خط���ر  س���ولفادیازین  و  متیل دوپ���ا  آلوپورین���ول، 
کبدی ریل���وزول را  افزای���ش می دهند. از  س���میت 
مصرف الکل در بیماران به دلیل افزایش تضعیف 
کب���دی باید  CNS و افزای���ش خط���ر ب���روز س���میت 
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اجتناب شود.د

نکات قابل توصیه
1- از مصرف دارو با غذاهای چرب به دلیل کاهش 

جذب دارو باید خودداری شود.
2- ب���ه بیمار باید توصیه ش���ود در صورت بروز  تب  
ادام���ه دار و یا مک���رر، بالفاصله به پزش���ک مراجعه 

کند
مقدار مصرف: مقدار 50 میلی گرم هر 12 س���اعت 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg

          RISPERIDONE              
م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای درم���ان تظاهرات 

اختالالت سایکوتیک به  کار می رود.
هشدارها

1- ای���ن دارو باعث طوالنی ش���دن فاصل���ه QT در 
بعضی از بیماران می شود.

2- ب���ه  دلی���ل احتمال افزایش س���طح پالس���مایی 
کتین، طی درمان با ریس���پریدون باید سطح  پروال

کتین را به طور منظم اندازه گیری نمود. پروال
پس�������تان،  س���رطان  ب���ه  ابت���ال  ص���ورت  در   -3
الک��ترولیت������ی،  اخت�����������الالت  ب��������رادی ک�������اردی، 
بیماری ه���ای  قل�����بی-عروق���ی،  بیماری ه�������ای 
عروقی مغز، س���ابقه س���کته قلبی یا حمله عصبی، 
کاهش حجم خ���ون،  اختالالت  دهیدراتاس���یون، 
کلیوی، بیم���اری پارکینس���ون یا  کب���دی و  ش���دید 
کننده فاصله QT با  همراه سایر دارو های طوالنی 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت حرکت���ی،  اضطراب،  
کاهش  عصبانی���ت، تاری دی���د،  اختالل جنس���ی،  
تمایل جنس���ی، سرگیجه، دیس���منوره،  منوراژی، 
پارکینس���ون،  ج هرم���ی، دیس���تونی،  اث���رات خ���ار
بی خوابی، اخت���الل در دف���ع ادرار، تغییرات خلق 
و خ���وی، بی ق���راری،  اختالل در تمرکز، مش���کالت 
حافظ���ه ای،  بثورات پوس���تی و خارش،  اس���هال یا 
یبوست، س���رفه،  خش���کی د هان،  س���وء هاضمه،  
س���ردرد، ته���وع، الته���اب بین���ی و حل���ق و افزایش 
وزن و س���ندرم بدخیم نورولپتیک عوارض جانبی 
عم���ده ای���ن دارو هس���تند. احتمال ب���روز عوارض 
ج هرمی با مصرف شکل تزریقی بیشتر از شکل  خار

کی اس���ت. در ضمن درد، قرم���زی و ناراحتی  خورا
در محل تزریق، افزایش فش���ار خون، افس���ردگی و 

پاراستزی از عوارض اشکال تزریقی دارو هستند. 
تداخل ه���ای داروی���ی: مصرف همزم���ان این دارو 
با الکل و س���ایر مضعف ه���ای CNS باعث تضعیف 
ش���دید CNS می شود. مصرف این دارو با داروهای 
کاهش ش���دید فش���ار  ضدپرفش���اری خون موجب 
خون می شود. این دارو  اثر  بروموکریپتین، لوودوپا،  
کلیرانس ریسپریدون  کاهش می دهد.  پرگوالید،  را 
کلوزاپین و  کاربامازپی���ن افزایش و توس���ط  توس���ط 
فلوکس���تین کاهش می یابد. مص���رف همزمان این 
که منجر به طوالنی ش���دن قطعه  دارو با دارو هایی 
QT در ن���وار قلب���ی می ش���وند، می توان���د منج���ر  به 

ک شود. آریتمی خطرنا
نکات قابل توصیه

1- طی مصرف این دارو باید بیمار جهت مشاهده 
هرگون���ه اخت���الل حرکت���ی و عالئ���م اولی���ه اخت���الل 

گیرد. حرکتی دیررس مورد معاینه دور ه ای قرار 
2- از آنجایی که خطر خودکش���ی در بیماران مبتال 
به اس���کیزوفرنی وج���ود دارد، دارو بای���د با حداقل 

گیرد. مقدار ممکن در دسترس بیمار قرار 
3- در ص���ورت بروز س���ندرم بدخی���م نورولپتیک، 
کرد. در صورت  مص���رف دارو را باید بالفاصله قطع 
نی���از به تداوم مص���رف دارو، حداق���ل 5 روز دارو  را  
کردن یک دارو  کرد و سپس با جایگزین  باید قطع 
گروه دیگ���ر از دارو های ضدجنون )با مقدار  از  یک 

کم( درمان را ادامه داد.
4- ب���ه  دلیل تاری دید،  س���رگیجه، خواب آلودگی، 
ب���ا  کار  ی���ا  هن���گام مص���رف ای���ن دارو از رانندگ���ی 
ک���ه نی���از به هوش���یاری دارن���د باید  ماش���ین آالتی 

خودداری نمود.
مقدار مصرف

کی: 1میلی گ���رم در روز اول، 2میلی گرم در روز  خورا
ک���ی مص���رف  دوم، 3 میلی گ���رم در روز س���وم خورا
می ش���ود. در نوبت ه���ای بع���دی مق���دار مص���رف 
بای���د ب���ر اس���اس نی���از و تحمل بیم���ار و ب���ا افزایش 
2-1میلی گرم در روز )با رعایت فاصله یک هفته ای( 
افزای���ش یابد. مقدار مصرف روزانه یک یا دو بار در 
روز مصرف می ش���ود. در بسیاری از بیماران شروع 
مصرف ممکن است با س���رعت آهسته تری انجام 
ش���ود. مقدار مصرف این دارو در س���المندان باید 
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کثر مقدار مصرف مجاز  به نصف تقلی���ل یابد. حدا
mg/day 16،  ب���رای بزرگس���االن مبتال به نارس���ایی 
 3 mg/ day س���المندان ب���رای  و   4 mg/day کب���د

می باشد.
کمت���ر از  4 میلی گ���رم از  ک���ه  تزریق���ی: در بیماران���ی 
ک���ی مص���رف می کنن���د، مق���دار    ریس���پیریدون خورا
که  25 میلی گ���رم هر 2 هفته یک  ب���ار  و در  بیمارانی 
کی باالتر  از  4 میلی گرم  تح���ت درمان با مقادیر خورا
هس���تند، ابتدا  37/5 میلی گ���رم هر 2 هفته یک  بار 
به صورت تزریق عمیق عضالنی مصرف می ش���ود و 
س���پس به  مقدار مصرف در فواصل هر 2 هفته یک 
بار میزان 12/5 میلی گرم تا حصول نتیجه مطلوب 
کثر مقدار مصرف 50 میلی گرم  اضافه می شود. حدا
هر 2 هفته یک  بار اس���ت. در اوایل درمان با   اشکال 
داروی���ی تزریق���ی طوالنی اث���ر، ممک���ن اس���ت ادامه 

کی برای 6-4 هفته الزم باشد. مصرف داروی خورا
اشکال دارویی

Tablet: 1mg, 2mg, 3mg, 4mg
Solution: 1mg/ml
Injection (Sustained Release): 25mg, 
37.5mg, 50mg

        RIVASTIGMINE                 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالمتی 
کار  موارد خفیف تا متوسط زوال عقل در آلزایمر به  

می رود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود آس���م فع���ال ی���ا خام���وش، 
اخت���الالت قلبی-عروقی نظیر س���ندرم س���ینوس 
ع یا س���ابقه حمالت  بیم���ار یا ب���رادی کاردی،  ص���ر
تشنجی، انسداد مجاری گوارشی، انسداد مجاری 
گوارش���ی یا س���ابقه آن ب���ا احتیاط  ادراری ی���ا زخم 

فراوان تجویز  شود.
2- برای اطمینان از مصرف صحیح این دارو باید 
حتی االم���کان مصرف دارو تح���ت نظر فرد دیگری 

گیرد. صورت 
3- در افراد سیگاری، مقدار مصرف ریواستیگمین 
باید تنظیم شود زیرا نیکوتین حذف دارو  از بدن را 

افزایش می دهد.
ع���وارض جانب���ی: بی اش���تهایی، ضع���ف بدن���ی، 
اس���هال، اش���کال در هضم غ���ذا، تهوع، اس���تفراغ، 

گیجی،  درد ش���کمی، اغتشاش ش���عور، افسردگی، 
خس���تگی، نفخ، توهمات، سردرد، بی خوابی و در 
برخی موارد افزایش فشار خون و سنکوپ، تعریق 
زی���اد و آبری���زش بینی از ع���وارض جانبی ای���ن دارو 

هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با دارو ه���ای ضدالتهاب غیراس���تروئیدی می تواند 
گوارش���ی بیش���تری را در  پی داشته باشد.  عوارض 
کولینرژیک از جمل���ه بتانکول و  تجوی���ز  دارو ه���ای 
کولی���ن با ریواس���تیگمین  همچنین سوکس���ینیل 
ممکن اس���ت موج���ب تقوی���ت اث���ر  ای���ن دارو ها یا 
ریواستیگمین ش���ود. مصرف این دارو با دارو های 
آنتی کولینرژیک می تواند موجب مهار اثرات هر دو 

دارو شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو بای���د صبح و عصر پ���س از غذا مصرف 
شود.

که مص���رف این دارو ب���ه  هر دلیلی  2- در صورت���ی 
برای چند روز قطع شود، هنگام شروع مجدد باید 
کم ش���روع ش���ود و به  مجددًا مصرف دارو با مقدار 

تدریج آن را افزایش داد.
مقدار مصرف: مق���دار 1/5میلی گرم دو بار در روز 
)صبح و عصر( تجویز می ش���ود. پ���س از 2 هفته در 
صورت تحم���ل دارو، مقدار مص���رف را می توان به 
3میلی گ���رم دو ب���ار در  روز  افزای���ش داد. به  همین 
ترتیب در صورت نی���از می توان مقدار مصرف را در 
فواص���ل 2 هفته ای به 4/5میلی گ���رم دو بار در روز 
کثر   و 6 میلی گ���رم دو ب���ار در  روز  افزای���ش داد. حدا

مقدار مصرف دارو mg/day 12 است.
اشکال دارویی

 Capsule: 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg

         RIZATRIPTAN                 
کنت���رل ح���اد  ب���رای  ای���ن دارو  م���وارد مص���رف: 

دردهای میگرنی استفاده می شود.
موارد منع مصرف: در افراد مبتال به نارسایی های 
کلیه، اف���راد مبتال ب���ه بیماری های  کبد یا  ش���دید 
کنترل  ایسکمی قلبی یا آنژین، فش���ار خون باالی 

نشده، سندرم رینود نباید مصرف شود. 
هشدارها

1- ای���ن دارو در بیماران با س���ابقه بیماری قلبی-
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کنترل ECG تجویز شود.د عروقی، باید همراه با 

2- از آنجای���ی  ک���ه این دارو س���بب انقباض عروقی 
می ش���ود، ممکن است سبب خونریزی ناحیه زیر 

عنکبوتیه شود.
خس���تگی  منگ���ی،  س���رگیجه،  جانب���ی:  ع���وارض 
)وابس���ته ب���ه مق���دار(، تپش قل���ب، افزایش فش���ار 
خون، درد قفسه سینه، وازواسپاسم شریان کرونر، 
ک���ی کاردی  انفارکت���وس، فیبریالس���یون بطن���ی، تا
بطنی، سرخی و برافروختگی پوست، درد شکمی، 
خش���کی دهان، ته���وع، افزایش خفی���ف هورمون 
گرفتگی و تنگی نفس با مصرف این دارو  ُگر  رش���د، 

گزارش شده است
تداخل های دارویی: پروپرانولول و مهارکنندگان 
افزای���ش  را  ریزاتریپت���ان  س���رمی  غلظ���ت   MAO
می دهند. مص���رف همزمان آلکالوئیده���ای ارگو و 
گونیس���ت های HT1-5 با ریزاتریپتان خطر  سایر آ
کنش های اسپاس���م عروق را ب���ه طور قابل  ب���روز وا
توجهی باال می ب���رد. مصرف همزمان ریزاتریپتان 
ب���ا داروه���ای SSRI، دکس���ترومتورفان و ترامادول 

می تواند منجر به بروز سندرم سروتونینی شود. 
نکات قابل توصیه

1- مصرف ای���ن دارو از بروز مجدد حمالت میگرن 
جلوگی���ری نمی کند و فق���ط دارو درمان���ی عالمتی 

است.
گر پس از مصرف مقدار اولیه، س���ردرد به طور  2- ا
کام���ل بهب���ود نیاف���ت و یا دوب���اره برگش���ت، مقدار 
مصرف بعدی باید حداقل دو ساعت بعد  از  مقدار 
اولیه مصرف شود و از مصرف بیش از 30 میلی گرم 

در 24 ساعت باید خودداری شود.
3- غذا ممکن اس���ت ش���روع اث���ر دارو را ب���ه  تأخیر  

اندازد.
کنترل ECG به علت امکان اسپاس���م ش���ریان   -4
کرون���ری ب���ا ریزاتریپت���ان در برخ���ی اف���راد توصی���ه 

می شود.
کنترل  مقدار مصرف: مقدار مص���رف اولیه برای 
گر سردرد  حمله میگرنی 10-5 میلی گرم می باشد. ا
کامل بهبود نیافت و یا دوباره برگش���ت، با  به طور 
رعایت فاصل���ه زمانی حداقل دو س���اعت می توان 
کثر مقدار  مقدار مص���رف اولیه را تکرار نم���ود. حدا
مص���رف این دارو در طول 24 س���اعت 30میلی گرم 
ک���ه پروپرانول���ول مصرف  می باش���د. در بیماران���ی 

کث���ر  می نماین���د، مق���دار اولی���ه 5 میلی گ���رم و حدا
مق���دار مص���رف در ط���ول 24 س���اعت 15میلی گرم 

می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 10mg

          ROPINIROLE                 
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالئ���م 

بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک به  کار می رود.
هشدارها

کاهش فش���ار خون با  1- در صورت وجود توهم یا 
کامل مصرف شود.   احتیاط 

کاهش فشار خون وضعیتی  2- بیمار از نظر عالئم 
باید تحت مراقبت باشد.

گیج���ی،  خس���تگی،   ضع���ف،  جانب���ی:  ع���وارض 
اغتشاش شعور، خیز، س���رگیجه، اختالل حرکتی،  
کاه���ش فش���ار خ���ون وضعیت���ی،  توه���م، ته���وع،  
خواب آلودگی ، غش، عفونت ویروسی، بدترشدن 

پارکینسون از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با لوودوپا باعث تشدید اثر دوپامینرژیک می شود. 
دوپامی���ن  گونیس���ت های  آنتا همزم���ان  مص���رف 
)مثل  هالوپری���دول، متوکلوپرامید،  فنوتیازین ها، 
کاه���ش می ده���د.  تیوگزانتن ه���ا( اث���ر ای���ن دارو را 
همچنی���ن دارو ه���ای مهارکنن���ده ایزوآنزیم ه���ای 
کاهش متابولیسم دارو خواهند شد  کبدی باعث 
و ل���ذا بای���د تعدیل مقدار در مص���رف همزمان این 
گیرد. سیگار کشیدن باعث افزایش  دارو ها صورت 
متابولیس���م این دارو می ش���ود. استروژن ها باعث 

کاهش کلیرانس روپینیرول می شوند.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مص���رف همزمان ب���ا لوودوپا، مقدار 
کاهش داد. مصرف لوودوپا را باید 

2- قطع مصرف دارو باید ب���ه  تدریج و در یک دوره 
یک هفته ای انجام ش���ود. برای قط���ع مصرف دارو 
بای���د تع���داد دفعات مص���رف دارو  در  روز  ب���ه دو بار 
)ب���رای 4 روز( و بع���د به یک  بار )ب���رای 3 روز( تقلیل 

یابد تا  نهایتًا مصرف دارو  قطع شود.
کاه���ش احتمال ته���وع، دارو باید با غذا  3- ب���رای 

مصرف شود.
ع���دم  ی���ا  گیج���ی  خواب آلودگ���ی،  دلی���ل  ب���ه    -4
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کار  تع���ادل، تاری دی���د و ضعف هن���گام رانندگی یا 
که نی���از به هوش���یاری دارند باید  با ماش���ین آالتی 

احتیاط شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ابت���دا 0/25میلی گرم س���ه ب���ار در روز 
مصرف می ش���ود و س���پس براس���اس پاس���خ بیمار 
مقدار مصرف باید در فواصل یک هفته ای افزایش 
یاب���د )هفت���ه اول، 0/25میلی گرم س���ه ب���ار در روز، 
هفت���ه دوم، 0/5میلی گ���رم س���ه ب���ار در روز، هفته 
سوم، 0/75میلی گرم سه بار در روز و هفته چهارم، 
کثر  مقدار مصرف  1 میلی گرم س���ه بار در روز(. حدا

mg/day 24 می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 5mg

          SELEGILINE                        
م���وارد مصرف: ای���ن دارو همراه ب���ا لوودوپا برای 

کار می رود. درمان پارکینسون ایدیوپاتیک به  
ج  موارد منع مصرف: در صورت وجود عالئم خار

هرمی ناشی از مصرف دارو ها نباید تجویز شود.
هشدارها

گوارش���ی با احتیاط  1- در صورت وجود زخم های 
فراوان مصرف شود. 

2- به منظور پیش���گیری از بروز  اغتش���اش ش���عور 
ناش���ی از دارو در سالمندان، درمان باید با مصرف 

کم شروع شود. مقادیر 
3- در صورت مصرف همزمان این دارو با لوودوپا،  
کاهش مق���دار مصرف لوودوپا  ت���ا 50-20% ممکن 

است ضروری باشد.
عوارض جانب���ی: اختالل حرکت���ی،  اختالل خلقی 
گیجی یا احس���اس  ی���ا روانی،  درد معده یا ش���کم،  
غش، خشکی دهان، بی خوابی،  تهوع یا استفراغ 

از عوارض دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با ضدافس���ردگی های س���ه حلقه ای ممکن اس���ت 
موجب ب���روز اختالالت قلبی، س���نکوپ، تغییرات 
خلقی و روانی، افزایش فشار خون، افزایش دمای 
بدن، تش���نج، لرزش و سختی عضالنی شود. بین 
ش���روع درمان با ضدافسردگی های سه-حلقه ای 
و قطع درمان سلژیلین حداقل باید 14 روز فاصله 
زمانی باشد. مصرف همزمان این دارو با دارو های 

مهارکننده اختصاصی بازجذب س���روتونین مانند 
فلوکس���تین، سرترالین و س���یتالوپرام ممکن است 
منج���ر  به بروز س���ندرم س���روتونین  ش���ود. مصرف 
همزمان ای���ن دارو با پتیدین ممکن اس���ت منجر 
ب���ه تحریک ش���دید عصبی، تعریق، افزایش فش���ار 
خ���ون، تضعیف مرکز  تنفس، افزایش دمای بدن، 

کوما و حتی مرگ شود.
نکات قابل توصیه

 20 mg/day 1- در ص���ورت مصرف مقادیر بی���ش از
از  ای���ن دارو، از مصرف غذاهای ح���اوی تیرامین، 
کافئین باید خودداری  فراورده های حاوی الکل و 

شود.
2- در ص���ورت بروز  عالئم افزایش فش���ار خون باید 

به پزشک مراجعه شود.
3- چ���ون ای���ن دارو به ط���ور برگش���ت ناپذیر آنزیم 
MAO را مهار می کند هش���دارها و نکات مربوط به 
تداخ���ل دارویی آن ت���ا 14 روز  پس از  قطع مصرف 

کان مطرح باشند. کما دارو ممکن است 
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 5 میلی گرم دو بار در  روز  هنگام 
صبحانه و نا هار مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 5mg

          SUFENTANIL                 
م���وارد مص���رف: س���وفنتانیل ب���ه  عن���وان داروی 
همراه و همچنین برای القای بی هوشی و با تجویز  
داخ���ل نخاعی و درون سخت ش���امه ب���رای ایجاد 

کار می  رود. بی دردی و پس از عمل جراحی به 
هشدارها

کب���د ب���ا احتیاط  1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
فراوان تجویز شود.

2- دارو  های ضددرد مخدر باعث تش���دید ضعف 
تنفسی می شوند.

3- این دارو ممکن اس���ت باعث س���ختی عضالت 
س���ینه و شکم ش���ده و در نتیجه باعث اختالل در 

تنفس گردد.
4- تزری���ق وریدی دارو بهتر اس���ت آهس���ته و طی 

گیرد. حداقل 2-1 دقیقه صورت 
5- مصرف متناوب دارو ممکن است باعث ایجاد 
گردد. این دارو مانند س���ایر  تحمل به اث���رات دارو 
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دارو  های ضددرد مخدر ممکن است باعث ایجاد د

وابستگی به دارو شود.
کاهش فشار خون  عوارض جانبی: برادی کاردی، 
و ضع���ف تنفس���ی ط���ی و بع���د از عم���ل جراحی از 

عوارض سوفنتانیل هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان سوفنتانیل 
 CNS با بنزودیازپین   ه���ا، دارو  های تضعیف کننده
کب���دی باعث  و دارو  ه���ای مهارکنن���ده آنزیم ه���ای 

تشدید عوارض جانبی دارو هستند. 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به  عنوان داروی بی هوش���ی عمومی 
مقدار مصرف اولیه mcg/kg 1-0/5 تزریق وریدی 
ش���ده و در ص���ورت نی���از mcg/kg 25-10 مج���ددًا 
تزری���ق می  گ���ردد. مقدار مص���رف متوس���ط آن )در 
جراحی   ه���ای بزرگ( مق���دار mcg/ kg 5-2 اس���ت 
و در ص���ورت نی���از mcg/kg 50-10 مج���ددًا تزری���ق 
می  گردد. به  عن���وان داروی اصلی در جراحی   های 
بزرگ mcg/kg 30-5 تزریق وریدی می ش���ود و در 
صورت نیاز مق���دار mcg/kg 50-25 مجددًا تزریق 

می  گردد.
ک���ودکان: ب���ه  عن���وان داروی اصلی بی هوش���ی در 
جراحی   های قلبی-عروقی mcg/kg 25-10 تزریق 
وری���دی می  ش���ود. مق���دار مص���رف نگهدارن���ده تا 

mcg/kg 50-25 است.
اشکال دارویی

Injection: 5mcg/ml, 50mcg/ml

        SUMATRIPTAN               
موارد مصرف: این دارو برای درمان سردرد های 
ح���اد میگرنی ی���ا س���ردرد های خوش���ه ای مصرف 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ب���رای پیش���گیری طوالنی 
مدت میگرن و ی���ا برای میگرن ش���ریان قاعد ه ای 
یا میگرن همی پلژیک، در بیماران مبتال به فش���ار 
کرونر به ویژه انواع  خون باال، بیماری های ع���روق 
آنژین صدری و سابقه س���کته قلبی، و هر بیماری 
ک  کرون���ر در آن خطرنا که انقب���اض عروق  دیگری 

است نباید مصرف شود.
قلب���ی،  آریتم���ی  وج���ود  ص���ورت  در  هش���دارها: 
کی کاردی، سابقه سکته مغزی، استعداد ابتال به  تا
کلیه، فشار  کبد یا  کرونر، نارس���ایی  بیماری عروق 

خون باال با احتیاط فراوان به  کار رود.
عوارض جانبی: درد یا احس���اس فش���ار در قفس���ه 
س���ینه، اخت���الل در بلع، ته���وع و اس���تفراغ،  تغییر 
و  آلرژی���ک  کنش ه���ای  وا چش���ایی،  ح���س  در 
کتیک، تشنج،  اضطراب و تغییرات بینایی،  آنافیال
درد عضالن���ی، عدم تعادل،  خواب آلودگی و ضعف 

از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: همزمان و ت���ا 14 روز بعد از  
کسیداز  نباید  قطع مصرف مهارکنندگان منوآمین  ا
از س���وماتریپتان اس���تفاده نمود. مصرف همزمان 
این دارو با لیتیم، ضدافسردگی های سه حلقه ای 
کس���یداز موجب افزایش  و مهارکنندگان منوآمین ا
ش���دید فش���ار خ���ون می ش���ود. مص���رف همزمان 
ای���ن دارو ب���ا مهارکنن���دگان اختصاصی برداش���ت 
سروتونین موجب ضعف، تشدید رفلکس ها، عدم 
هماهنگی می گردد. مصرف دی هیدروارگوتامین، 
ارگوتامین و متی س���رژاید همراه ب���ا این دارو باعث 

تشدید اثر انقباض عروق می شود.
نکات قابل توصیه

کش���یدن بیم���ار در ی���ک ات���اق  1- در ص���ورت دراز 
کت، تأثیر دارو  بیشتر خواهد شد. تاریک و سا

گ���ر با یک  بار مص���رف دارو، بهب���ودی حاصل  2- ا
نش���د، از مص���رف مقادیر اضافی خ���ودداری و باید  
از  دارو ه���ای جایگزین اس���تفاده ش���ود. در صورت 
عود س���ردرد بعد از  بهبودی اولیه می توان مقادیر 

اضافی تجویز نمود.
3- بین دفع���ات مصرف س���وماتریپتان باید 5-7 

روز فاصله باشد.
4- این دارو نباید در  سردرد های آتیپیک مصرف 

شود.
مقدار مصرف

ک���ی: مقدار 100-25میلی گ���رم یک جا مصرف  خورا
می ش���ود.  در صورت نیاز، می ت���وان مقدار مصرف 
را با فاصله 2 س���اعت تا 200میلی گ���رم افزایش داد. 

کثر مقدار مصرف مجاز mg/day 200 است. حدا
تزریق���ی: مق���دار 6 میلی گ���رم تزری���ق زی���ر جل���دی 
می شود و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب 
پس از حداقل 1 ساعت می توان یک نوبت دیگر 6 
mg/ کثر مقدار مجاز کرد و حدا میلی گ���رم را  تزریق 

day 12 می باشد.
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اشکال دارویی
Tablet: 50mg, 100mg
Injection: 6mg/0.5ml

            SUMATRIPTAN+              
           NAPROXEN                         

موارد مصرف: این دارو برای درمان سردردهای 
کار می رود. حاد میگرنی به 

مقدار مصرف
میلی گ���رم  )ح���اوی 80  ق���رص  ی���ک  بزرگس���االن: 
س���وماتریپتان و 500میلی گ���رم ناپروکس���ن( ب���رای 
کنترل س���ردرد ناش���ی از حم���الت میگرنی مصرف 
می شود. نباید بیش از 2 قرص در طی 24 ساعت 
مصرف ش���ود و فاصله زمانی بی���ن مصرف 2 قرص 

کمتر باشد.  نباید از 2 ساعت 
اشکال دارویی

Tablet: Sumatriptan 80mg+ Naproxen 
500mg

      TERIFLUNOMIDE          
م���وارد مص���رف: تریفلوناماید در درم���ان بیماری 

کاربرد دارد. مولتیپل اسکلروزیس 
که  م���وارد منع مص���رف: تریفلونامای���د در افرادی 
دارای نقص عملکرد مغز اس���تخوان، نقص شدید 
کاهش ش���دید پروتئین خون و  سیس���تم ایمن���ی، 

عفونت شدید هستند، منع مصرف دارد.
هشدارها 

1- در ص���ورت وج���ود ابت���الی اخیر به س���ل، تغییر  
درم���ان از ی���ک داروی تنظیم کنن���ده ایمن���ی ب���ه 
دارویی دیگر، تداوم سرفه و تنگی نفس، پیدایش 
عالئم ش���دید پوس���تی شامل س���ندروم استیون-

جانسون با احتیاط مصرف شود.
2- قب���ل از ش���روع درم���ان و طی درمان ش���مارش 
گیرد.  تم���ام رده های س���لول خون���ی باید ص���ورت 
فشار خون قبل از شروع درمان و بعد از  آن باید به 
کبد قبل از  گیرد. عملکرد  ص���ورت دوره ای صورت 
ش���روع درمان و بعد از  آن هر 2 هفته برای 6 ماه و 

سپس هر 8 هفته مانیتور شود. 
اس���تفراغ،  ته���وع،  اس���هال،  جانب���ی:  ع���وارض 
افزای���ش  وزن،  کاه���ش  روده،  و  مع���ده  الته���اب 
فش���ار خون، عفون���ت دس���تگاه تنفس���ی، التهاب 

نوروپات���ی  پاراس���تزی،  بی ق���راری،  حنج���ره، 
محیط���ی، درد عص���ب س���یاتیک، س���ندرم تون���ل 
کارپ���ال، تحریک پذی���ری، درد عصب���ی، خونریزی 
رح���م، عفون���ت مج���اری ادراری، الته���اب مثان���ه، 
کبدی، درد  نوتروپنی، لکوپنی، افزایش آنزیم های 
اس���تخوانی-عضالنی، عفون���ت دهانی، طاس���ی، 
کنه، عفون���ت قارچی از عوارض  بثورات پوس���تی، آ

جانبی این دارو هستند.
غلظ���ت  تریفلونامای���د  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
کلر، ریپگلیناید، رزوواس���تاتین،  پالس���مایی س���فا
افزای���ش  را  لوونورژس���ترل  و  اس���ترادیول  اتینی���ل 
تریفلونامای���د  پالس���مایی  غلظ���ت  و  می ده���د 
کلس���تیرامین  کاهش می یابد.  توس���ط ریفامپی���ن 
از   تریفلونامای���د می ش���ود.  اث���ر   کاه���ش  موج���ب 
کس���ن حاوی  مص���رف همزم���ان تریفلوناماید با  وا

میکروارگانیسم زنده باید اجتناب شود. 
مقدار مصرف: مق���دار 14میلی گرم یک بار در روز 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 14mg

       TETRABENZINE          
م���وارد مصرف: این دارو  ب���رای درمان اختالالت 
حرکتی ناشی از کره  هانتیگتون، همی بالیسموس، 
کره ناش���ی از پیری و اختالالت نورولوژیک مش���ابه 

مصرف می شود.
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
قط���ع  از   بع���د  روز   14 ت���ا  و  هم���راه  پارکینس���ون 
کسیداز  نباید از  این دارو  مهارکنندگان مونوآمین  ا

استفاده کرد.
اخت�������الالت  خواب آلودگ���ی،  جانب���ی:  ع���وارض 
ج هرمی، کاهش  گوارشی، افسردگی، اختالالت خار
فش���ار خون، س���ندرم بدخی���م نورولپتیک، عالیم 

پارکینسون از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان با داروهای 
کس���یداز موج���ب تحریک  مهارکنن���ده مونوآمین ا
دستگاه عصبی مرکزی و افزایش شدید فشار خون 
می شود. مصرف این دارو با داروهای ضدجنون، 
ج هرمی را  افزایش  کنش های خار احتم���ال بروز  وا

می دهد.
مقدار مصرف: ابتدا 12/5میلی گرم دو بار در روز 
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و ب���ه  تدریج تا 25-12/5میلی گرم س���ه ب���ار در  روز  
 200 mg/day کثر  مقدار مصرف افزای���ش یابد. حدا

است.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg

   THIETHYLPERAZINE    
موارد مصرف: این دارو در درمان تهوع و استفراغ 

مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت ضعف ش���دید 
دس���تگاه عصبی مرکزی یا اغما، افت ش���دید فشار 
که مش���کوک به ابتال  کودکان و نوجوانانی  خون یا 
به س���ندرم ری هس���تند از مص���رف ای���ن دارو باید 

کرد. صرف نظر 
هشدارها

1- در صورت تجویز  این دارو  به بیمارانی که تحت 
که  گرفته اند و یا بیمارانی  بی هوش���ی عمومی قرار 
ج سخت شامه ای  تحت بی حس���ی نخاعی یا خار
که تحت  گرفته ان���د و همچنین ب���ه بیمارانی  ق���رار 
گیرنده ه���ای  بلوک کنن���ده  ب���ا داروه���ای  درم���ان 
کاهش ش���دید فش���ار  آدرنرژیک قرار دارند، امکان 

خون وجود دارد.
کنش های اختالل  2- در ص���ورت وجود س���ابقه وا
کبد، بیماران  حرکتی، اختالل ش���دید تا متوس���ط 
کالمپس���ی با احتی���اط فراوان  ب���اردار  مبتال به پره ا

تجویز شود.
گی�����ج���ی، خ���واب آلودگ���ی،  ع�������وارض جانب�������ی: 
کاهش فش���ار خون  کاهش فش���ار خ���ون به  وی���ژه 
 ،CNS تضعی���ف  ده���ان،  خش���کی  وضعیت���ی، 
کس���تراپیرامیدال، ع���وارض خونی مانند  عوارض ا
پان س���یتوپنی،  لوکوس���یتوپنی،  گرانولوس���یتوز،  آ
ترمبوسیتوپنی، زردی انسدادی، حمالت تشنجی 

و تاری دید از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای داروی���ی: ب���ا مص���رف ای���ن دارو ب���ا 
دارو ه���ای آنتی کولینرژی���ک مانن���د آلکالوئید های 
بالدون���ا ممک���ن اس���ت ع���وارض آنتی کولینرژی���ک 
همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در  یابن���د.  افزای���ش 
بنزوتروپین یا تری هگزی فنیدیل یا سایر   دارو های 
آنتی کولینرژی���ک همزم���ان ب���ا تی اتیل پرازی���ن ب���ه 
کس���تراپیرامیدال، ممکن  کاهش عوارض ا منظور 

ک���ی تی اتیل- کاهش ج���ذب خورا اس���ت موجب 
کاه���ش اثربخش���ی آن ش���ود و در ضمن  پرازی���ن و 
عوارض جانبی آنتی کولینرژیک آن افزوده می شود. 
کابرگولی���ن منجر به  مص���رف همزمان ای���ن دارو با 
کاهش اثربخش���ی هر دو دارو می ش���ود. در صورت 
س���یزاپراید،  و  تی اتیل پرازی���ن  مص���رف همزم���ان 
احتم���ال ع���وارض قلب���ی افزای���ش یافت���ه، ل���ذا  از 
کرد. این دارو  مصرف همزمان آن ها باید اجتناب 
اثربخشی آمفتامین ها از جمله دکستروآمفتامین را 
کاهش فش���ار خون  کاهش می دهد. برای درمان 
ناشی از تی اتیل پرازین نباید از اپی نفرین استفاده 
کرد، زی���را منجر به معکوس ش���دن اث���ر اپی نفرین 
می ش���ود. تی اتیل پرازین ممکن است مانع  از  اثر 
لوودوپا ش���ود. مصرف این دارو با ترامادول ممکن 
است باعث بروز تشنج شود. مصرف همزمان این 
دارو ب���ا دارو ه���ای مضعف CNS مانن���د مپریدین، 

موجب تضعیف بیش از حد CNS می شود.
نکات قابل توصیه

کس���تراپیرامیدال باید  1- در ص���ورت بروز  عوارض ا
کاه���ش یافته یا مص���رف دارو قطع  مق���دار مصرف 

شود.
2- به  دلیل ایجاد خواب آلودگی و گیجی با مصرف 
کار با ماش���ین آالتی  این دارو، به  هنگام رانندگی یا 

کرد. که نیاز به هوشیاری دارند، باید احتیاط 
3- محل���ول تزریقی این دارو باید به صورت تزریق 
کار رود، ولی تزریق عمیق عضالنی آن  عضالن���ی به  

توصیه نمی شود.
مقدار مصرف: مقدار 10میلی گرم، یک تا س���ه بار 
کی یا تزریق عضالنی مصرف  در  روز  به صورت خورا

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 6.5mg
Injection: 6.5mg/ml

          THIOPENTAL                        
م���وارد مص���رف: تیوپنت���ال ب���رای القای ی���ا ادامه 
کنترل حالت های تش���نجی  بی هوش���ی عمومی، 
طی بی هوش���ی استنش���اقی یا پ���س از آن، درمان 
که  زی���ادی فش���ار داخل جمجم���ه ای در صورت���ی  
کنترل شده  کافی  وضعیت تنفسی بیمار به  اندازه 
باشد و نارکوآنالیز در اختالالت روانی به  کار می رود.
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م���وارد منع مصرف: این دارو در بیماران مبتال به 
پورفی���ری حاد ی���ا پورفیری با تظاهرات پوس���تی یا 

سابقه ابتال به آن نباید مصرف شود.
هشدارها: در موارد بیماری شدید قلبی-عروقی، 
کمی فش���ار خون یا ش���وک، بیماری های تنفس���ی 
ش���امل تنگی نفس یا انس���داد مجاری تنفس���ی به 
خصوص آسم مداوم با احتیاط فراوان تجویز شود.

درد  آلرژی���ک،  کنش ه���ای  وا جانب���ی:  ع���وارض 
ش���کم، اضطراب ی���ا بی ق���راری، بث���ورات جلدی،  
کهی���ر، خ���ارش یا قرمزی پوس���ت، ت���ورم پلک ها یا 
کاهش غیرعادی فش���ار خون، خس خس  لب ها، 
س���ینه و آریتمی قلبی و تضعیف دستگاه تنفسی، 
گردش خ���ون و تحریکات  ترومبوفلبی���ت، ضع���ف 

گزارش شده است. تنفسی با مصرف این دارو 
تداخل ه���ای داروی���ی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا دارو ه���ای مضع���ف CNS ممکن اس���ت موجب 
تشدید تضعیف CNS بشود. اثر کاهنده فشار خون 
داروهای پایین آورنده فشار خون در صورت مصرف 

همزمان با این دارو ممکن است تشدید شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: برای القای بی هوش���ی عمومی 100-
50 میلی گ���رم ب���ر حس���ب نی���از ی���ا mg/kg 4-3 در 
یک نوب���ت واحد تزری���ق وریدی می ش���ود. مقدار 
نگهدارنده نیز توس���ط پزشک برای هر فرد به طور 
گانه تعیین می شود. در  افزایش فشار وریدی  جدا
که  مغ���زی mg/ kg 3/5-1/5 به ص���ورت متناوب 
کاه���ش فش���ار داخل جمجمه  در ص���ورت نی���از تا 
ک���رد، تجوی���ز می ش���ود. در  می ت���وان آن را تک���رار 
حالت ه���ای تش���نجی 125-50 میلی گ���رم ه���ر چه 
س���ریع تر  بع���د از ش���روع تش���نج تزری���ق وری���دی 
می ش���ود. در م���وارد نارکوآنالی���ز محل���ول 2/5% با 
سرعت 100میلی گرم در دقیقه همزمان با شمارش 
که بعد   معکوس از 100 توسط بیمار تزریق می شود 
که خواب  از  اخت���الل در ش���مارش و قب���ل از  ای���ن 

کرد. واقعی ایجاد شود،  تزریق را  باید قطع 
ک��������ودکان: ب������رای الق�������ای بی هوش���ی عم����ومی 
مص���رف  مق���دار  می ش���ود.  تزری���ق   2-7 mg/ kg

نگهدارنده حدود mg/kg 1 می باشد.
اشکال دارویی

Injectio: 500mg, 1g
Injection: 500mg/20ml, 1g/20ml

       THIORIDAZINE                 
موارد مصرف: تیوریدازین در درمان اسکیزوفرنی 
و س���ایر ح���االت جن���ون، مانی���ا، تحریک پذی���ری 
روانی-حرکتی،  اضطراب شدید و مشکالت شدید 

کودکان تجویز می شود. رفتاری و ذهنی 
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 
کاهش ش���دید فش���ار خ���ون(،  قلب���ی )افزای���ش ی���ا 
 QT کوما، سندرم مادرزادی  ،CNS ضعف ش���دید

گردد. طوالنی، سابقه آریتمی قلبی نباید مصرف 
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود دیس���کرازی خونی، آس���یب 
کاهش ذخیره  شدید مغزی،  تصلب عروق مغزی، 
قلبی مانند بی کفایت���ی دریچه میترال، بی کفایتی 
کلیه،  ع���روق مغزی، فئوکروموس���یتوم، بی کفایتی 
کبد ب���ا احتیاط ف���راوان  س���ندرم ری ی���ا نارس���ایی 

مصرف شود.
2- بررس���ی حرک���ت غیرطبیعی و مش���اهده دقیق 
عالئم اولیه دیسکینزی، در فواصل منظم در طول 
که  درم���ان، ب���ه وی���ژه در س���الخوردگان و بیمارانی 
مقادیر زیاد دارو  مصرف نموده یا به مدت طوالنی 

تحت درمان هستند، توصیه می شود.
3- اندازه گیری غلظت پتاسیم سرم قبل از شروع 

درمان و در طول درمان توصیه می شود.
کاهش فش���ار خ���ون، رتینوپاتی  ع���وارض جانبی: 
رنگدان���ه ای )کاهش دید اجس���ام( ب���ا مقادیر زیاد 
ب���ه  جنس���ی  ناتوان���ی  بلندم���دت،  مص���رف  در  و 
ج هرمی،  خص���وص اختالل در انزال، ع���وارض خار
کاهش فش���ار خون،  خواب آلودگی، رنگ پریدگی، 
کابوس شبانه، بی خوابی و   دیسکینزی تأخیری، 

افسردگی از  عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با مهارکنندگان آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین و س���ایر 
کاهش ش���دید  دارو ه���ای ضدفش���ار خون موجب 
کاهنده فشار  فشار خون وضعیتی می گردد. اثرات 
خ���ون ای���ن دارو در مص���رف همزمان ب���ا دارو های 
کلسیم و ضددرد های  کانال  هوش���بر، مسدد های 
اوپیوئیدی افزایش می یابد. آنتی اس���ید ها جذب 
کاه���ش می دهن���د. مص���رف همزمان  ای���ن دارو را 
تیوریدازین با داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای 
و س���ایر داروهای دارای خواص آنتی موس���کارینی 
موج���ب افزایش اث���رات ضدموس���کارینی این دارو 
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کردن آس���تانه تش���نج، با د کم  می گردد. این دارو با 

ع مقابله می کند. مصرف  اثرات دارو های ضدص���ر
همزم���ان این دارو با ترفنادین و آس���تمیزول خطر 
ب���روز آریتم���ی بطن���ی را  افزایش می ده���د. مصرف 
ای���ن دارو هم���راه ب���ا پروپرانولول و س���ایر داروهای 
ضدآریتم���ی خطر بروز آریتم���ی را افزایش می دهد. 
مص���رف ت���وأم لیتی���م و متوکلوپرامی���د با ای���ن دارو 
ج هرمی  موج���ب افزایش خط���ر  بروز  ع���وارض خار
می گ���ردد. بروز س���ندرم انس���فالوپاتیک در تعدای 
دارو ه���ای  و  لیتی���م  همزم���ان  ک���ه  بیم���اران  از  
گزارش شده است.  کرده اند،  ضدسایکوز  دریافت 
اثرات ضدپارکینس���ون لوودوپ���ا در صورت مصرف 
همزم���ان ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت مهار ش���ود. 
کاهنده فش���ار خون با  مص���رف همزمان دارو های 
کاهش شدید فشار  این دارو ممکن اس���ت س���بب 
خون ش���ود. مصرف همزمان این دارو با دارو های 
گرانولوسیتوز   ضدتیروئید ممکن است خطر  بروز  آ

را  افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مص���رف طوالن���ی م���دت ای���ن دارو، 
معاینات چشم پزشکی باید انجام شود.

2- در ط���ول مصرف این دارو،  بیمار  باید به  اندازه 
کند. کافی مایعات دریافت 

3- افزای���ش مقدار مص���رف دارو  باید ب���ه تدریج و 
حداقل هفته ای یک  بار انجام شود.

4- تجوی���ز مقادی���ر  زیاد ای���ن دارو باید برای مدت 
کوتاه���ی انجام ش���ود و در صورتی که بع���د از 3 ماه 
با ای���ن مقدار مصرف بهبودی حاصل نش���د، باید 

کاهش داد. مقدار مصرف را 
5- در ابتدا مقدار مصرف روزانه به صورت منقسم 

و بعد از مدتی یک  بار در  روز تجویز می گردد.
6- برای حص���ول اثرات درمان���ی مطلوب، ممکن 

است چند هفته زمان مورد  نیاز  باشد.
7- قب���ل از  قط���ع مص���رف دارو،  بای���د به پزش���ک 
مراجعه ش���ود. قطع تدریجی مص���رف دارو ممکن 

است ضروری باشد.
کار با ماشین آالتی که نیاز  به  8- هنگام رانندگی یا 

هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.
گرم یا هن���گام حمام  9- هن���گام ورزش در ه���وای 
گ���رم به علت احتمال بروز  ش���وک حرارتی باید  آب 

احتیاط نمود.

10- این دارو ممکن است سبب بروز خشکی دهان 
ش���ود. در ص���ورت تداوم خش���کی ده���ان به مدت 

بیش از  دو هفته، باید به پزشک مراجعه نمود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در درمان اخت���الالت س��������ایکوتیک، 
مص���رف  روز  در  ب���ار  100-50میلی گ���رم 1-3  ابت���دا 
ک���ه در ص���ورت تحم���ل و نیاز بیم���ار، به  می ش���ود 
تدری���ج افزای���ش می یابد. ب���ه عن���وان نگهدارنده، 
200-50میلی گرم 4-2 بار در روز مصرف می ش���ود. 
به عنوان تسکین  بخش، ابتدا 25میلی گرم سه بار 
در روز مصرف می ش���ود و سپس در صورت تحمل 
و نی���از بیمار به تدریج افزای���ش می یابد. به عنوان 
نگهدارنده، 50-10میلی گرم 4-2 بار در روز مصرف 

می شود.
کودکان: در درمان اختالالت س�����ایکوتیک ابت�����دا 
که  25-10میلی گرم 3-2 بار در روز مصرف می شود 
در ص���ورت تحمل و نیاز بیمار، ب���ه تدریج افزایش 

می یابد. 
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 25mg, 100mg

         THIOTHIXENE                  
کنت���رل عالئم  م���وارد مص���رف: تیوتیکس���ن برای 
اخت���الالت س���ایکوتیک مص���رف  ثانوی���ه  و  اولی���ه 

می شود.
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود اختالل 
خونی، ضعف مغز استخوان، کالپس گردش خون 

یا ضعف نباید مصرف شود.
هشدارها: در صورت وجود سندرم ری، نارسایی 
کبد، الکلیس���م و بیماری قلبی-عروقی با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
کاه���ش فش���ار خ���ون، ناتوان���ی  ع���وارض جانب���ی: 
جنس���ی به ویژه اخت���الل در  انزال، ع���وارض خارج 
هرم���ی،  خواب آلودگی، رنگ پریدگی، دیس���کینزی 
کابوس ش���بانه،  بی خوابی، افس���ردگی،  تأخی���ری، 
ندرت���ًا  تحریک پذی���ری و  تش���نج،  خش���کی دهان، 
کردن،   احتق���ان بین���ی، یبوس���ت،  اش���کال در ادرار 
تاری دید، افزایش ضربان قلب، آریتمی، اختالل در 
قاعدگی   و بزرگ ش���دن پستان ها از عوارض جانبی 

دارو هستند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
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با دارو ه���ای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین 
خ���ون  فش���ار  پایین آورن���ده  دارو ه���ای  س���ایر  و 
کاه���ش ش���دید فش���ار خ���ون وضعیت���ی  موج���ب 
کاهن���ده فش���ار خون ای���ن دارو  می گ���ردد. اث���رات 
در مص���رف همزمان ب���ا ضددرده���ای اوپیوئیدی 
افزای���ش  عموم���ی  بی هوش کنن���ده  دارو ه���ای  و 
کاهش  می یابد. آنتی اس���یدها جذب ای���ن دارو را 
می دهن���د. مصرف همزمان ای���ن دارو با دارو های 
ضدافسردگی  سه حلقه ای و سایر دارو های دارای 
خ���واص  ضد موس���کارینی موج���ب افزای���ش اثرات 
ضدموس���کارینی ای���ن دارو می گ���ردد. ای���ن دارو با 
ع  کم کردن آستانه تشنج با اثرات دارو های ضدصر
مقابل���ه می کن���د. مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا 
ترفنادی���ن خط���ر  ب���روز  آریتم���ی بطن���ی را  افزایش 
می دهد. در مصرف همزمان این دارو با دارو های 
آرام بخ���ش و ضداضطراب،  اث���ر  آرام بخش افزایش 
می یابد. مص���رف ای���ن دارو همراه ب���ا پروپرانولول 
خط���ر  ب���روز آریتم���ی را  افزایش می ده���د. مصرف 
توأم لیتی���م با این دارو موج���ب افزایش خطر  بروز  
ج هرمی و س���میت عصب���ی می گردد.  عوارض خار
مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا متوکلوپرامی���د نیز 
ج هرمی را افزایش می دهد.  خطر بروز عوارض خار
مصرف فراورده های حاوی الکل و س���ایر داروهای 
مضع���ف CNS ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت س���بب 
تشدید اثرات مضعف CNS این دارو شود. مصرف 
همزمان اپی نفرین با این دارو ممکن است منجر 
کی کاردی شود.  کاهش شدید فش���ار خون و تا به 
اث���ر  ضدپارکینس���ون لوودوپ���ا در ص���ورت مص���رف 
گردد. در  همزمان با این دارو ممکن اس���ت مه���ار 
کینیدی���ن با  ای���ن دارو  ص���ورت مص���رف همزمان 

کند. ممکن است اثرات اضافی قلبی بروز 
نکات قابل توصیه

1- این دارو ممکن است سبب ایجاد خواب آلودگی 
گردد،  لذا رانندگی یا کار  با  ابزار های دقیق را ممکن 

است تحت تأثیر قرار دهد.
2- ب���رای دس���ت یابی به پاس���خ مطل���وب ممکن 

است چند هفته زمان نیاز  باشد.
گ���رم یا هنگام حمام  3- هن���گام ورزش، در هوای 
گرم، به علت بروز  شوک حرارتی، باید احتیاط  آب 

نمود.
4- در صورت بروز   عالئم اختالالت حرکتی باید به 

پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: ب���رای موارد خفیف بیماری ابتدا 
2میلی گرم س���ه بار در روز  و برای موارد شدید ابتدا 
که به  5 میلی گ���رم دو ب���ار در روز مصرف می ش���ود 
کثر  تدری���ج برحس���ب نی���از  و  تحمل بیمار ت���ا حدا

mg/day 60 افزایش  می یابد.
اشکال دارویی

Capsule: 5mg

           TRAMADOL                 
کنت���رل درد های  م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای 

متوسط و نسبتًا شدید به  کار می رود.
من���ع مص���رف: در ص���ورت مس���مومیت  م���وارد 
حاد با الکل و س���ایر مضعف ه���ای CNS،  احتمال 
سوءاستفاده دارویی و الکلیسم،  نباید از این دارو 

استفاده کرد.
هشدارها

کلیه، ضعف تنفسی  کبد یا  1- در صورت نارسایی 
ی���ا تش���نج، ش���رایط ح���اد ش���کمی،  افزایش فش���ار 
داخل جمجمه ای، ضربه مغزی با احتیاط فراوان 

کار برد. به  
2- احتمال تحمل و وابس���تگی و سوء مصرف این 
گهانی مصرف،  احتمال  دارو وجود دارد. با قطع نا

بروز عوارض سندرم قطع وجود دارد.
3- اس���تفاده از  اش���کال تزریق���ی ای���ن دارو ممکن 
اس���ت منجر به عوارض ش���دید ش���ود. ل���ذا باید در 

بیمارستان تجویز شود.
عوارض جانبی: درد معده یا شکم، بی اشتهایی،  
ضعف، تحریک دستگاه عصبی مرکزی، یبوست یا 
اسهال،  س���رگیجه، خواب آلودگی، خشکی د هان، 
س���وءهاضمه، س���ردرد،  ته���وع، خ���ارش، بث���ورات 
پوس���تی، تعری���ق، اس���تفراغ، برافروختگ���ی و افت 
فشار خون و به  ندرت شوک از عوارض جانبی دارو 

هستند.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو با ال���کل، دارو ه���ای بی هوش کننده عمومی، 
 CNS موجب تضعیف ش���دید CNS مضعف ه���ای
کاربامازپین باعث افزایش متابولیس���م  می ش���ود. 
ترام���ادول می ش���ود. مص���رف ای���ن دارو هم���راه با 
کس���یداز  موج���ب  مهارکننده ه���ای مون���و آمی���ن  ا

کاهش آستانه حمله عصبی می شود.
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ن���کات قابل توصی���ه: در ص���ورت بروز  س���رگیجه و  د

کرد. تاری دید و نیز هنگام برخاستن باید احتیاط 
مق���دار مص���رف: مق���دار 100-50 میلی گ���رم هر 6 
س���اعت یک  ب���ار مصرف ش���ود. در بیم���اران مبتال 
کلیه 100-50 میلی گرم هر 12 س���اعت  به نارس���ایی 
کثر مق���دار مصرف  ی���ک  بار مصرف می ش���ود. حدا

مجاز mg/day 400 می باشد.
اشکال دارویی

Capsule /Tablet: 50, 100mg
Tablet (Sustained Release): 100mg
Injection: 50mg/ml

     TRIFLUOPERAZINE            
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان اخت���الالت 

سایکوتیک مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 
کوم���ا، س������ندرم   ،CNS قل����ب���ی، ضع���ف ش���دید
مادرزادی QT طوالنی یا سابقه آریتمی قلبی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود اختالالت خونی، آسیب شدید 
کاهش ذخیره قلبی  مغزی،  تصلب ع���روق مغزی، 
مانند بی کفایتی دریچه میترال، بی کفایتی عروق 
کلیه، سندرم  مغزی، فئوکروموسیتوم، بی کفایتی 
ری یا نارسایی کبد با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- بررس���ی حرکات غیرطبیعی و مش���اهده دقیق 
عالئم اولیه دیس���کینزی، به ط���ور منظم در طول 
درم���ان، ب���ه وی���ژه در س���الخوردگان و  بیماران���ی 
ک���ه مقادی���ر  زی���اد دارو دریاف���ت می کنن���د، توصیه 

می شود.
خصوص���ًا  هرم���ی  ج  خ���ار آث���ار  جانب���ی:  ع���وارض 
اث���رات  خواب آلودگ���ی،   کات���زی،  آ و  دیس���تونیک 
کاه���ش فش���ار خ���ون، افزایش  ضدموس���کارینی و 
س���رعت ضرب���ان قل���ب، آریتم���ی و س���ندرم ش���به 

سنکوپ از جمله عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل های دارویی: تری فلوئوپرازین خطر ایجاد 
آریتمی های بطنی را در مصرف همراه با داروهای 
گیرن���ده بتا  آدرنرژی���ک  ضدآریتم���ی، مس���ددهای 
و داروه���ای ضدهیس���تامین مانن���د ترفنادی���ن و 
آستمیزول افزایش می دهد. مصرف فنوتیازین ها 
همراه با ضدافس���ردگی های س���ه حلقه ای، سبب 

کاهش متابولیس���م و افزای���ش غلظت خونی آن ها 
کاهش آس���تانه تش���نج، با اثر  می گردد. این دارو با 
ع، مقابل���ه می نمای���د. مصرف  دارو ه���ای ضدص���ر
ای���ن دارو همزم���ان ب���ا متیل دوپ���ا، متوکلوپرامید 
ج هرمی آن ها  و لیتیم س���بب افزای���ش اثرات خ���ار
در  آنس���فالوپاتیک  س���ندرم  ب���روز   ش���د.  خواه���د 
که همزمان با لیتیم دارو های  تع���دادی از بیماران 
گزارش ش���ده است.  کرده اند،  ضدجنون دریافت 
اثرات ضدپارکینس���ون لوودوپ���ا در صورت مصرف 
همزم���ان ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت مهار ش���ود. 
کاهنده فش���ار خون با  مص���رف همزمان دارو های 
کاهش شدید فشار  این دارو ممکن اس���ت س���بب 
خون ش���ود. مصرف همزمان این دارو با داروهای 
گرانولوسیتوز  ضدتیروئید ممکن است خطر  بروز  آ

را  افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای حصول اث���رات درمانی مطل���وب، ممکن 
است چند هفته زمان مورد  نیاز  باشد.

2- ممکن اس���ت قطع تدریجی مص���رف دارو الزم 
باشد.

که نیاز به  کار با ماشین آالتی  3- هنگام رانندگی یا 
هوشیاری دارند، باید احتیاط نمود.

گرم ی���ا هنگام حمام  4- هن���گام ورزش در ه���وای 
گ���رم به علت احتمال بروز  ش���وک حرارتی باید  آب 

احتیاط نمود.
5- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت س���بب بروز  خش���کی 
دهان ش���ود. در ص���ورت تداوم خش���کی دهان به 
مدت بی���ش از  دو هفته، باید به پزش���ک مراجعه 

نمود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: در درمان اختالالت سایکوتیک، ابت����دا 
5-2میلی گ���رم، 2-1 ب���ار در روز مص���رف می ش���ود. 
مق���دار مص���رف به تدری���ج در صورت تحم���ل و نیاز  

بیمار افزایش می یابد.
ک���ودکان: در درمان اخت���الالت س���ایکوتیک ابتدا 
1میلی گرم، 2-1 بار در روز مصرف می شود و سپس 
مق���دار مص���رف در ص���ورت تحمل و نی���از  بیمار به 

تدریج افزایش می یابد.
تزریقی

بزرگس���االن: مقدار 2-1میلی گرم هر 6-4 س���اعت 
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تزریق عضالنی می شود.
ک���ودکان: مق���دار 1 میلی گرم 2-1 ب���ار در  روز  تزریق 

عضالنی می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg, 2mg, 5mg, 10mg
Injection: 1mg/ml

           ZALEPLON                 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو به عنوان خ���واب آور در 
کوتاه مدت بی خوابی )به مدت دو هفته(  درم���ان 

مورد استفاده قرار می گیرد.
موارد منع مصرف: زالپلون در آپنه انس���دادی در 
خواب، دپرس���یون تنفس���ی حاد ی���ا مزمن، ضعف 
عصبی-عضالنی تنفسی شامل میاستنی گراویس 
ناپای���دار، بیماری های روانی و در موارد نارس���ایی 

کبد منع مصرف دارد. کلیه و  شدید 
هش���دارها: در م���وارد ضعف عضالنی، میاس���تنی 
و   دارو   ی���ا  ال���کل  س���ابقه س���وءمصرف  گراوی���س، 

افسردگی با احتیاط مصرف شود.
گیجی،  عوارض جانب���ی: فراموش���ی، پاراس���تزی، 
کمتر تهوع، بی اشتهایی،  دیس���منوره و با ش���یوع 
کاه���ش تمرکز، افس���ردگی،  ضع���ف، عدم تع���ادل، 
توهم، اختالل در حس بویایی، ش���نوایی، بینایی 
کردن، حساس���یت به نور  و  راه رفتن در  و صحبت 

خواب. 
نکات قابل توصیه

که دچار  افسردگی هستند با مصرف  1- در افرادی 
این دارو احتمال خودکشی افزایش می یابد.

2- از مصرف بلندمدت دارو به علت ایجاد تحمل 
نس���بت به دارو و بروز س���ندروم قط���ع مصرف دارو 

باید اجتناب شود.
3- نبای���د بی���ش از ی���ک نوب���ت دارو در یک ش���ب 

استفاده کرد.
4- به علت ب���روز خواب آلودگی و منگی از رانندگی 
که نیاز به  و یا انجام فعالیت های فیزیکی یا ذهنی 

هوشیاری دارند، باید خودداری شود.
تداخل ه�������ای داروی���ی: متابولیس���������م زالپل���ون 
توس���ط س���ایمتیدین مه���ار می ش���ود. ریفامپی���ن 

متابولیسم زالپلون را افزایش می دهد.
مق���دار مص���رف: مق���دار 10-5  میلی گ���رم قب���ل از 

خواب مصرف می شود. 

اشکال دارویی
Capsule: 5mg, 10mg

      ZOLMITRIPTAN                        
موارد مصرف: این دارو برای درمان سردرد های 

حاد میگرنی استفاده می شود. 
م���وارد من���ع مص���رف: از ای���ن دارو نبای���د ب���رای 
پیش���گیری طوالنی مدت میگرن و یا برای میگرن 
ش���ریان قاعد ه ای ی���ا میگرن همی پلژی���ک یا برای 
درمان حمالت حاد س���ردرد های خوش���ه ای یا در 
بیم���اران مبتال به فش���ار خون باال، س���ندرم ولف-
محیط���ی،  ع���روق  بیم���اری  پارکینس���ون-وایت، 
بیم���اری روده ایس���کمیک، بیماری ه���ای ع���روق 

کرونر استفاده شود. 
قلب���ی،  آریتم���ی  وج���ود  ص���ورت  در  هش���دارها: 
کی کاردی، سابقه سکته مغزی، استعداد ابتال به  تا
کلیه یا فشار  کبد یا  کرونر، نارس���ایی  بیماری عروق 

خون باال با احتیاط فراوان به  کار برد.
عوارض جانبی: درد یا احس���اس فش���ار در قفس���ه 
کرختی  گرمی،  گردن، احس���اس سوزش،  سینه یا 
کاهش اش���تها، تغییر رنگ پوست صورت،  گزگز،  و 
س���رفه و خش���ن ش���دن صدا، ت���ب و ل���رز، خارش، 
اس���هال، ضربان س���ریع و غیرمنظم قلب، ضعف، 
کمردرد، تهوع  ک،  خواب آلودگی، دفع ادرار دردنا
و ت���ورم پلک و ص���ورت و لب ها، از ع���وارض جانبی 

این دارو هستند. 
تداخل ه���ای دارویی: همزمان و ت���ا 14 روز بعد از 
کسیداز نباید  قطع مصرف مهارکنندگان منوآمین  ا
از س���وماتریپتان اس���تفاده نمود. مصرف همزمان 
این دارو با لیتیم، ضدافسردگی های سه حلقه ای 
کس���یداز، و پروکاربازین  و مهارکنن���دگان منوآمین ا
موجب افزایش شدید فشار خون می شود. مصرف 
همزم���ان ای���ن دارو ب���ا مهارکنن���دگان اختصاصی 
تش���دید  ضع���ف،  موج���ب  س���روتونین  برداش���ت 
رفلکس ه���ا، ع���دم هماهنگ���ی می گ���ردد. مصرف 
و متی س���رژاید  ارگوتامی���ن  دی هیدروارگوتامی���ن، 
همراه با این دارو باعث تش���دید اثر  انقباض عروق 
می شود. س���ایمتیدین موجب مهار متابولیسم و 

افزایش غلظت و اثرات سمی این دارو می گردد. 
نکات قابل توصیه

1- دارو باید در زمان شروع سردرد مصرف شود. 
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کش���یدن بیم���ار در ی���ک ات���اق د 2- در ص���ورت دراز 

کت، تأثیر دارو بیشتر خواهد شد. تاریک و سا
گ���ر با یک  ب���ار مصرف دارو، بهب���ودی حاصل  3- ا
نش���د، از مص���رف مقادیر اضافی خ���ودداری و باید 
از دارو ه���ای جایگزین اس���تفاده ش���ود. در صورت 
عود س���ردرد بعد از بهبودی اولیه می توان مقادیر 

اضافی تجویز نمود.
4- بی���ن دفعات مصرف زولمیتریپت���ان باید 5-7 

روز فاصله باشد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار mg/day 2/5-1/25 مص���رف 
می شود.  در صورت نیاز، می توان مقدار مصرف را با 
کثر  فاصله 2 ساعت تا 5 میلی گرم افزایش داد. حدا

مقدار مصرف مجاز روزانه mg/day 10 است.
اشکال دارویی

Tablet: 2.5mg, 5mg

           ZOLPIDEM                  
م���وارد مصرف: ای���ن دارو به عنوان خ���واب آور در 
کوتاه مدت بی خوابی مورد اس���تفاده قرار  درم���ان 

می گیرد.
هشدارها

1- زولپی���دم ممک���ن اس���ت در س���المندان باع���ث 
اختالل در فعالیت های حرکتی و شناختی شود.

کبد و در افراد  2- در اف���راد مبتال به نارس���ایی های 
افس���رده و ی���ا ب���ا تفک���رات و رفتاره���ای غیرطبیعی 
که س���ابقه سوءاس���تفاده از داروهای  و یا اف���رادی 
آرام بخ���ش و یا خ���واب آور دارند با احتی���اط فراوان 

مصرف شود.
3- به علت ب���روز خواب آلودگی و منگی از رانندگی 
که نیاز به  و یا انجام فعالیت های فیزیکی یا ذهنی 

هوشیاری دارند، باید خودداری شود.
4- ب���ه علت احتمال بروز س���ندرم قط���ع مصرف، 
گهانی صورت  قطع مصرف دارو نباید به صورت نا

گیرد.
عوارض جانب���ی: خواب آلودگی، منگی و س���ردرد، 
افزایش فشار خون، درد قفسه سینه، تپش قلب، 
اضطراب، فراموش���ی، بی حوصلگ���ی، عدم تمرکز، 
افس���ردگی، تغیی���رات خل���ق و خ���و و ش���خصیتی، 
س���رگیجه، دوبینی، خس���تگی، عدم تعادل، تب، 
بثورات و التهابات پوستی، منوراژی، دل درد، دل 

پیچه، به  هم خوردن اش���تها، اس���هال، یبوست، 
استفراغ، حالت تهوع، اختالالت گوارشی، خشکی 
دهان، سینوزیت، فارنژیت، سندرم شبه آنفوالنزا، 
درد  کم���ردرد،  ادرار،  ب���ه  هن���گام  س���وزش  و  درد 
عضالن���ی و التهابات مفصلی از عوارض جانبی این 

دارو می باشند.
تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزمان هر داروی 
مضع���ف CNS و ی���ا ال���کل ب���ا زولپی���دم، خ���واص 
خ���واب آوری و تضعی���ف CNS توس���ط زولپی���دم را 
کنندگان آنزیم های  افزایش می دهد. مهار یا القاء 
کبدی باعث تغییر غلظت پالس���مائی زولپیدم می 

شوند.
نکات قابل توصیه

1- ب���ه دلیل ش���روع اثر س���ریع دارو، ای���ن دارو باید 
درست قبل از خواب توسط بیمار مصرف شود.

2- به بیمار در مورد وابستگی ناشی از این دارو در 
گاهی داده شود. مصرف درازمدت، باید آ

3- ممکن اس���ت پ���س از چند هفت���ه مصرف این 
دارو، در پاسخ دهی به آن تحمل ایجاد شود.

4- پ���س از مص���رف دارو از رانندگی و فعالیت های 
ک���ه نی���از ب���ه هوش���یاری دارن���د  فیزیک���ی و ذهن���ی 

اجتناب شود.
مق���دار مص���رف: مق���دار 10-5 میلی گ���رم قب���ل از 
کثر مق���دار مصرف  خواب مص���رف می ش���ود. حدا

mg/day 10 می باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 10mg

          ZONISAMIDE                 
ع پارشیال  موارد مصرف: این دارو در درمان صر

کار می رود. به  
هشدارها

کلیه و افراد مبتال  کبد یا  1- در افراد دارای نارسایی 
ب���ه پانکراتیت یا ضعف ش���دید عضالنی با احتیاط 

مصرف شود.
کلیه ه���ای سنگ س���از دارن���د  ک���ه  2- در اف���رادی 

همزمان با مصرف دارو باید آب فراوان شود.
که  کاه���ش وزن یا بیمارانی  3- در بیم���اران دارای 
در پی تجویز این دارو وزن قابل توجهی از دس���ت 
می دهن���د، مصرف مکمل های غذای���ی و افزایش 
کاهش شدید  مصرف غذا توصیه می گردد. در پی 
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وزن متعاق���ب تجوی���ز دارو مص���رف دارو باید قطع 
گردد.

عوارض جانبی: بی اشتهایی، تهوع، خواب آلودگی 
و  اضط���راب  افس���ردگی،  س���ردرد،  منگ���ی،  و 
کلی���وی،  تحریک پذی���ری، تش���کیل س���نگ های 
پانکراتیت، رابدومیولیز، س���ایکوز، نقص در حرکت 
کاهش تمرکز، بروز مش���کل در  اندام ه���ای ارادی، 
گموس  کسی، گزگز  اندام ها، نیستا قدرت تکلم، آتا
کاه���ش وزن و خس���تگی و بی حالی با  و دوبین���ی، 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
کنندگان  تداخل ه���ای داروی���ی: الق���اء ی���ا مه���ار 
ایزوآنزیم  های باعث تغییر س���طح پالس���مایی دارو 
می گردند. اثرات خواب آوری زونیسامید در نتیجه 
مصرف همزمان با س���ایر داروهای خواب آور نظیر 
باربیتورات ها، بنزودیازپین ها، ضددردهای مخدر 
و ال���کل افزای���ش پیدا می کند. از مص���رف همزمان 
که خط���ر ابتال به  زونیس���امید با س���ایر داروهای���ی 
کلی���ه را افزای���ش می دهند، بای���د اجتناب  س���نگ 

شود. 
نکات قابل توصیه

1- دارو را می ت���وان هم���راه غ���ذا ی���ا با مع���ده خالی 
مصرف نمود. 

2- به علت ب���روز خواب آلودگی و منگی از رانندگی 
که نیاز به  و یا انجام فعالیت های فیزیکی یا ذهنی 

هوشیاری دارند، باید خودداری شود.
3- ب���ا مقادیر مصرف بیش از 300 میلی گرم در روز، 

خطر بروز عوارض جانبی افزایش می یابد.
4- بیم���ار باید در ط���ول روز حداقل 6 ت���ا 8 لیوان 
کلیوی  آب بنوش���د، تا از خطر تشکیل سنگ های 

جلوگیری به عمل آید.
ک���ه در صورت بروز  5- ب���ه بیمار باید توصیه ش���ود 
گلو  جوش های پوس���تی، تب، زخم ها یا التهابات 
کبودش���دگی و خون مردگی های مداوم  و ده���ان، 
گهانی، درد در هنگام  پوستی، کمردرد یا دل درد نا
کاهش ملموس  ادرارکردن، ادرار خون���ی و یا تیره، 
در میزان تعریق و یا افزایش دمای بدن، افسردگی 
و ی���ا ب���روز  مش���کل در ق���درت تکل���م، بالفاصل���ه با 

پزشک تماس بگیرد.
آغ���از   100 mg/day ب���ا  درم���ان  مص���رف:  مق���دار 
ک���ه ای���ن مق���دار مص���رف را می ت���وان ت���ا  می ش���ود 
mg/day 200 بع���د از دو هفته افزای���ش داد. دارو را 
می ت���وان در یک یا دو نوبت منقس���م در روز تجویز 
کرد. مقادیر مص���رف زیادتر  تا mg/day 400-300 را 
کرد، مشروط به این   نیز می توان برای بیمار تجویز 
ک���ه فاصله دو هفته ای بی���ن تنظیم مقدار مصرف 

حفظ شود.
اشکال دارویی

Capsule/ Tablet: 25mg, 50 mg 100mg 
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           ACITRETIN                 
موارد مصرف: ای���ن دارو در درمان پس���وریازیس 
ش���دید، ایکتیوزیس م���ادرزادی ش���دید و بیماری 

داریر مصرف می شود.
هشدارها

1- زن���ان باید حداقل 3-2 س���ال پ���س از درمان با 
کنند. این دارو از بارداری خودداری 

2- پ���س از قط���ع مص���رف دارو، از  اهدای خون به 
مدت 3-1 سال خودداری شود.

عوارض جانبی: افزایش تری گلیس���یرید، خش���کی 
شدید پوست یا غشای مخاطی،  سوزش، خارش 
یا س���ایر عالئم التهابی چش���م، خونریزی از بینی، 
پوسته پوسته شدن، قرمزی، سوزش، درد و سایر 
عالئ���م التهاب لب  ها، افس���ردگی ذهن���ی، عفونت 
پوس���تی، بثورات جل���دی و درد مفاصل از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- حداق���ل دو هفته پیش از ش���روع مصرف دارو، 
کنن���ده دارو  احتم���ال ب���ارداری در خان���م مص���رف 

گردد. بررسی 
کبدی بایس���تی پیش از شروع  کنترل عملکرد   -2
درم���ان، ه���ر 2-1 هفت���ه ط���ی 2 م���اه اول درمان و 

گیرد. سپس هر 3 ماه یک بار صورت 
3- ط���ی درمان طوالنی مدت با این دارو، غلظت 

گیرند. سرمی قند و چربی مورد پایش قرار 
گرفت���ن طوالن���ی م���دت در مع���رض نور  4- از ق���رار 

آفتاب خودداری شود.
مقدار مصرف

 25-30 mg/dayبزرگس���االن: مقدار مصرف اولیه
هم���راه با غذا به مدت 4-2 هفته اس���ت. س���پس 
مق���دار مص���رف ب���ر اس���اس پاس���خ بیمار و ش���دت 
که معم���واًل در محدوده عوارض تنظیم می ش���ود 
mg/day 50-25 اس���ت. در درم���ان بیماری داریر 
کثر  که تا حدا مقدار اولیه مصرفmg/day 10 است 

mg/day 50 و به مدت 3 ماه می  باشد.
دارو  ای���ن  ب���ه  مب���رم  نی���از  ص���ورت  در  ک���ودکان: 
کثر mg/day 35 مصرف  mcg/ kg/day 500 تا حدا

می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 10mg, 25mg

           ADAPALENE                    
کنه مالیم تا  م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان آ

کار می رود. متوسط به  
هشدارها

1- از تماس دارو با چشم ها، دهان، سوراخ بینی و 
گزمایی و ناش���ی از   بافت های مخاطی و ضایعات ا

آفتاب سوختگی خودداری شود.
گرفت���ن طوالن���ی م���دت در مع���رض نور   2- از ق���رار 

آفتاب خودداری شود.
عوارض جانبی: تحریک موضعی، سوزش، اریتم، 
خارش، خش���کی یا پوسته ریزی از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
مق���دار مصرف: هر ش���ب ی���ک  بار قب���ل از خواب 

روی موضع مالیده شود.
اشکال دارویی

Cream/Gel/Lotion: 0.1%
 

        AZELAIC ACID                 
کومودون ها  م���وارد مصرف: این دارو در درم���ان 
کنه ای مالیم تا متوسط به کار  و ضایعات التهابی آ

می رود.
هش���دارها: از تم���اس دارو ب���ا چش���م، ده���ان و 

بافت های مخاطی پرهیز شود.
ع���وارض جانب���ی: مصرف ای���ن دارو ممکن اس���ت 

گردد. سبب تحریک موضعی 
مق���دار مص���رف: روزی ی���ک ی���ا دو ب���ار ی���ک الیه 
نازک از فراورده روی موضع مالیده ش���ود. در افراد 
با پوس���ت حس���اس در هفته اول روزی یک  بار به 
کار م���ی رود. درمان بیش���تر  از  ش���ش م���اه توصیه 

نمی گردد.
اشکال دارویی

Cream: 20%

         BENZOCAINE                 
م���وارد مص���رف: بنزوکائی���ن ب���رای تس���کین درد 
های موضعی در روی پوس���ت و مخاط اس���تفاده 

می شود.
هشدارها

1- افزایش جذب پوس���تی ناش���ی از مصرف بیش 
از ح���د این دارو ممکن اس���ت منجر ب���ه بروز مت-

گردد. کودکان  هموگلوبینمی در شیرخواران و 
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2- در ص���ورت وج���ود عفونت در موض���ع، مصرف د

این دارو توصیه نمی گردد.
ع���وارض جانب���ی: احتم���ال ب���روز حساس���یت ب���ا 
از س���ایر بی حس کننده   ه���ای  بیش���تر  بنزوکائی���ن 
موضعی اس���ت. عوارض جانبی ش���ایع دارو شامل 
درماتیت تماس���ی، آنژیوادم، احس���اس س���وزش و 

خارش در محل می باشند.
مه����ارکن������نده   ه���ای  داروی�������ی:  ت���������داخل  ه���ای 
کولین اس���تراز ممکن است متابولیس���م بنزوکائین 
را ب���ه تأخیر بیاندازن���د. بنزوکائین ممکن اس���ت با 
فعالیت ضدمیکروبی سولفونامید ها مقابله نماید.

نکات قابل توصیه
1- از مصرف این دارو در نواحی وس���یعی از پوست 
و یا مخاط )به ویژه نواحی آسیب دیده( خودداری 

شود.
2- از ورود دارو به داخل چشم جلوگیری شود.

3- در ص���ورت ب���روز عالئم���ی مانن���د ت���ورم دهان، 
گلو یا تحریک پوس���تی مصرف دارو  لب ها، زب���ان، 

قطع شود.
4- در ص���ورت اس���تعمال در حف���ره دهان حداقل 
تا یک س���اعت از خ���وردن و  آش���امیدن خودداری 

شود.
مقدار مصرف: سه تا چهار بار در روز روی موضع 
مالیده ش���ود. در درمان هموروئید ت���ا 6 بار در روز 

هم استفاده می شود.
اشکال دارویی

Ointment: 5%
Buccal Gel: 7.5%

   BENZOYL PEROXIDE     
کس���ید ب���رای درمان  م���وارد مصرف: بنزوئیل  پرا
گاهی  کنه ولگاریس خفیف تا متوسط و  موضعی آ
عفونت  های قارچی پوس���ت به ویژه تینه آ پدیس 

کار می  رود. به  
هشدارها

1- در ص���ورت وجود التهاب حاد یا آس���یب  دیدگی 
پوست با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- از تماس دارو با چشم  ، د هان و سایر غشا های 
گردن اجتناب شود. مخاطی و نواحی حساس 

کس���ید ندرتًا ممکن  ع���وارض جانب���ی: بنزوئیل  پرا
اس���ت باعث درماتیت تماس���ی آلرژیک )س���وزش، 

خ���ارش، ت���اول، قرمزی ش���دید ی���ا تورم پوس���ت(، 
ک پوست و بثورات پوستی شود. تحریک دردنا

ت�����داخ���ل  ه���ای داروی�������ی: مص������رف همزم������ان 
ک  کننده، س���ایر  صابون  ه���ای س���اینده، طبی یا پا
ترکیب���ات  ضدج���وش،  موضع���ی  فراورده   ه���ای 
موضع���ی ح���اوی ال���کل، دارو ه���ای قاب���ض،  لوازم 
اث���ر  ب���ا  آرایش���ی و زیبای���ی معط���ر، صابون  های���ی 
خش���ک کننده قوی، ایزوترتینوئین، رزورسینول، 
کس���ید  گوگ���رد و اسید سالیس���یلیک با بنزوئیل پرا
می  توان���د موجب اث���ر تجمعی تحریکی یا خش���ک 

کننده این داروها شود.
نکات قابل توصیه

گرفتن  1- هن���گام مص���رف دارو  از در مع���رض ق���رار 
بی���ش از ح���د با ن���ور مس���تقیم خورش���ید اجتناب 

گردد.
فراورده   ه���ای  س���ایر  زم���ان  ه���م   مص���رف  از   -2

ضدجوش یا پوسته  ریز خودداری شود.
3- ای���ن ترکیب ممکن اس���ت باع���ث از بین رفتن 

رنگ مو و  یا پارچه   های رنگی شود.
4- از مصرف هر داروی دیگر در موضع اس���تعمال 
ای���ن دارو از ی���ک س���اعت قبل تا یک س���اعت بعد 

اجتناب گردد.
مق���دار مص���رف: ابت���دا یک ب���ار در  روز و س���پس 
از  پ���س  ترجیح���ًا  و  روز  در  ب���ار   2-3 ت���ا  تدریج���ًا 
مص���رف  صاب���ون  و  آب  ب���ا  پوس���ت  شستش���وی 
 می ش���ود. ضایعه معم���واًل ط���ی6-4 هفته بهبود 

قابل توجهی می  یابد.
اشکال دارویی 

Gel /Lotion: 5%, 10%
Soap: 5%, 10%

    BENZYL BENZOATE        
م���وارد مصرف: این فراورده برای درمان موضعی 

کار می  رود. گال و شپش سر و عانه به   جرب یا 
هشدارها

1- از تماس دارو با چشم، بینی، د هان، غشا های 
مخاطی و زخم باز جلوگیری شود.

کودکان استفاده شود. 2- این فراورده نباید در 
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود التهاب یا 

آسیب پوستی نباید مصرف شود.
عوارض جانبی: تحریک مالیم پوس���تی، احساس 
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گاهی  س���وختگی ب���ه  وی���ژه در نواح���ی تناس���لی و 
بثورات ممکن است بروز نماید.

نکات قابل توصیه
که در تماس  کلیه اف���رادی  1- در ص���ورت نیاز باید 

گیرند. نزدیک با بیمار هستند، تحت درمان قرار 
2- ف���راورده باید به  مدت 24 س���اعت روی موضع 
گرم و صابون یا شامپو،  باقی بماند. س���پس با آب 
موضع مورد نظر شس���ته ش���ود و برای شستشوی 

مو ها از شانه دندانه ریز استفاده شود.
گال تمامی  مق���دار مص���رف: در درمان جرب ی���ا 
بدن به جز س���ر و صورت با فراورده آغش���ته ش���ود، 
ف���راورده به م���دت 24 س���اعت روی موض���ع باقی 
بماند. در ص���ورت نیاز  می توان درم���ان را تا 3 روز 
)با فواصل 12 ساعته( و  یا هر  پنج روز یک بار تکرار 
نمود. در درمان عفونت شپش موضع مورد نظر با 
فراورده آغش���ته شود. فراورده به  مدت 24 ساعت 
روی موضع باقی بماند. در صورت عفونت شدید 
می ت���وان درم���ان را 3-2 ب���ار )ب���دون شستش���وی 

کرد. بدن( تکرار 
اشکال دارویی

Lotion: 25%

    BETAMETHASONE           
موارد مص���رف: بتامتازون ب���رای درمان عالمتی 
اختالالت آلرژیک و یا التهابی ش���دید پوست نظیر 
گزما، انواع درماتیت، نیش حشرات و پسوریازیس  ا

به  کار می  رود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وج���ود ضایعات 
ی���ا  کتریای���ی، قارچ���ی  با پوس���تی درم���ان نش���ده 
کنه روزانه( و التهاب  ویروس���ی، بیماری روزاس���ه )آ
پوس���تی اطراف دهان، حاالت التهابی زخم  دار یا 

خارش  دار نباید مصرف شود. 
هشدارها

کودکان باید با  1- مصرف این دارو بر روی پوس���ت 
گیرد. احتیاط فراوان صورت 

2- ب���ه  دنب���ال مص���رف ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 
آزمون های بررسی عملکرد محور هیپوتاالموس-

کلیوی دچار اختالل شود. هیپوفیز-غده فوق 
گ���رم در هفت���ه از  3- مص���رف مقادی���ر بی���ش از 100 
فراورده 0/1% احتم���ااًل باعث تضعیف غده آدرنال 

می شود.

4- از مص���رف طوالنی مدت فراورده روی پوس���ت 
گردد. صورت اجتناب 

کم بودن متابولیس���م  ع���وارض جانبی: به  دلی���ل 
بتامتازون در پوس���ت، امکان جذب سیستمیک 
آن زیاد می  باش���د و لذا بروز عوارضی نظیر س���ندرم 
کوش���ینگ، افزایش قندخون، وج���ود قند در ادرار 
و در درازم���دت تضعی���ف مح���ور هیپوتاالم���وس-
کاه���ش رش���د در  کلی���وی و  هیپوفیز-غ���ده ف���وق 

بچه ها محتمل می  باشد. 
نکات قابل توصیه

کار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه  1- از به  
تحت درمان با بتامتازون خودداری شود.

2- قبل از ش���یردهی از اس���تعمال ای���ن دارو  روی 
بافت پستان خودداری شود.

3- از مصرف دارو در اطراف چشم   اجتناب شود.
مقدار مصرف: در بزرگس���االن 2-1 بار در روز و در 

کودکان یک بار در روز  استفاده  شود.
اشکال دارویی

Cream/Lotion/Ointment: 0.1%

     BURN OINTMENT            
م���وارد مص���رف: این ف���راورده برای پیش���گیری و 
درمان تحریک و التهاب پای ش���یرخواران ناشی از  
ادرار، تسکین س���وختگی   ها و زخم   های سطحی، 
س���ایر تحریکات خفیف پوس���ت و درماتیت به  کار 

می  رود.
مقدار مصرف: روزانه 4-3 بار مصرف شود. 

اشکال دارویی
Ointment: Cod liver oil 50% + Zinc 
Oxide 30%

           CALAMINE                      
کاالمین برای تس���کین موضعی  موارد مص���رف: 
کار  خ���ارش، درد و الته���اب خفی���ف پوس���ت ب���ه  

می  رود.
ع���وارض جانبی: الته���اب خفیف پوس���ت ممکن 

است با مصرف این دارو بروز نماید.
نکات قابل توصیه

1- دارو فق���ط ب���رای اس���تفاده موضعی اس���ت و از 
مصرف آن در اطراف چش���م  ها و س���ایر بافت های 
مخاط���ی مث���ل د ه���ان، بین���ی و نواح���ی تناس���لی 
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خودداری شود.د

2- لوس���یون قب���ل از مصرف به خوب���ی تکان داده 
ش���ود و به وس���یله ی���ک پنب���ه در محل مالی���ده تا 

خشک شود.
3- به هنگام استفاده از کرم مقدار کافی از آن روی 

گرفته و به آرامی مالش داده شود. پوست قرار 
4- بل���ع اتفاق���ی دارو باعث التهاب مع���ده و تهوع 
ناشی از تحریک مخاط وریدی می گردد. نوشیدن 
ش���یر یا خوردن آنتی  اسید ها برای تسکین التهاب 

معده مفید است.
مقدار مصرف: یک الیه نازک از فراورده تا سه بار 

در روز روی ناحیه آسیب دیده مالیده می شود.
اشکال دارویی

Cream/Lotion: 8%

       CALCIPOTRIOL               
ک های  موارد مصرف: این دارو ب���رای درمان پال

پسوریازیسی مصرف می شود.
در  و  ص���ورت  ناحی���ه  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کلسیم یا  بیماران مبتال به اختالالت متابولیس���م 

مسمومیت با ویتامین D مصرف نشود.
هشدارها

1- در ص���ورت بروز عوارض پوس���تی، مص���رف دارو 
باید قطع شود.

کلس���یم خون مصرف  2- در صورت تداوم افزایش 
آن باید قطع شود.

کث����������ر مص�������رف فراورده ه���ای مختل���ف  3- حدا
کلس���ی پوتریول در هفته نباید بیشتر از 5  ح���اوی 

میلی گرم شود.
ع���وارض جانب���ی: تحری���ک پوس���ت، س���وختگی، 
تش���دید  پوس���ت،  خش���کی  و  قرم���زی  خ���ارش، 
کلسیم خون، آتروفی پوست  پسوریازیس، افزایش 

و حساسیت به نور از عوارض این دارو می باشند.
نکات قابل توصیه

1- پیش از  اس���تعمال دارو  دس���تکش پوش���یده و 
سپس با دستکش دارو در موضع پخش شود.

2- در ص���ورت بروز  عوارضی مانن���د تورم، قرمزی، 
جوش، خارش و تشدید عالئم بیماری به پزشک 

مراجعه شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: معم���واًل یک الیه ن���ازک از ای���ن دارو 

کثر مقدار  دو ب���ار در روز اس���تعمال می ش���ود. حدا
گرم در هفته است. مصرف پماد دارو 100 

کثر  ک���ودکان: دو ب���ار در روز مصرف می ش���ود. حدا
کودکان 12-6 س���ال  مق���دار مص���رف در هفت���ه در 
کودکان با س���ن بیش از 12 سال 75گرم  50گرم و در 

می باشد.
اشکال دارویی

Ointment: 50mcg/g
Solution: 50mcg/ml

          CALCIPOTRIOL+               
   BETAMETHASONE             

ک های  موارد مصرف: این دارو ب���رای درمان پال
پسوریازیسی مصرف می شود. 

مقدار مصرف
پم���اد: معم���واًل ی���ک ت���ا دو ب���ار در روز اس���تعمال 
می ش���ود. در ص���ورت ل���زوم درم���ان ممکن اس���ت 
کند یا اینک���ه دوباره  بی���ش از 4 هفت���ه ادامه پی���دا 

تکرار شود.
گرم  ژل: در پس���وریازیس س���ر، مصرف روزان���ه 4-1 
روی س���ر اس���تعمال ش���ود. دوره درمان معموال 4 
که در صورت لزوم درمان ممکن است  هفته است 
که دوباره  کند ی���ا این  بی���ش از 4 هفته ادامه پیدا 

شود.
اشکال دارویی

Gel/Ointment: Calcipotriol 50mcg/g + 
Betamethasone 0.064%

 CALCIUM GLUCONATE   
موارد مص���رف: این فراورده ب���رای درمان تماس 
کار  یا س���وختگی ناش���ی از هیدرو فلوریک اسید به 

می رود.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: از تم���اس دارو ب���ا چش���م 

جلوگیری شود.
مق���دار مص���رف: پ���س از شست ش���وی موض���ع 
حداق���ل به  م���دت پنج دقیق���ه با آب س���رد مقدار 
مناسب ژل روی موضع مالیده و ماساژ داده شود.

اشکال دارویی
Gel: 2.5%
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         CLINDAMYCIN                        
کنه  کلیندامایس���ین در درمان آ م���وارد مص���رف: 

کتریائی واژن به کار می رود. ولگاریس و عفونت با
موارد منع مصرف: مصرف سیستمیک این دارو 
کولیت اولس���راتیو و  در بیم���اران مبتال ب���ه انتریت، 

کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ممنوع است. 
هشدارها

کاذب با مصرف این دارو  کولیت با غش���ای  1- بروز 
گزارش شده است.

2- احتم���ال رش���د بی���ش از ح���د ارگانیس���م های 
چ ها وجود  غیرحساس به کلیندامایسین مانند قار

دارد.
کاندوم و  کاهش اث���رات ضد ب���ارداری  3- بدلی���ل 
گم با مصرف همزمان با ش���کل واژینال این  دیافرا

دارو تا 5 روز پس از استعمال باید احتیاط شود.
عوارض جانبی: شایع ترین عوارض شکل موضعی 
دارو، خش���کی پوست و اریتم هستند. شایع ترین 
کاندیدیاز  عارضه ش���کل واژین���ال دارو واژینی���ت و 
گوارش���ی مانند اس���هال،  واژینال اس���ت. ع���وارض 
کاذب  کولیت با غشای  یبوست، درد شکم و ندرتًا 

گزارش شده اند. نیز 
ب���ا  همزم������ان  نبای������د  داروی������ی:  ت���داخل  ه���ای 
اریترومایس���ن مص���رف ش���وند. مص���رف همزم���ان 
ترکیب���ات الیه ب���ردار و س���اینده با ای���ن دارو ممکن 
گردد.  است سبب تش���دید اثرات تحریک پوستی 
مصرف همزم���ان این دارو ب���ا صابون های طبی و 
فراورده های حاوی الکل ممکن است سبب اثرات 

تحریک پوستی و یا حالت خشکی شدید شود. 
نکات قابل توصیه

1- از تم���اس دارو ب���ا چش���م   ها و س���ایر غش���ا های 
مخاطی باید خودداری شود.

کولی���ت مصرف دارو  2- در ص���ورت بروز اس���هال یا 
قطع شود.

کنه ولگاریس بس���ته  مقدار مص���رف: در درمان آ
به  وس���عت ضایعات میزان مناس���ب دارو دو بار در 
روز بر روی پوس���ت تمیز و خش���ک شده استعمال 
ی���ک  کتری���ال  با واژینی���ت  درم���ان  در  می گ���ردد. 
اپلیکاتور از دارو )حدود 5گرم( یا یک قرص یک  بار 
در شبانه روز )معمواًل شب قبل از خواب( به  مدت 

7-3 روز مصرف می گردد.

اشکال دارویی
Gel: 1%
Solution: 10mg/ml
Vaginal Cream: 2%
Vaginal Tablet: 100mg 

            CLINDAMYCIN+           
           TRETINOIN              

کن���ه  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو جه���ت درم���ان آ
کار می رود.  ولگاریس به  

مقدار مصرف: بس���ته به  وسعت ضایعات میزان 
مناس���ب دارو دو ب���ار در روز بر روی پوس���ت تمیز و 

خشک شده استعمال می گردد.
اشکال دارویی

Gel: Clindamycin 1.2%+ Tretinoin 
0.025%

          CLOBETASOL                 
کلوبتازول ب���رای درمان عالمتی  موارد مص���رف: 
کوت���اه م���دت اخت���الالت ش���دید و مق���اوم التهابی 
کار می  رود. گزما و پسوریازیس به   پوست از قبیل ا

ک   های  موارد منع مصرف: در ص���ورت وجود پال
عفونت  ه���ای  پس���وریازیس،  گس���ترده  و  منتش���ر 
کتریایی،  قارچی و یا ضایعات ویروس���ی پوستی  با
درم���ان نش���ده،  روزاس���ه و درماتیت   ه���ای اطراف 

کنه ولگاریس نباید مصرف شود. د هان و آ
هشدارها

کودکان  1- حت���ی االم���کان از مصرف ای���ن دارو در 
باید پرهیز شود.

پوس���ت  التهاب���ی  اخت���الالت  در  دارو  ای���ن   -2
شیرخواران از قبیل التهاب ناشی از ادرار سوختگی 
باید با احتی���اط فراوان مصرف ش���ود. درمان نباید 

بیش از 7-5 روز ادامه یابد.
ع���وارض جانب���ی: ب���روز ع���وارض جانب���ی موضعی 
مانند تش���دید عفونت   ه���ای درمان نش���ده، نازک 
شدن پوست، درماتیت تماسی، درماتیت اطراف 
کنه  دهان، اختالالت التهابی در ناحیه صورت و آ

گزارش شده اند.
نکات قابل توصیه

کار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه  1- از به 
کلوبتازول خودداری شود. تحت درمان با 
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2- از تماس دارو با چشم   جلوگیری شود.د

3- قبل از ش���یردهی از اس���تعمال دارو روی بافت 
پستان خودداری شود.

ک���رم یا پماد، 1-2  کافی از  مقدار مص���رف: مقدار 
کث���ر ت���ا 4 هفته اس���تفاده  ش���ود.  ب���ار در روز و حدا
گرم از ف���راورده در  کث���ر مقدار مص���رف دارو 50  حدا

هفته است. 
اشکال دارویی

Cream/Lotion/Ointment: 0.05%

         CLOTRIMAZOLE +            
    BETAMETHASONE           

درم���ان  ب���رای  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
)مانن���د  درماتوفیت ه���ا  از  ناش���ی  عفونت ه���ای 
کش���اله ران و کچلی  کچل���ی تنه، کچلی  کچل���ی پا، 
ک���ف دس���ت(، عفونت ه���ای ناش���ی ار پیتریازیس 
کاندیدا آلبیکنس  ورسیکالر، عفونت های سطحی 

مصرف می شود.
مق���دار مصرف: به  ص���ورت موضعی یک تا دو بار 

در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Cream/Lotion: Clotrimazole 1% + 
Betamethasone 0.05%

            COAL TAR                        
کول  تار برای درمان ش���وره س���ر،  موارد مص���رف: 
گزم���ای آتوپی���ک مزمن و  درماتی���ت س���بور ه ای، ا

کار می  رود. پسوریازیس به  
م���وارد من���ع مص���رف: دارو در مح���ل عفون���ت، 
پس���وریازیس چ���رک  دار یا ح���اد و یا نواح���ی بدون 

پوست نباید مصرف شود.
هش���دارها: از تم���اس دارو ب���ا چش���م   ها، مخاط، 
نواحی تناس���لی و مقعد و پوس���ت صدم���ه دیده یا 

ملتهب اجتناب شود.
ع���وارض جانب���ی: فولیکولیت، تحریک پوس���تی و 
ضایعات مش���ابه بثورات، حساسیت به نور، رنگی 
ش���دن پوس���ت، مو و البس���ه ب���ا مصرف ای���ن دارو 

گزارش شده است.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
حس���اس  کننده ب���ه ن���ور از قبی�������ل متوکس�������الن، 
گریزئوفولوین،    فنوتیازین   ها،   اسید نالیدیکسیک، 

سولفونامید های سیس���تمیک، تتراسیکلین   های 
سیس���تمیک و مدر ه���ای تیازیدی ب���ا فراورده   های 
حاوی ای���ن دارو ممکن اس���ت موجب ب���روز  اثرات 

تجمعی حساسیت به نور شود.
نکات قابل توصیه

1- برای اس���تفاده از ش���امپو، موی س���ر باید با آب 
کافی شامپو شسته و  گرم مرطوب ش���ده، با مقدار 
گردد. شستشو با شامپو باید تکرار شده  آب کش���ی 

و پس از پنج دقیقه مو ها به  دقت آب کشی شود.
2- فراورده   های مایع ح���اوی این دارو را می توان 
روی پوست خشک یا مرطوب به  کار برد یا آن ها را 
به مقدار الزم به آب وان حمام افزوده و استحمام 

کرد.
3- در صورت مصرف مس���تقیم آن بر پوست باید 
کافی از دارو روی موضع مورد نظر قرارداده و  مقدار 

به آرامی مالش داده شود.
4- محل���ول دارو آتش  زا اس���ت و نبای���د در نزدیکی 
کشیدن مصرف  گرما یا شعله باز و یا هنگام سیگار 

شود. 
5- دارو ممکن اس���ت به طور موقت رنگ مو های 

بور،  سفید یا رنگی را تغییر دهد.
کنش حساس���یت  6- ب���ه  دلی���ل احتم���ال ب���روز وا
ب���ه نور، نواح���ی تحت درمان تا 72 س���اعت پس از 
مصرف دارو نباید در معرض نور مستقیم خورشید 

قرار گیرند.
7- چنانچ���ه دارو همراه با نور UV یا نور خورش���ید 
تجویز ش���ده باش���د، بیمار می  تواند 72-2 ساعت 
گیرد.  کول تار در مع���رض نور قرار  پس از اس���تعمال 
که منجر  در ای���ن ص���ورت حداقل مق���دار مص���رف 
به قرمزی می  ش���ود، باید برای هر بیمار مش���خص 
ش���ده و اولین مقدار مصرف نباید از حداقل مقدار 

کننده اریتم تجاوز نماید. مصرف ایجاد 
کاف���ی 4-1 ب���ار در روز  مق���دار مص���رف: به میزان 
اس���تفاده موضعی می شود. س���پس با بهتر شدن 
عالئم بیم���اری دفعات مصرف را م���ی توان به 2 تا 
که آن را در آب وان  کاهش داد، یا این  3 بار در روز 

حمام ریخته و استحمام نمود.
اشکال دارویی

Lotion: 5%
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             DAPSONE                      
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو برای درم���ان موضعی 

کار می رود. کنه ولگاریس به   آ
کساید  هش���دارها: در صورت مصرف بنزوئیل پرا
بعد از  ژل داپسون تغییررنگ موضعی پوست )زرد 

کند. یا نارنجی( یا موی صورت ممکن است بروز 
)درده���ای  گوارش���ی  ع���وارض  جانب���ی:  ع���وارض 
ش���کمی، پانکراتی���ت، اس���تفراغ ش���دید(، عوارض 
تونی���ک- ح���رکات  خودک����ش���ی،  )تمای������ل   CNS
کلونیک( و عوارض تنفسی )سینوزیت، فارنژیت( با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
هم زم���ان  مص���رف  داروئ���ی:  تداخل ه���ای 
کس���ازول با ژل داپس���ون خطر همولیز را در  کوتریما

بیماران  G 6PD افزایش می دهد.
نکات قابل توصیه

1- قبل از اس���تفاده از فراورده پوس���ت باید شسته 
و خشک شود.

2- این دارو فقط برای اس���تعمال خارجی اس���ت، 
از اس���تعمال دارو داخل بینی، دهان، چش���م ها و 

غشاهای مخاطی پرهیز شود.
مقدار مصرف: الیه نازک���ی از دارو در ناحیه مورد 

نظر 2 بار در  روز مالیده می شود. 
اشکال دارویی

Gel: 5% 

            DESONIDE                     
م���وارد مص���رف: دزونای���د در درم���ان درماتوزه���ا 

مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود عفونت های 

جلدی نباید مصرف شود.
تحری���ک  و  خ���ارش  س���وزش،  جانب���ی:  ع���وارض 
پوس���ت، پوس���ته ریزی، فولیکولی���ت و  اریتم���ا از 

عوارض جانبی این دارو می باشند.
مق���دار مص���رف: روزی 4-2 ب���ار در روی موض���ع 

مالیده شود.
اشکال دارویی

Cream: 0.05% 

       DEXPANTHENOL              
تس���کین  ب���رای  دکس���پانتنول  مص���رف:  م���وارد 
گزما  کمک به ترمیم پوس���ت در م���وارد ا خ���ارش و 

و درماتوز ه���ای خفیف و درم���ان خارش و تحریک 
مالیم پوست مصرف می  شود.

عوارض جانبی: خارش، لکه   های قرمز، درماتیت و 
احساس سوزش پوست ممکن است بروز  نماید.

نکات قابل توصیه: از تماس دارو با چش���م  ها باید 
اجتناب شود.

مقدار مصرف: بر  حس���ب نی���از روزان���ه 2-1 بار یا 
بیش تر روی پوست مالیده  شود.

اشکال دارویی
Cream: 5%

          DICLOFENAC                  
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو برای درم���ان موضعی 
کتینیک )ناش���ی از اش���عه( و تس���کین  کراتوز های آ
درده���ای اس���تئوآرتریتی مفاص���ل و زانوها مصرف 

می شود.
کنش   های حساسیتی  هشدارها: احتمال بروز وا

کتیک در بیماران آسمی وجود دارد. و آنافیال
ع���وارض جانب���ی: درماتیت تماس���ی، جوش  های 
پوستی، پوست خش���ک و پوسته  ریزی از عوارض 

جانبی این دارو می باشند.
نکات قابل توصیه

گردد. 1- از تماس ژل با چشم  ها باید اجتناب 
2- ای���ن دارو روی زخم ب���از، عفونت  ها و درماتیت 

پوسته ریز نباید استفاده شود.
مقدار مصرف: یک الی���ه نازک از دارو 2 بار در روز 

روی موضع مالیده  شود.
اشکال دارویی

Gel: 1% 

         DIMETHICONE          
موارد مص���رف: دایمتیکون ب���ه منظور حفاظت 
پوس���ت در برابر محرک ها، در ادرار سوختگی پای 
اطف���ال، درم���ان زخم بس���تر و درمان ش���پش س���ر 

به  کار می رود.
ع���وارض جانبی: احتمال تحری���ک موضعی وجود 

دارد.
مق���دار مص���رف: ب���ه مق���دار الزم ب���ر روی موضع 

استعمال گردد.
اشکال دارویی

Lotion: 4%
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موارد مصرف: دیترانول برای درمان پسوریازیس 
تح���ت ح���اد ی���ا مزم���ن و درم���ان طاس���ی مص���رف 

می  شود.
موارد من���ع مصرف: مصرف ای���ن دارو در صورت 
ابتال به پسوریازیس حاد یا پوستوالر  ممنوع است.

هشدارها
1- در ص���ورت وجود بثورات حاد یا التهاب جلدی 
کلیوی  از جمله فولیکولیت و همچنین نارس���ایی 

باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
پوس���ت  روی  دارو  مص���رف  از  حتی المق���دور   -2
صورت، ب���ه ویژه اطراف چش���م   ها و س���ایر نواحی 
حساس پوس���ت،  نواحی تناس���لی یا چین خورده 
ب���دن، ب���ه  دلیل احتم���ال ب���روز الته���اب، اجتناب 

گردد.
عوارض جانبی: بثورات جلدی ناشی از حساسیت 
مفرط، قرمزی و یا سایر  تحریکات پوستی و رنگی 
شدن پوس���ت، مو و البس���ه از عوارض جانبی دارو 

می  باشند.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دیترانول 
با س���ایر دارو ه���ای حس���اس کننده پوس���ت به نور 
ممکن است موجب حساسیت اضافی نسبت به 

نور شود.
نکات قابل توصیه

1- از تم���اس دارو ب���ا چش���م   ها و س���ایر غش���ا های 
گردد. در صورت تماس دارو  مخاطی باید اجتناب 
با چشم  ها، التهاب حاد ملتحمه ممکن است بروز 

نماید.
2- قب���ل از اس���تفاده دارو روی س���ر، مو ه���ا بای���د 

به خوبی شسته و خشک شوند.
3- قب���ل از مص���رف دارو، ب���ا مالی���دن وازلین روی 
پوست سالم اطراف موضع می توان از تحریک آن 

کرد. نواحی ممانعت 
4- این دارو ممکن اس���ت به  ط���ور موقت موجب 
رنگی ش���دن پوس���ت، مو ه���ا، لباس  ها و وس���ایل 
گ���ردد. در صورت لزوم اس���تفاده از  مورد اس���تفاده 

کاله پالستیکی توصیه می  شود. دست کش و 
مقدار مص���رف: برای درمان پس���وریازیس مقدار 
کاف���ی از دارو ی���ک ب���ار در روز )ترجیح���ًا ش���ب  ها( 
روی پوس���ت مالیده و صبح روز بعد شسته  شود. 
کوت���اه، دارو  همچنی���ن در روش درمان���ی تم���اس 

یک بار روی پوس���ت مالیده ش���ده و پوست پس از 
که بیمار  10-5 دقیقه شس���ته   ش���ود. در م���واردی 
توانایی تحمل دارد می تواند تا 30 دقیقه هم روی 
پوست بماند. برای درمان طاسی موضعی، مقدار 
کاف���ی از دارو ی���ک  ب���ار در روز روی موض���ع مالیده 

می  شود.
اشکال دارویی

Cream: 0.25%

        EFLORNITINE                   
کاهش موهای زائد  موارد مصرف: این دارو برای 

کار می رود. در  زنان به  
عوارض جانبی: احساس سوزش، خارش، اریتم و 

بروز جوش پوستی وجود دارد.
نکات قابل توصیه

کند  1- این دارو تنها س���رعت رش���د موهای زائد را 
می نماید.

2- بهبودی ممکن است 8-4 هفته پس از شروع 
درمان طول بکشد.

3- اث���رات دارو ب���ا قط���ع مص���رف از بین م���ی رود و 
ممکن اس���ت 8 هفته پس از قط���ع به وضع پیش 

از درمان برگردد.
مق���دار مصرف: یک الی���ه نازک دارو 2 ب���ار در روز  
)به فاصله حداقل 8 س���اعت( روی پوست مالیده 
ش���ود. حداقل تا 4 س���اعت پ���س از مصرف موضع 

نباید شسته شود.
اشکال دارویی

Cream: 13.9%

      ERYTHROMYCIN             
موارد مصرف: اریترومایسین به  صورت موضعی 

کنه ولگاریس استفاده می شود. برای درمان آ
هشدارها

کاذب ب���ا مصرف ای���ن دارو  کولی���ت ب���ا غش���ای   -1
گزارش شده است.

2- احتم���ال رش���د بی���ش از ح���د ارگانیس���م های 
چ ها وجود  غیرحساس به اریترومایسین مانند قار

دارد.
عوارض جانبی: خشکی پوس���ت، اریتم، سوزش، 
خارش و پوس���ته ریزی از ع���وارض جانبی این دارو 

هستند.
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کلیندامایس���ین تداخل  تداخل  ه���ای دارویی: با 
دارد. مصرف همزمان ترکیبات الیه بردار و ساینده 
ب���ا ای���ن دارو ممک���ن اس���ت س���بب تش���دید اثرات 
گردد. مصرف همزمان این دارو  تحریک پوس���تی 
با صابون های طب���ی و فراورده ه���ای حاوی الکل 
ممکن اس���ت س���بب اث���رات تحریک پوس���تی و یا 

حالت خشکی شدید شود.
ن���کات قابل توصی���ه: از تم���اس دارو با چش���م   ها و 

سایر غشا های مخاطی باید خودداری شود.
مق���دار مص���رف: الی���ه نازک���ی از دارو ب���ه  ص���ورت 
2-1 بار در  روز روی پوس���ت تمیز و خش���ک ش���ده 

گردد. استعمال می 
اشکال دارویی

Solution: 2%, 4%
Gel: 2%, 4%

        FIBRINOLYSIN                    
موارد مصرف: این دارو برای دبریدمان ضایعات 
پوس���تی عفونی و ملتهب و زخم ه���ا و از راه تجویز 
گردن  داخل مهبلی جهت درمان التهاب مهبل و 

رحم به  کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت ب���روز  بیم���اری 

ترومبوآمبولیک نباید مصرف شود.
عوارض جانب���ی: مصرف مقادیر  زی���اد این ترکیب 

ممکن است پرخونی موضعی ایجاد نماید.
نکات قابل توصیه

کارای���ی دارو،  ابتدا باید ضایعات  1- ب���رای افزایش 
کاماًل برداش���ته  خش���کیده زخم و بافت  های مرده 
شده و سپس پماد مس���تقیمًا روی زخم قرار داده 

شود.
2- در هر بار تجویز، شستش���وی ترش���حات و مواد 
زائ���د ب���ا ی���ک محل���ول ضدعفونی کنن���ده مثل آب 
گرم، قبل از  کس���یژنه، محلول نمکی نرمال یا آب  ا

استفاده از پماد، توصیه می  شود.
3- بهتر اس���ت پ���س از مالی���دن یک الیه ن���ازک از  

پماد روی زخم، موضع پوشانده شود.
مقدار مصرف: روزی 3-2 بار روی موضع مالیده 

شود.
اشکال دارویی

Ointment: (Fibrinolysin 30IU + 
Desoxyribonuclease 20,000IU)/30g

       FLUOCINOLONE            
موارد مصرف: فلوئوسینولون در درمان عالمتی 
گزما،  اختالالت آلرژیک و یا التهابی پوس���ت نظیر  ا
کار  انواع درماتیت، پسوریازیس و نیش حشرات به 

می  رود.
موارد منع مصرف: در بیماری روزاس���ه و حاالت 
کنه نباید  التهابی زخم دار و یا خارش دار و درمان آ

مصرف شود. 
هشدارها: این دارو در اختالالت التهابی پوست 
شیرخواران از قبیل التهاب ناشی از ادرار سوختگی 
باید با احتیاط فراوان مصرف شده و درمان نباید 

بیش از 7-5 روز ادامه یابد.
ع���وارض جانب���ی: تش���دید عفونت   ه���ای درم���ان 
نش���ده، نازک ش���دن پوس���ت، درماتیت تماسی، 
درماتی���ت اط���راف ده���ان، اخت���الالت التهابی در 
کنه در محل  ناحیه ص���ورت به  ویژه در خانم   ها و آ

کاربرد دارو از عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- از  به کاربردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه 
تح���ت درمان ب���ا فلوئوس���ینولون باید خ���ودداری 

شود.
2- از تماس دارو با چشم   ها باید اجتناب شود.

3- قب���ل از ش���یردهی از اس���تفاده ای���ن دارو روی 
بافت پستان خودداری شود.

مقدار مصرف
بزرگساالن: 1 تا 2 بار در روز استفاده می شود.

کودکان: یک بار در روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Cream/Ointment: 0.025%

    HYDROCORTISONE      
موارد مصرف: هیدروکورتیزون در درمان عالمتی 
اختالالت ناش���ی از  آلرژی و یا التهابی پوست نظیر  

کار می  رود. گزما یا درماتیت   ها به   ا
موارد من���ع مصرف: در ضایعات پوس���تی درمان 
کتریای���ی، قارچی ی���ا ویروس���ی، بیماری  نش���ده با
کنه روزاس���ه( و التهاب پوس���تی اطراف  روزاس���ه )آ
دهان، حاالت التهابی زخم  دار یا خارش دار نباید 

مصرف شود. 
هشدارها

پوس���ت  التهاب���ی  اخت���الالت  در  دارو  ای���ن   -1
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شیرخواران از قبیل التهاب ناشی از ادرار سوختگی د

باید با احتیاط فراوان مصرف ش���ود و درمان نباید 
بیش از 7-5 روز ادامه یابد.

2- ب��������������رای ب���ه  حداق�������ل رس������������اندن ع���وارض 
کورتیکواستروئید های موضعی، الزم است  جانبی 
دارو ب���ه  ص���ورت یک الی���ه نازک و فق���ط در نواحی 

مورد نیاز تا  2 بار در روز استعمال شود.
ع���وارض جانب���ی: تش���دید عفونت ه���ای درم���ان 
نش���ده، نازک ش���دن پوس���ت، درماتیت پوستی، 
درماتی���ت اط���راف ده���ان، اخت���الالت التهابی در 
کن���ه در محل  ناحی���ه صورت ب���ه  وی���ژه در زنان و آ

کاربرد دارو  از عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

کار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه  1- از به  
تحت درم���ان ب���ا هیدروکورتیزون بای���د خودداری 

شود.
2- از تماس دارو با چشم   ها اجتناب شود.

3- قب���ل از ش���یردهی از اس���تعمال ای���ن دارو روی 
بافت پستان خودداری شود.

مقدار مصرف: 1 تا 2 بار در روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Cream/Ointment: 1%

      HYDROQUINONE                  
کاهش موقت  موارد مصرف: هیدروکینون برای 
زیادی رنگ دانه پوس���ت در م���واردی مانند کک و 
کلوآسما و مالسما، لنتیگوی دوران پیری و  مک، 
س���ایر حاالت افزایش ناخواسته رنگ دانه مالنین 

مصرف می  شود. 
هشدارها

کرم  های محاف���ظ در برابر نور  1- مص���رف همزمان 
خورشید با این دارو ضروری می  باشد.

آفت���اب  از   ب���رای جلوگی���ری  ای���ن دارو نبای���د   -2
سوختگی مصرف شود.

3- مصرف مقادیر زیاد یا بلند مدت هیدروکینون 
ممک���ن اس���ت باعث افزای���ش رنگ دانه  س���ازی به  
ک���ه در معرض نور  ویژه در نواحی از پوس���ت ش���ود 

خورشید قرار می گیرند.
عوارض جانبی: خشکی، التهاب خفیف جلدی،  
گ���ذرا و حس���اس ش���دن پوس���ت از جمله  قرم���زی 
گزش و درماتیت تماس���ی با مصرف دارو  س���وزش، 

گزارش شده است.
نکات قابل توصیه

1- از  تماس دارو با چشم   ها اجتناب شود.
2- محافظت در برابر  نور خورشید در طول درمان 

ضروری است.
3- روی پوس���ت ملته���ب ی���ا صدم���ه دی���ده نباید 

مصرف شود.
4- در صورت بروز خارش، تاول، تحریک پوست یا 

بثورات جلدی مصرف دارو قطع شود.
5- برای ایج���اد اثر درمانی ممکن اس���ت چندین 
هفته زمان الزم باش���د. اث���ر دارو به  مدت 6-2 ماه 
پس از قطع درمان نیز باقی می ماند. با این وجود 
در صورت عدم بهبودی پس از دو ماه، درمان باید 

قطع شود.
مق���دار مص���رف: دو ب���ار در روز )صبح و ش���ب( بر 
ناحیه مورد نظر مالیده  ش���ود. پس از دستیابی به 
پاسخ مناس���ب، مصرف دارو فقط بر حسب نیاز و 

برای حفظ بی  رنگی حاصل از درمان ادامه یابد.
اشکال دارویی

Cream: 2%, 4%

           ICHTHYOL                          
موارد مص���رف: این دارو ب���رای درمان اختالالت 
بادس���رخ،  حش���رات،  گ���زش  مانن���د  پوس���تی 
پس���وریازیس، لوپ���وس اریتماتوز و ب���رای بهبودی 

التهاب های مزمن به کار می  رود. 
ع���وارض جانب���ی: ای���ن دارو در غلظت   ه���ای زی���اد 

موجب التهاب و قرمزی پوست می  شود.
مق���دار مصرف: به  مقدار مورد نیاز روی پوس���ت 

ناحیه مورد نظر مالیده  شود.
اشکال دارویی

Ointment: 10%

          IMIQUIMOD                  
م���وارد مصرف: این دارو جهت درمان زگیل های 
نواح���ی تناس���لی و اط���راف مقع���دی و نی���ز درمان 

کار می رود. کارسینومای سلول های پایه به  
هشدارها

1- از مصرف دارو بر پوست سالم، پوست ملتهب و 
یا زخم های باز خودداری شود.

2- ای���ن دارو جهت درمان زگیل تناس���لی داخلی 
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مناسب نمی باشد.
کنش ه���ای موضعی ش���امل  ع���وارض جانب���ی: وا
خارش، درد، قرمزی، اروژن، ادم و پوسته ریزی از 

عوارض دارو می باشد.
نکات قابل توصیه

1- در درم���ان زگی���ل بایس���تی 10-6 س���اعت و در 
کارس���ینوم س���لول پایه 8 ساعت در موضع  درمان 

بماند و سپس با آب و صابون مالیم شسته شود.
2- در صورت استعمال دارو، قبل از انجام مقاربت 

حتمًا موضع شسته شود.
مق���دار مص���رف: در درم���ان زگیل 3 ب���ار در هفته 
قبل از خواب روی موضع مالیده و 6 تا 10 س���اعت 
روی موض���ع بمان���د و س���پس ب���ا صاب���ون مالیم و 
کثر تا 16 هفته مصرف  آب شس���ته می ش���ود. حدا
کارسینوم سلول پایه 5 روز در  می شود. در درمان 
هفته، هر شب قبل از خواب به خود ضایعه و تا  1 
سانتی متر پایین آن مالیده شده و پس از 12 هفته 

گردد. پاسخ درمانی ارزیابی 
اشکال دارویی

Cream: 5%

         ISOTRETINOIN                  
کن���ه  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو جه���ت درم���ان آ
کراتینیزاسیون مقاوم به  ندوالر شدید، اختالالت 
درمان های معمول و سرطان سلول سنگ فرشی 

به کار می رود.
هشدارها

1- ایزوترتینوئین یک داروی س���می اس���ت و فقط 
باید توس���ط متخصص پوس���ت یا زیر نظر او تجویز 
گ���ردد. ای���ن دارو ب���رای م���دت حداق���ل 16 هفت���ه 

مصرف شده و معمواًل تکرار دوره الزم نمی  باشد.
2- دارو ترات���وژن اس���ت و حداقل یک م���اه قبل از 
ش���روع درمان، طی درم���ان و  تا حداق���ل یک ماه 

گیرد. پس از  درمان، بارداری نباید صورت 
3- ط���ی درمان و حداقل تا یک م���اه پس از پایان 

درمان از اهدای خون باید اجتناب شود.
کبدی و میزان چربی   های پالس���ما در  4- عملکرد 
ابتدا و یک ماه پس از شروع درمان و سپس هر سه 

گردند. ماه یک بار باید ارزیابی 
 A 5- از مصرف تتراسیکلین، مقادیر زیاد ویتامین
کراتئولیتیک   ها  )بیشتر از 5-4 هزار واحد در روز( و 

طی دوره درمان با دارو باید خودداری شود.
گلوک���ز خون در اف���راد دیابتی و همچنین مبتال   -6
کراتیت )به  ویژه در افراد مبتال به سندرم چشم  به 

خشک( باید ارزیابی شود.
کی ممکن اس���ت  ع���وارض جانب���ی: مص���رف خورا
باعث ب���روز ازدیاد تری گلیس���یرید خون، خش���کی 
شدید پوست یا غشای مخاطی،  سوزش، خارش 
یا س���ایر عالئم التهابی چش���م، خونریزی از بینی، 
پوسته پوسته شدن، قرمزی، سوزش، درد و سایر 
عالئ���م التهاب لب  ها، افس���ردگی ذهن���ی، عفونت 

پوستی، بثورات جلدی و درد مفاصل شود.
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
پروژس����������تین  ح���اوی  ضدب���ارداری  قرص ه���ای 
تنه���ا ممکن اس���ت مانع اث���رات ضدب���ارداری این 
گ���ردد. مصرف همزم���ان ایزوترتینوئین و   قرص ها 
تتراس���یکلین ممکن اس���ت احتمال افزایش فشار 

خون داخل جمجمه ای را  افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

س���ایر  ی���ا   A ویتامی���ن  همزم���ان  مص���رف  از   -1
مکمل   های ح���اوی ویتامی���ن  A، مگ���ر در صورت 

گردد. تجویز پزشک، خودداری 
گهانی بینایی در ش���ب،  کاه���ش نا 2- در ص���ورت 
که نیاز به بینایی  کار با ماش���ین  آالتی  از  رانندگی و 
دقیق دارند، اجتناب ش���ده و به پزش���ک مراجعه 

شود.
مقدار مصرف

کی: ابتدا مقدار mcg/kg/day 500 )در یک یا  خورا
دو نوبت منقس���م( همراه با غ���ذا به مدت 4 هفته 
تجویز می شود. در صورت حصول پاسخ مناسب، 
 مص���رف دارو برای 12-8 هفته ادام���ه می یابد. در 
صورت نی����������از  تجویز  دارو تا mg/ kg/ day 1 برای 
12-8 هفته ادامه می یابد. در صورت عدم تحمل، 
 100 -200 mcg/kg/day ب���ه  دارو  مص���رف  مق���دار 

کاهش یابد. 
کار رود. ژل: 2-1 بار در روز در موضع به  

اشکال دارویی
Capsule: 8mg, 10mg, 16mg, 20mg
Gel: 0.05%

            LIDOCAINE                  
م���وارد مص���رف: لیدوکائی���ن ب���ه  منظ���ور ایج���اد 
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بی حسی سطحی استفاده می شود.د

مقدار مص���رف: از پماد 5% لیدوکائین برای ایجاد 
بی حسی در پوست و غشای مخاطی، با مقدار تام 
گرم در 24 س���اعت استفاده می ش���ود. از ژل %2   20
لیدوکائین برای ایجاد بی حس���ی در مجرای ادراری 
در زن���ان با مقدار 100-60 میلی گرم چند دقیقه قبل 
از آزمای���ش و در مردان ابتدا 200میلی گرم و س���پس 
100-60 میلی گرم اس���تفاده می ش���ود. محلول های 
موضعی برای ایجاد بی حس���ی غش���اهای مخاطی 
گوارش���ی فوقان���ی مص���رف  گل���و و مج���اری  ده���ان، 
گل���و 15  ک ده���ان و  می ش���ود. در ش���رایط دردن���ا
میلی لیت���ر از محل���ول 2% جه���ت شست وش���و ی���ا 
کردن در فواصل حداقل 3 س���اعت استفاده  غرغره 
گرم  کثر میزان مصرف محلول 2/4  می ش���ود. حدا
می باش���د. از محل���ول 4% )7/5-1 میلی لیتر( قبل 
از برونکوس���کوپی، برونکوگرافی، الرینگوس���کوپی، 
مش���اهده مری، لوله گذاری در تراش���ه و بیوپسی در 
گلو استفاده می ش���ود. از  اسپری 10% روی  دهان و 
غش���اهای مخاطی ب���رای پیش گی���ری از درد حین 
اعمال مختل���ف مانند دندان پزش���کی، به کارگیری 
گوارشی، مشاهده  تجهیزات در مجاری تنفس���ی و 
گ���وش و حلق و بین���ی، اس���تفاده می ش���ود. مقدار 
مصرف اس���پری به وس���عت محل جهت بی حسی 
بس���تگی دارد. لیدوکائین به ص���ورت کرم در درمان 
ک ناحیه مقعد  هموروئید و سایر بیماری های دردنا
مصرف می ش���ود. مخلوط لیدوکائین و پریلوکائین 
کرم با اس���تفاده از پانس���مان انس���دادی  به  صورت 
برای ایجاد بی حس���ی پوس���ت قب���ل از روش هایی 
کاربرد س���وزن دارند، درم���ان با جراحی  ک���ه نیاز ب���ه 
ضایعات موضعی و پیوند پوست، مصرف می شود. 
ترکی���ب لیدوکائین و هیدروکورتی���زون برای درمان 

اختالالت آنورکتال مصرف می شود.
اشکال دارویی

Gel: 2%
Spray: 6.5% (10mg/dose)
Topical Solution: 4%
Ointment: Lidocaine 5% + 
Hydrocortisone 0.5%
Cream: Lidocaine 2.5% + Prilocaine 
2.5%

             MAFENIDE                          
موارد مصرف: این فراورده به  منظور جلوگیری از 
عفونت ناشی از سوختگی   های درجه دوم و سوم 

کار می  رود. به  
کلیوی  هشدارها: در صورت وجود نارسایی حاد 

باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
کنش ه���ای آلرژی���ک، درد ی���ا  ع���وارض جانب���ی: وا
سوزش در محل استفاده، عوارضی مانند اسیدوز 
کلراید سرم که با تظاهراتی مانند افزایش  و افزایش 

گزارش شده اند. سرعت تنفس همراه است نیز 
نکات قابل توصیه

کربنیک انیدراز   1- به دلیل این که دارو مهارکننده 
می  باشد و ممکن اس���ت اسیدوز متابولیک ایجاد 
کند ، لذا در بیماران با سوختگی های وسیع درجه 
دو ی���ا س���وختگی های مثبت عمی���ق و در بیماران 
کلیوی و ریوی باید تعادل اسید  مبتال به نارسایی 
کنترل  گر اس���یدوز  ایج���اد و  کنترل نمود. ا و ب���از را 
آن سخت باش���د، مصرف دارو باید برای 24 تا 48 
ساعت قطع شود تا با مایع درمانی تعادل اسید و 

گردد. باز مجددًا برقرار 
رش���د  افزای���ش  موج���ب  دارو  ای���ن  مص���رف   -2
چ  ه���ای غیرحس���اس می  گ���ردد و  کتری   ه���ا و قار با

احتمال عفونت ثانویه افزایش می  یابد.
کنش  ه���ای ش���به آلرژی���ک و  3- احتم���ال ب���روز وا
کتی���ک در بعضی از بیم���اران، مخصوصًا در  آنافیال

بیماران آسمی و آتوپیک وجود دارد.
مق���دار مص���رف: یک ی���ا دو ب���ار در روز الیه ای به 
ضخامت 16 میلی متر با استفاده از یک دست کش 
اس���تریل بر س���طح مح���ل تمیز ش���ده س���وختگی 
مالیده ش���ود. همیشه س���طح نواحی س���وخته با 
ک  ای���ن دارو باید پوش���انیده ش���ود. در ص���ورت پا
ش���دن س���طح، مجددًا فراورده باید مصرف شود. 
معمواًل پوشش سطح سوختگی الزم نیست، ولی 
در ص���ورت ل���زوم، فقط از الیه نازکی برای پوش���ش 

استفاده می  گردد. 
اشکال دارویی

Cream: 112mg/g

 MENTHOL SALICYLATE 
موارد مصرف: منتول سالیسیالت برای تسکین 
موضعی درد های عضالنی و روماتوئیدی مصرف 
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می  شود.
موارد منع مصرف: بر روی پوست ضایعه دیده یا 

تحریک شده نباید مصرف شود.
ع���وارض جانبی: در صورت اس���تعمال ب���ر  نواحی 
ب���ا  مس���مومیت  ع���وارض  پوس���ت  از  وس���یعی 
گ���وش، ته���وع و اس���تفراغ(  سالیس���یالت  ها )وزوز 

ممکن است بروز  نماید.
تداخل ه���ای دارویی: مص���رف همزمان ترکیبات 
ضد انعقاد با منتول سالیس���یالت موضعی ممکن 

است به تشدید اثر ضدانعقادی منجر شود.
نکات قابل توصیه

گرم  1- بهت���ر اس���ت دارو بع���د از  اس���تحمام ب���ا آب 
استعمال شود.

2- دارو فقط باید روی پوست سالم مصرف شود.
3- از مص���رف دارو در نزدیک���ی چش���م   ها و س���ایر 

گردد. نواحی حساس باید اجتناب 
مق���دار مصرف: ب���ه منظ���ور تس���کین درد مقدار 
کاف���ی از پماد تا 4 ب���ار در روز ب���ه آرامی روی موضع 
مالیده می ش���ود. به  عن���وان ضداحتقان حدود 2 
س���انتی متر  از پماد به آب داغ اضافه و استنش���اق 
می  ش���ود و ی���ا قب���ل از خ���واب روی س���ینه مالیده 

می  شود.
اشکال دارویی

Ointment: Methyl Salicylate 15% + 
Menthol 10%

           MEQUINOL                  
موارد مص�����رف: این دارو ب�����رای درم�����ان افزایش 

کار می  رود. پیگمانتاسیون پوست به  
هشدارها

1- از تم���اس دارو ب���ا چش���م   ها، د ه���ان، بین���ی و 
غشا های مخاطی، قسمت  های آفتاب سوخته و 

زخم   های باز باید جلوگیری شود.
2- ای���ن ف���راورده نباید ب���رای رنگ  بری م���ژه و ابرو 

استفاده شود.
تداخل  های دارویی: همزمان با فلوروکینولون   ها، 
فنوتیازین   ه���ا، س���ولفونامید  ها، تتراس���یکلین ها، 
مدر های تیازیدی، ترکیب���ات قابض، فراورده   های 
ح���اوی ال���کل، ش���امپو ها و صابون   ه���ای دارویی،  
م���وم، ترکیب���ات موب���ر  و الکترولیز  نباید اس���تفاده 

شود.

کاهش  عوارض جانبی: سوزش، خارش، قرمزی، 
پیگمانتاس���یون، ترک خوردن اط���راف بینی و زیر 
چش���م و حساس���یت مفرط از عوارض جانبی این 

دارو می  باشند.
نکات قابل توصیه

گ���ر بع���د از 2 ماه مص���رف، بهبودی مش���اهده  1- ا
نشد، مصرف فراورده باید قطع شود.

کسید ها ممکن  2- مصرف همزمان این دارو با پرا
است باعث تیره شدن نواحی تحت درمان پوست 

شود.
3- ب���رای جلوگیری از پیگمانتاس���یون مجدد، در 
ط���ول روز از فراورده   های ضدآفتاب باید اس���تفاده 

شود.
مقدار مص���رف: 2 بار در روز )صبح و ش���ب( روی 

موضع مالیده شود.
اشکال دارویی

Ointment: 10%

       METHOXSALEN                   
موارد مصرف: متوکس���الن همراه با اشعه ماورای 
طاس���ی  ویتیلیگ���و،  درم���ان  در   )  UVA( بنف���ش 
گزم���ا و همچنین  موضع���ی، التهاب���ات پوس���تی، ا
درمان پس���وریازیس و تظاهرات جل���دی مایکوزیز 

به  کار می رود.
هشدارها

کاهش رنگ دانه  1- در صورت وجود زالی، هیدرآ، 
سازی پوس���ت با منش���أ عفونی، لوپوس اریتماتوز 
حاد، پورفیری یا خش���کی پوست، پیگمانتوز، آب 
مروارید، س���ابقه ابتال به س���رطان پوست، مصرف 
آرس���نیک، یا درمان با دارو های سیتوتوکس���یک، 
ب���ا   UVB و ایک���س  اش���عه  زغال س���نگ،  قط���ران 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- مص���رف متوکس���الن و UVA در انس���ان باع���ث 
افزایش خطر بروز سرطان سلول  های سنگ فرشی 
پوس���ت، س���رطان س���لول  های پای���ه و مالنوم���ای 
بدخیم ش���ده اس���ت. این خطر در بیماران دارای 
عوامل مساعدکننده از قبیل داشتن پوست نازک 
یا حساس���یت مفرط، ن���ور آفتاب، س���ابقه ابتال به 
گرفتن در معرض اشعه   های  سرطان پوست، قرار 
گرفتن بی���ش از حد در معرض  یونیزه کنن���ده، قرار 
نور آفتاب یا س���ابقه درمان با قطران زغال س���نگ 
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و  UVB ب���ه  م���دت طوالنی و  آرس���نیک ی���ا تماس د

گاز خردل بیشتر می باشد. موضعی با 
ع���وارض جانبی: ب���روز  آب مروارید ب���ا مصرف دارو 
گ���زارش ش���ده اس���ت. عالئ���م مصرف بی���ش از حد 
گرفتن در معرض اش���عه  دارو ی���ا بی���ش از حد ق���رار 
ماورای بنفش ش���امل ت���اول زدن یا پوس���ته  ریزی 
پوست، قرمزی و زخم شدن پوست و ورم به ویژه 
در پا یا قس���مت تحتانی ساق پا می باشد. عوارض 
ش���ایعی مانند خارش پوس���ت و تهوع، سرگیجه و 

گزارش شده است.  سردرد نیز 
تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف سیس���تمیک یا 
موضع���ی متوکس���الن همزمان ب���ا س���ایر دارو های 
حس���اس کننده به نور مانند قطران زغال سنگ یا 
گریزئوفولوین،  مش���تقات آن، مدر های تیازیدی، 
اسید نالیدیکسیک، فنوتیازین   ها، سولفونامید ها 
حساس���یت  باع���ث  می  توان���د  تتراس���یکلین   ها  و 
بیش تر به نور شود. مصرف همزمان فنوتیازین   ها 
با متوکس���الن به صورت سیستمیک ممکن است 
باعث تشدید آس���یب فوتوشیمیایی به مشیمیه، 
شبکیه و عدسی شود. مصرف همزمان متوکسالن 
ب���ا موادغذایی ح���اوی فوروکوماری���ن مانند لیمو، 
انجی���ر، جعفری، هوی���ج فرنگی، خ���ردل، هویج و 
کرف���س به  دلی���ل افزای���ش خطر  بروز مس���مومیت 

ناشی از نور توصیه نمی شود.
نکات قابل توصیه

1- برای حصول اثر بخشی دارو ممکن است 6-8 
هفته زمان نیاز باشد، لذا نباید مقدار دارو یا مدت 

تماس با اشعه را افزایش داد.
2- از ق���راردادن پوس���ت در معرض آفت���اب )حتی 
از شیش���ه پنج���ره ی���ا در روز  اب���ری( ب���رای حداقل 
24 س���اعت قبل از مصرف دارو و 8 س���اعت پس از 

درمان باید خودداری شود.
3- در ط���ول روز )حت���ی در نور غیرمس���تقیم( باید 
تا 24 س���اعت پس از مص���رف دارو از عینک آفتابی 
گردد و لب  ها تا 15 ساعت بعد از درمان  اس���تفاده 
کننده در برابر آفتاب پوش���انده  ب���ا مواد محافظت 

شوند.
4- بهتر اس���ت دارو بر نواحی محدودی از پوس���ت 
گرفت���ن در معرض  اس���تعمال ش���ود و متعاقب قرار 
آفت���اب ی���ا اش���عه م���اورای بنف���ش از روی پوس���ت 

برداشته شود.

5- دارو باید با غذا یا شیر مصرف شود.
مقدار مصرف

 20 mg/day کی: برای درمان ویتیلیگو مقدار خورا
ب���رای 3-2 بار در هفته )4-2 س���اعت قب���ل از قرار 
گرفت���ن در مع���رض اش���عه ماورای بنف���ش( مصرف 
می  ش���ود. بی���ن دفع���ات مص���رف دارو حداقل 48 
گرفتن در  ساعت فاصله الزم است. زمان اولیه قرار 
معرض آفتاب نباید از ده دقیقه برای پوست  های 
ب���ا رن���گ روش���ن ی���ا 20 دقیقه ب���رای پوس���ت  های 
گندم  گ���ون تج���اوز نماید. ممکن اس���ت بر اس���اس 
میزان قرمزی یا حساس���یت پوس���ت، ه���ر روز پنج 
دقیق���ه ب���ه این زم���ان افزوده ش���ود. ب���رای درمان 
مایکوزیس فونگوئیدز یا پسوریازیس مقدار اولیه 10 
ت���ا 70 میلی گرم برای 3-2 ب���ار در هفته )با حداقل 
48 س���اعت فاصل���ه بی���ن دفع���ات مص���رف( 2-3 
گرفتن در مع���رض نور مصرف  س���اعت قبل از ق���رار 

می شود. 
کم���ی از لوس���یون روی ضایعات  موضع���ی: مقدار 
ویتیلیگو مالیده ش���ود. پس از قرار دادن لوسیون 
کرده  روی پوس���ت، بای���د م���دت 2-1 دقیقه صب���ر 
گردد.  تا خشک ش���ود و س���پس مصرف دارو تکرار 
گرفتن در  این عم���ل 2/5-2 س���اعت قبل از ق���رار 
معرض UVA  انجام می  شود. متعاقب در معرض 
گرفتن، ضایعات باید با آب و صابون شستشو  قرار 
کرم محافظ ضدآفتاب  داده ش���وند و توس���ط یک 
گرفتن در معرض  محافظت شوند. زمان اولیه قرار 
آفتاب نباید از یک دقیقه تجاوز نماید و این زمان 

با احتیاط زیاد می  گردد. 
اشکال دارویی

Tablet: 10mg
Topical Soultion: 1%

  METHYL SALICYLATE 
موارد مصرف: متیل سالیس���یالت برای تسکین 
موضع���ی درد ه���ای عضالنی ی���ا مفاص���ل و از بین  

بردن التهاب موضعی مصرف می  شود.
اس���ت  ممک���ن  ن���درت  ب���ه   جانب���ی:  ع���وارض 
کنش  های حساس���یت پوس���تی مشاهده شود.  وا
در ص���ورت اس���تعمال ب���ر نواحی وس���یع پوس���ت، 
گوش،  عوارض مسمومیت با سالیسیالت   ها )وزوز 

تهوع و استفراغ( ممکن است بروز نماید.
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تداخل  های داروی���ی: مصرف هم زمان دارو های 
ضدانعقاد ب���ا متیل سالیس���یالت موضعی ممکن 

است به تشدید اثر ضدانعقادی منجر شود.
نکات قابل توصیه

گرم  1- بهت���ر اس���ت دارو بع���د از اس���تحمام ب���ا آب 
استعمال شود.

2- دارو فقط باید روی پوست سالم مصرف شود.
3- از مص���رف دارو در نزدیک���ی چش���م   ها و س���ایر 

گردد. نواحی حساس باید اجتناب 
کافی از  مقدار مصرف: برای تس���کین درد مقدار 
پماد تا چهار بار در روز به آرامی روی موضع مالیده 

شود.
اشکال دارویی

Ointment: 30%

        MICONAZOLE                          
موارد مصرف: این فراورده برای درمان کاندیدیاز 
کاندیدا آلبیکنس  جلدی و مهبلی-فرجی ناشی از 
کرم  ه���ای  درم���ان  کاندی���دا،  گونه   ه���ای  س���ایر  و 
کورپوریس(،  حلق���وی آلوده کنن���ده ب���دن )تین���ه آ 
کشاله ران  دست )تینه آ مانوم(، پا )تینه آ پدیس(، 
)تینه آ کروریس( یا ناخن )تینه آ گویوم( و همچنین 

درمان پتریازیس ورسیکالر مصرف می  شود.
هشدارها

1- از تماس دارو با چش���م   ها و غش���ا های مخاطی 
گردد. باید اجتناب 

2- در س���ه ماه���ه دوم و س���وم بارداری ی���ک دوره 
کوتاه  درمان���ی یک هفته ای به ج���ای درمان  های 

مدت  توصیه می  شود.
ع���وارض جانبی: بث���ورات جلدی، تاول، س���وزش 
و قرم���زی و خارش هم���راه با س���ایر عالئم تحریک 

پوست عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- دوره درم���ان حت���ی در صورت بهب���ودی عالیم 
گردد. کامل  بیماری باید 

2- اقدام���ات بهداش���تی در ط���ول درم���ان ب���رای 
بهبودی عفون���ت و ممانعت از عود مجدد آن باید 

گردد. رعایت 
3- ب���ه  طور معمول درمان همس���ر  بیمار ضروری 
که عالئم موضعی خارش التهاب  نیس���ت، مگر آن 

پوست نواحی تناسلی بروز  نماید.

کرم  گ���رم( از  مق���دار مص���رف: ی���ک اپلیکات���ور )5 
واژین���ال هنگام خواب به م���دت 14-7 روز مصرف 
ک���ه در ص���ورت نی���از دوره درم���ان تک���رار  می ش���ود 
کاندیدیاز  کرم مایکونازول برای درمان  می ش���ود. 
کروریس یا تینه آ  کورپورس، تینه آ  پوس���تی با تینه آ 
پدیس دو ب���ار در روز )صبح و عص���ر( برای مدت 4 
هفت���ه و در درمان تینآورس���یکالر، یک بار در روز به 

مدت 10 روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Topical Cream: 2%
Vaginal Cream: 2%

           MINOXIDIL                   
موارد مصرف: ماینوکسیدیل برای درمان طاسی 

آندروژنیک به  کار می  رود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود بیماری   ه���ای قلبی-عروقی، 
پرفشاری خون، التهاب یا جراحت پوست از قبیل 
پس���وریازیس پوست سر یا آفتاب سوختگی شدید 

دارو، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- فش���ار خون، ضربان قلب و وزن بیماران تحت 

درمان با ماینوکسیدیل را باید تحت نظر قرار داد.
3- مص���رف مکرر ماینوکس���یدیل موضعی ممکن 
اس���ت منج���ر ب���ه ج���ذب سیس���تمیک آن و ب���روز 

عوارض جانبی دارو شود.
4- از تم���اس دارو ب���ا چش���م   ها، بین���ی ی���ا د هان، 
غش���ا های مخاطی، پوست آسیب  دیده، تراشیده 

گردد. یا ملتهب خودداری 
کن���ش آلرژی���ک، خارش،  ع���وارض جانبی: ب���روز وا
تش���دید طاسی، س���وختن پوست س���ر، سرگیجه، 
گزما، التهاب فولیکول  ها، سردرد، کاهش توانایی  ا
جنسی،  خستگی، اختالالت بینایی، احتباس آب 
کاهش دقت بینایی با مصرف این دارو  و سدیم و 

گزارش شده است.
همزم��������ان  مص���������رف  داروی������ی:  تداخل  ه���ای 
ماینوکس���یدیل موضع���ی ب���ا فراورده  ه���ای حاوی 
رتینوئید ه���ا  ی���ا  و  پارافی���ن  کورتیکواس���تروئید ها، 

گردد. ممکن است سبب ازدیاد جذب دارو 
نکات قابل توصیه

کردن مو ها از سشوار   1- برای تس���ریع در خش���ک 
گردد. نباید استفاده 
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2- ریزش مو ممکن است تا دو هفته پس از شروع د

درم���ان ادام���ه یابد. ضمن���ًا تا 4 ماه پس از ش���روع 
مصرف دارو نیز ممکن اس���ت اثرات دارو مشاهده 

نگردد. 
توصی���ه  زن���ان  در   %5 محل���ول  اس���تعمال   -3

نمی گردد.
مقدار مصرف: مق���دار  1میلی گرم از محلول 2 بار 

در روز استعمال می  شود. 
اشکال دارویی

Foam/Solution: 2%, 5%
Solution: Minoxidil 5%+ azelaic acid 
5%+ Betamethasone 0.025%

         MOMETASONE                  
موارد مصرف: مومت���ازون برای درمان تظاهرات 

التهابی و خارش دار درماتوزها به کار می رود.
ک   های   م���وارد من���ع مص���رف: ب���رای درم���ان پال
پس���وریازیس، عفونت  ه���ای  گس���ترده  و  منتش���ر  
کتریایی، قارچی و یا ضایعات ویروس���ی پوستی  با
و درمان نش���ده، روزاس���ه و درماتیت   ه���ای اطراف 
کنه و در صورت بروز آلرژی به  د هان، برای درمان آ

کورتیکواستروئید ها نباید مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���روز  عوارض���ی نظی���ر س���ندرم 
کوش���ینگ، افزایش قندخون، وج���ود قند در ادرار 
و در دراز م���دت تضعی���ف مح���ور هیپوتاالم���وس-
ب���روز  کلی���ه محتم���ل می  باش���د.  هیپوفیز-ف���وق 
عوارض جانبی موضعی مانند تشدید عفونت   های 
درم���ان نش���ده، ن���ازک ش���دن پوس���ت، درماتیت 
تماس���ی، درماتیت پ���ری  اورال، اختالالت التهابی 
کنه در محل  در ناحی���ه صورت به  وی���ژه در زنان و آ

گزارش شده است. کاربرد فراورده نیز 
نکات قابل توصیه

کاربردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه  1- از به 
تحت درمان با مومتازون باید خودداری شود.

گردد. 2- از تماس دارو با چشم   ها باید اجتناب 
3- قبل از ش���یردهی، این دارو روی بافت پستان 

نباید مصرف شود.
مقدار مصرف: الیه نازکی از دارو یک بار در روز به 

موضع مالیده شود.
اشکال دارویی

Cream/Lotion/Ointment: 0.1%

        MONOBENZONE                  
موارد مصرف: این فراورده برای دپیگمانتاسیون 

نهایی در ویتیلیگو گسترده به کار می  رود.
هشدارها

کنن���ده قوی بوده و نباید  1- ای���ن دارو دپیگمانته 
به عنوان سفیدکننده به کار رود.

2- از تماس آن با چشم   ها باید جلوگیری شود.
3- بع���د از مص���رف این دارو، پوس���ت ب���رای تمام 
م���دت عمر حس���اس خواهد ش���د، ل���ذا در صورت 
فراورده   ه���ای  از  بای���د  خورش���ید  ن���ور  ب���ا  تم���اس 

ضدآفتاب استفاده شود.
4- دپیگمانتاس���یون بع���د از 4-1 م���اه درم���ان ب���ا 
گ���ر نتایج درمان  کامل خواهد ش���د. ا مونوبن���زون 
رضایت  بخش نبود، مصرف دارو باید قطع ش���ود. 
در صورت مطلوب بودن دپیگمانتاسیون، مصرف 
)معمواًل فقط دو بار در هفته( باید به منظور حفظ 

دپیگمانتاسیون تداوم یابد.
عوارض جانبی: تحریک، سوزش و التهاب پوست 

از عوارض جانبی این دارو می باشند.
مقدار مص���رف: 3-2 بار در روز ی���ک الیه نازک از 
گذاش���ته و ماس���اژ داده  کرم روی نواحی پیگمانته 

می شود.
اشکال دارویی

Cream: 20%

          MUPIROCIN                          
درم���ان  در  موپیروس���ین  مص���رف:  م���وارد 
عفونت   های مختلف پوست به ویژه عفونت   های 

گرم مثبت مصرف می شود. کتری   های  ناشی از با
ب���رای درم���ان  ای���ن دارو  م���وارد من���ع مص���رف: 

عفونت  های پسودومونایی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت درم���ان نواحی وس���یعی از پوس���ت، 
گوشی وجود دارد. خطر  بروز سمیت 

2- از تم���اس دارو ب���ا چش���م و س���طوح مخاط���ی 
خودداری شود.

عوارض جانبی: بثورات جلدی، خشکی، سوزش، 
خارش، قرمزی، درد و تورم پوست، سردرد و تهوع 

گزارش شده است. با مصرف دارو 
نکات قابل توصیه

1- قبل از استعمال دارو، نواحی آلوده باید با آب و 
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صابون شسته و سپس خشک شود.
2- ب���ه  دلیل احتم���ال بروز مقاوم���ت میکروبی به 
دارو،  مصرف آن به مدت طوالنی )بین 2-1 هفته( 

یا در  بیمارستان  ها توصیه نمی شود.
مقدار مصرف: در درمان زرد زخم س���ه بار در روز 
در موضع مالیده ش���ود. در درم���ان عفونت ثانویه 
پوس���ت س���ه بار در روز ب���رای 10 روز مالیده ش���ود. 
کلونیزاس���یون MRSA نص���ف مقدار  ب���رای حذف 
پم���اد از تیوپ های یک بار مصرف در یک س���وراخ 
بین���ی و بقیه در س���وراخ دیگ���ر بینی دو ب���ار در روز  

برای 5 روز استفاده شود.
اشکال دارویی

Topical Ointment: 2%
Nasal Ointment: 2%

     NITROFURAZONE          
موارد مصرف: این دارو در درمان سوختگی   های 
درجه دوم و سوم، زخم  ها و عفونت  های پوستی و 
همچنین پیش گیری از عفونت های پوستی پیش 

و پس از پیوند پوست مصرف می شود.
هشدارها

1- مص���رف نیتروف���ورازون ممک���ن اس���ت موج���ب 
بروز  عفونت ثانویه ناش���ی از میکروارگانیس���م   های 
غیرحس���اس، به  وی���ژه پس���ودوموناس آئروژینوزا و 

چ  ها، شود.  قار
 G 6PD  کمبود 2- ای���ن دارو در بیم���اران مبتال ب���ه 

باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: حس���اس ش���دن پوس���ت و بروز  
کنش   ه���ای آلرژیک به  ویژه درماتیت تماس���ی با  وا

گزارش شده است. مصرف این دارو 
مقدار مصرف: مقدار کافی از کرم یک بار در روز یا 

هر چند روز یک بار روی موضع مالیده  شود.
اشکال دارویی

Cream: 0.2%

        NONOXYNOL-9                  
کش  موارد مصرف: این فرآورده به عنوان اسپرم 

کاندوم استعمال می گردد. روی 
ع���وارض جانب���ی: ام���کان تحریک موضع���ی، بروز  
کولی و  عفونت مجاری ادراری ناش���ی از  اشریش���یا 

سندرم شوک توکسیک وجود دارد.

کاندوم  مقدار مصرف: به  صورت الیه نازکی روی 
گردد. استعمال می 

اشکال دارویی
Cream: 5%

PARA-AMINOBENZOIC ACID 
              (PABA)                            

موارد مص���رف: پابا ب���ه  عن���وان محافظت  کننده 
پوست در مقابل نورخورشید مصرف می  شود.

ع���وارض جانبی: با مصرف این دارو ممکن اس���ت 
درماتی���ت آلرژی���ک تماس���ی و بثورات جل���دی بروز 

کند.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز  تحریک ی���ا بث���ورات جلدی از 
مصرف دارو باید خودداری شود.

2- از تماس دارو با چشم   ها باید خودداری شود.
3- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت باع���ث تغیی���ر رن���گ 

لباس   ها شود.
کافی از دارو روی مناطقی  مقدار مصرف: مقدار 
که در مع���رض آفتاب ق���رار دارد، مالیده  از پوس���ت 
 ش���ود. مصرف دارو باید هر س���اعت یک ب���ار بعد از 

کردن یا تعریق بیش از حد تکرار شود. شنا 
اشکال دارویی

Lotion: 5%

 PAROMOMYCIN+UREA   
موارد مصرف: این فرآورده در درمان عفونت های 
کتری های گرم منفی هوازی و گونه هایی  پوستی با

از استافیلوکوکوس به کار می رود.
هشدارها

1- احتم���ال وجود حساس���یت متقاطع در مصرف 
ای���ن ف���راورده ب���ا س���ایر  آمینوگلیکوزیده���ا  مث���ل 

جنتامایسین وجود دارد.
2- مص���رف بی���ش از ح���د ای���ن ف���راورده می  تواند 
زمینه ساز ابتال به عفونت  های پوستی غیرحساس 

به این دارو مانند عفونت  های قارچی شود.
عوارض جانب���ی: قرمزی، خارش، تحریک پذیری و 
حساس���یت به نور در پوست با مصرف این فراورده 

گزارش شده است.
نکات قاب���ل توصیه: می  توان بع���د از مصرف دارو 

کرد. موضع را پانسمان 
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کافی از دارو 4-3 بار در روز د مقدار مصرف: مقدار 

موضعی مصرف شود.
اشکال دارویی

Ointment: Paromomycin 15g + Urea 10g

        PERMETHRIN                 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان جرب یا 
گال و درمان عفونت ش���پش سر و نابودی تخم آن 

استفاده می  شود.
هشدارها

1- از تم���اس ف���راورده با چش���م   ها، بین���ی، مخاط 
ده���ان و واژن بای���د جلوگی���ری ش���ود و در ص���ورت 
کامل  تماس با چش���م، بالفاصله چشم   ها به طور 

باید شستشو داده شوند.
2- در افراد مبتال به آسم مصرف دارو ممکن است 

گردد. سبب تشدید حمالت آسمی 
ع���وارض جانبی: ش���ایع ترین عارض���ه دارو خارش 
گاهی ناش���ی از وجود خود انگل اس���ت  که  اس���ت 
گاهی به س���بب ش���روع مص���رف دارو ب���ه صورت  و 
گذرا دیده می ش���ود. عوارضی مانند س���ردرد، تب، 
گزارش  درد ش���کم، اس���هال، اس���تفراغ و تهوع نی���ز 

شده اند.
نکات قابل توصیه

1- این فراورده   فقط برای مصرف خارجی است.
2- احتمال تشدید عالئم بیماری مانند خارش با 

مصرف دارو محتمل است.
گال با مقدار  مقدار مص���رف: در درمان جرب ی���ا 
کامل  کف پا به  طور  گرم از دارو از پوس���ت سر تا   30
با فراورده ماس���اژ داده شود و پس از 14-8 ساعت 
کودکان، فراورده روی تمام بدن  شسته ش���ود. در 
شامل صورت، گردن، پوست سر و گوش  ها مالیده 
می  ش���ود. درمان با فراورده پس از  7 روز باید تکرار 
ش���ود. در درمان ش���پش س���ر پ���س از شستش���و با 
ش���امپو و  آب کشی و خشک نمودن موها مقداری 
گوش و چش���م،  از آن روی س���ر مخصوص���ًا پش���ت 
کث���ر 10 دقیقه در  گردن مالیده ش���ود و حدا پش���ت 
موضع بماند و س���پس آب کشی ش���ود. در صورت 

عدم پاسخ یک هفته بعد درمان تکرار شود.
اشکال دارویی

Shampoo: 1%
Cream: 1%, 5%

      PIMECROLIMUS                  
م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای درم���ان درماتیت 

کار می رود. آتوپیک به  
هش���دارها: مواردی ن���ادر از بدخیمی پوس���تی و 
گزارش شده  کننده دارو  لنفوما در بیماران مصرف 

است.
گزارش ش���ده  عوارض جانبی: ش���ایع ترین عارضه 
کهیر  س���ردرد اس���ت. خارش و س���وزش و قرمزی و 

گزارش شده اند.  موضعی نیز  
نکات قابل توصیه

1- از تماس با چشم ها و مخاط و مناطق آلوده به 
کتریایی و ویروسی خودداری شود. عفونت های با
2- چنانچ���ه پس از 6 هفته مص���رف مداوم عالئم 

بر طرف نگردید به پرشک مراجعه شود.
3- پس از استعمال، روی موضع بسته نشود.

مق���دار مص���رف: ی���ک الی���ه ن���ازک 2 ب���ار در روز 
استعمال شود.
اشکال دارویی

Creaem: 1%

          POTASSIUM PARA-           
  AMINOBENZOIC ACID   

موارد مصرف: این دارو در درمان انواع اختالالت 
هم���راه ب���ا فیب���روز وس���یع از قبی���ل اس���کلرودرما، 
درماتومیوزی���ت، مورفئ���ا، پمفیگ���وس و بیم���اری 

پیرونی مصرف می  شود.
هشدارها

کاهش قندخون و  1- در ص���ورت وجود دیابت ی���ا 
کلیه   ها باید با احتیاط فراوان مصرف  یا نارس���ایی 

شود.
گلوکز خون  2- با مصرف دارو ممکن است غلظت 
کافی  که به ه���ر دلیل غذای  به وی���ژه نزد بیمارانی 

کاهش یابد. کاهش اشتها(،  نمی خورند )تهوع یا 
گویچه   های س���فید خون با مصرف این  3- تعداد 

کاهش یابد. دارو ممکن است موقتًا 
کاهش اش���تها و ته���وع از عوارض  عوارض جانبی: 

این دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف هم زم���ان این دارو 
ب���ا آمینوسالیس���یالت   ها یا س���ولفونامید ها ممکن 
اس���ت اث���ر ضدمیکروبی آن ه���ا را مهار نمای���د، زیرا 
کتری  ه���ای بیماری زا، پتاس���یم آمینوبن���زوات را  با
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بهتر از سولفونامید ها و آمینوسالیسیالت  ها جذب 
می کنند.

نکات قابل توصیه
گوارش���ی، دارو باید  کاهش ناراحتی های  1- ب���رای 

همراه با غذا مصرف شود.
2- مص���رف هر ی���ک از دفع���ات دارو با ی���ک لیوان 
گوارش���ی را ب���ه حداقل  آب ی���ا ش���یر، ناراحتی   های 

می  رساند.
3- پ���ودر یا قرص دارو قبل از مصرف باید در آب یا 

گردد. آب میوه حل شده و مصرف 
4- مصرف دارو بدون تغذیه مناسب طی روز های 
کاه���ش قندخون منجر  متوالی، ممکن اس���ت به 

شود.
مقدار مصرف

گ���رم معمواًل در 4-6  بزرگس���االن: روزانه مقدار 12 
گردد. نوبت منقسم همراه با غذا تجویز می 

کودکان: روزانه مقدار mg/kg 220 معمواًل در 4-6 
گردد. نوبت منقسم همراه با غذا تجویز  می 

اشکال دارویی
Tablet: 500mg
Sachet: 3g

      SALICYLIC ACID            
کنت���رل درماتیت  م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای 
پس���وریازیس،  س���ر،  پوس���ت  و  ب���دن  س���بورئیک 
کار  ش���وره  سر و س���ایر بیماری های پوس���ته ریز  به  

می رود.
ع���وارض جانبی: احتمال تحری���ک موضعی وجود 

دارد.
مقدار مصرف: بر حسب نیاز روزی چند نوبت در 

گردد. محل استعمال می 
اشکال دارویی

Plaster: 12- 40%

          SALICYLIC ACID                
          COMPOUND                        

م���وارد مصرف: این فرآورده برای درمان موضعی 
اخت���الالت هیپرکراتوتی���ک پوس���ت، عفونت  های 
کن���ه ولگاریس،  قارچ���ی ناخن به وی���ژه تین���ه آ  و  آ
میخچه و پینه، شوره و التهابات سبور ه ای پوست 
کار می  رود. سر  و همچنین درمان پسوریازیس به  

هشدارها
1- در ص���ورت وج���ود دیاب���ت ی���ا بیم���اری ع���روق 
محیطی، التهاب، تحریک یا عفونت پوس���ت باید 

با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- از  استعمال دارو روی پوست برهنه یا ملتهب 

گردد. باید اجتناب 
3- در ص���ورت درم���ان نواح���ی وس���یعی از بدن با 
دارو، خطر بروز مسمومیت با سالیسیالت  ها وجود 

دارد.
4- در ص�����ورت بروز خش����کی بیش از حد، تحریک 
ی���ا پوس���ته  اندازی، دفع���ات اس���تعمال دارو بای���د 

کاهش یابد.
ع���وارض جانب���ی: تحری���کات متوس���ط ت���ا ش���دید 
پوست، زخم یا سائیدگی پوست، خشکی بیش از 
حد، تحریک پوستی، اثرات سیستمیک متعاقب 
کنش   های حساسیت بیش  استعمال گسترده و وا

از حد از عوارض این دارو هستند.
هم�����زم���ان  مص������رف  داروی������ی:  ت����داخل  ه���ای 
ک  کننده، س���ایر  صابون  های س���اینده طب���ی یا پا
ح���اوی  ترکیب���ات  کن���ه،  ضدآ موضع���ی  ترکیب���ات 
ال���کل، صابون  ه���ا ب���ا اث���ر خش���ک کنندگی ق���وی، 
ایزوترتینوئین، ترکیبات حاوی عوامل پوس���ته ریز 
کس���ید، رزورس���ینول،  موضع���ی مث���ل بنزوئیل پرا
س���ولفور ی���ا ترتینوئی���ن ب���ا اس���ید سالیس���یلیک، 
ممکن اس���ت موجب بروز  اثر تجمع���ی تحریکی یا 
خشک کننده شود و پوست را بیش از حد تحریک 

نماید.
نکات قابل توصیه

1- از تم���اس دارو ب���ا چش���م   ها و س���ایر غش���ا های 
گردد. در ص���ورت تماس،  مخاط���ی باید اجتن���اب 
ف���ورًا  موضع به مدت 15 دقیقه با آب شست وش���و 

داده شود.
2- دارو روی صورت، نواحی تناسلی، بینی یا زگیل 
د هان���ی، زگیل   های م���ودار و خال  ه���ای مادرزادی 

نباید به کاربرده شود.
3- به  دلیل قابلیت اش���تعال از اس���تعمال دارو در 
کشیدن  نزدیکی س���طوح داغ یا به هنگام س���یگار 

گردد. باید اجتناب 
4- هنگام اس���تعمال دارو، نواح���ی اطراف ضایعه 
باید توس���ط پارافین نرم یا پالس���تر های مخصوص 

محافظت شوند.
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کراتولیتیک د مقدار مصرف: به  عنوان سوزاننده و 

موضع���ی و درمان زگیل هر روز ی���ا یک روز در میان 
روی پوست استعمال شود. برای درمان میخچه 

و پینه تا سه بار در روز به  کار رود.
اشکال دارویی

Solution: Salicylic Acid 16.7%+ Lactic 
Acid 16.7% 

    SELENIUM SULFIDE            
موارد مصرف: این دارو برای درمان ش���وره س���ر و 
درماتیت س���بورئیک پوست سر و درمان ضایعات 

تینه آ ورسیکالر استفاده می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وجود آس���یب در 

گردد. ناحیه پوست سر نباید استفاده 
که وارد  هش���دارها: هنگام استعمال دقت ش���ود 
چش���م نگردد. در صورت ورود به چشم باید با آب 

سرد شستشو داده شود.
عوارض جانب���ی: احتمال تحریک موضعی، چرب 
شدن پوست س���ر، بی رنگ ش���دن مو و ریزش مو 

وجود دارد. 
مق���دار مصرف: ح���دود 10-5 میلی لیتر از ش���امپو 
در ناحیه پوس���ت سر مرطوب ش���ده، مالیده شود 
و ب���ه  م���دت 3-2 دقیقه در موضع بماند و س���پس 
آب کش���ی ش���ود. به طور معم���ول 2 ب���ار در هفته به 
مدت 2 هفته مورد اس���تفاده ق���رار می گیرد. جهت 
درم���ان تینه آ ورس���یکالر هر روز ب���ه مدت یک هفته 
به پوس���ت ناحیه مبتال مالیده و پ���س از ده دقیقه 

آب کشی شود.
اشکال دارویی

Shampoo: 2.5%

     SERTACONAZOLE            
م���وارد مصرف: این دارو برای درمان عفونت های 
ناشی از درماتوفیت ها )کچلی پا، کچلی تنه، کچلی 
کشاله ران و کچلی کف دست(، عفونت های ناشی 
از پیتریازی���س ورس���یکالر و عفونت ه���ای س���طحی 

کاندیدا آلبیکنس مصرف می شود.
خش���کی  تماس���ی،  درماتی���ت  جانب���ی:  ع���وارض 
کن���ش در مح���ل  پوس���ت، احس���اس س���وزش و وا
گزارش شده است. استعمال و حساسیت پوستی 

نکات قابل توصیه
کاندیدیاز،  1- در صورت مص���رف دارو برای درمان 
از ب���ه  کار ب���ردن پانس���مان بس���ته در موض���ع بای���د 

خودداری شود.
2- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان 
از عدم وجود س���ایر پاتوژن   ها، دوره درمان ممکن 

است مجددًا تکرار شود.
کچلی ه���ا، ضایعات  مق���دار مص���رف: در درم���ان 
ناشی از پیتریازیس ورسیکالر  و یا ضایعات سطحی 
کاندی���دا آلبیکنس دو بار در روز به مدت 4 هفته بر 

موضع استعمال شود. 
اشکال دارویی

Cream: 2%

 SILVER SULFADIAZINE  
موارد مصرف: سولفادیازین نقره  برای پیش گیری 
و درم���ان عفونت ناش���ی از س���وختگی های درجه 
کوت���اه مدت عفون���ت زخم های پا،  2 و 3، درم���ان 
پیش گی���ری از عفونت محل برداش���ت پوس���ت در 
پیوند پوست و س���اییدگی وسیع پوست و درمان 

زخم  های سرانگشت مصرف می  شود.
هشدارها

کلیوی و  کب���دی و  1- در ص���ورت وجود نارس���ایی 
کمبود  G 6PD با احتیاط مصرف شود.

کرنیکت���روس در ن���وزادان ن���ارس و  2- خط���ر ب���روز 
کم تر از دو ماه وجود دارد. نوزادان 

3- درمان سطوح وسیع پوست با این دارو ممکن 
اس���ت منجر به ایجاد غلظت   های درمانی دارو در 
پالسما و احتمال بروز  عوارض جانبی یا تداخالت 

دارویی مشابه سولفونامید ها گردد.
ب���روز درد و تحری���ک  ع���وارض جانب���ی: احتم���ال 
پوس���تی وج���ود دارد. متعاق���ب مصرف در س���طح 
وس���یع یا طوالنی مدت دارو، تغییر رنگ پوست و 

گزارش شده است. مخاط ناشی از نقره 
مقدار مصرف: با اس���تفاده از دست کش جراحی 
یک الیه نازک 1/5میلی متر از دارو یک یا دو بار در 
که نس���وج مرده و زائد آن  روز روی ناحیه مورد نظر 

برداشته و تمیز شده است، مالیده  شود.
اشکال دارویی

Cream: 10mg/g
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         TACROLIMUS                  
درم���ان  ب���رای  کرولیم���وس  تا مص���رف:  م���وارد 

درماتیت آتوپیک مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران با لنفادنوپاتی با 
علت ناش���ناخته یا عفونت حاد مونونوکلئوز نباید 

مصرف شود.
عوارض جانبی: احس���اس خارش، سوزش و اریتم 
پوس���تی، س���ردرد، تب و س���ندرم ش���به آنفوالنزا از 

عوارض دارو می باشند.
نکات قابل توصیه

گرفتن طوالنی در مجاورت نور خورش���ید  1- از قرار 
یا المپ UV خودداری شود.

2- پس از اس���تعمال دارو، موضع پانسمان بسته 
نشود.

مق���دار مص���رف: ی���ک الی���ه ن���ازک دو ب���ار در روز  
استعمال و خوب مالش داده شود تا جذب شود. 
پ���س از رفع ضایع���ات معمواًل یک هفت���ه دیگر نیز  

مصرف دارو ادامه داده می شود.
اشکال دارویی

Ointment: 0.1%, 0.03%

       TETRACYCLINE                  
موارد مص���رف: تتراس���ایکلین ب���رای پیش گیری 
و درم���ان عفونت های پوس���تی و درمان ضایعات 

کنه ولگاریس به  کار می رود. التهابی آ
هش���دارها: احتمال رش���د بیش از حد قارچ های 
گرم منفی  کتری ه���ای  پوس���تی و فولیکولیت ب���ا با
وجود دارد. در  بیماران با نارسایی کبدی یا کلیوی 

با احتیاط مصرف گردد.
عوارض جانبی: احتمال بروز درماتیت وجود دارد.
پیش گی���ری  و  درم�������ان  در  مص���رف:  مق��������دار 
عفونت ه���ای پوس���تی روزی 3-2 ب���ار ب���ر پوس���ت 
کنه  گ���ردد. در درم���ان آ ناحی���ه مبت���ال اس���تعمال 
ولگاریس التهابی صبح و شب )2 بار در شبانه روز( 

گردد. روی نواحی درگیر استعمال 
اشکال دارویی

Ointment: 3%

    TITANIUM DIOXIDE         
م���وارد مصرف: ای���ن فراورده ب���رای پیش گیری از  

آفتاب سوختگی به  کار می  رود.

هشدارها
1- مص���رف ای���ن دارو ممکن اس���ت باعث وخیم  تر 
درماتی���ت،  فوتودرمات���وز،  بیماری   ه���ای  ش���دن 
گزرودرمای  لوپوس اریتمات���وز، فیتوفوتودرمات���وز، 
پیگمانتازوم، هرپس لبیالیس و لیکن روبوپالنوس 

می شود.
2- در ص���ورت تحریک جلدی، مص���رف دارو باید 

قطع شود.
عوارض جانبی: خش���کی، سوزش و سخت شدن 
پوس���ت، درماتیت تماس���ی آلرژیک و فوتوآلرژیک، 
فولیکولیت، تحریک پوس���تی و جوش پوس���تی از 

عوارض جانبی این دارو می باشند.
مق���دار مص���رف: نیم س���اعت قب���ل از  تم���اس با 
نورخورش���ید، فراورده باید به  ط���ور یکنواخت و به  
که در معرض  کافی به همه س���طوح پوست  میزان 
ن���ور خورش���ید ق���رار می  گیرن���د، مالی���ده ش���ود. در 
صورت نیاز هر 2-1 س���اعت می  توان دارو را مجددًا 

مصرف نمود.
اشکال دارویی

Lotion: Titanium Dioxide 3.6% + Zinc 
Oxide 14%

        TOLNAFTATE                          
کچلی  م���وارد مص���رف: تولنفتات ب���رای درم���ان 
کش���اله ران، دس���ت  ها و پا ه���ا ناش���ی  س���ر، ب���دن، 
و  میکروس���پوروم  تریکوفیت���ون،  گونه   ه���ای  از 
اپیدرموفیت���ون و درمان تینه آ ورس���یکالر ناش���ی از 

ماالسزیافورفور استفاده می  شود.
ع���وارض جانب���ی: الته���اب، خ���ارش و درماتی���ت 
تماسی پوست و همچنین حساسیت بیش از حد 

گزارش شده است. پوستی با مصرف دارو 
نکات قابل توصیه

گردد. 1- از تماس دارو با چشم   ها باید خودداری 
2- قب���ل از مص���رف دارو، موضع تحت درمان باید 

به خوبی شسته و خشک شود.
کمی  مقدار مصرف: یک تا س���ه قطره یا مقداری 
کرم معمواًل دو بار در روز مصرف می شود. بسته  از 
به نوع عفونت مدت درمان متفاوت اس���ت. دوره 
کچلی  کچلی س���ر معم���واًل 2 هفته و در  درمانی در 
پا چهار هفته اس���ت. ممکن اس���ت تک���رار درمان، 

ضروری باشد.
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Cream/Solution: 1%

           TRETINOIN                    
کنه  م���وارد مص���رف: ترتینوئی���ن ب���رای درم���ان آ
کراتین  س���ازی )پسوریازیس،  ولگاریس، اختالالت 
کرات���وز فولیکول���ی( و زگیل   های  ایکتیوز الی���ه ای و 
ص���اف، افزایش پیگمانتاس���یون، زب���ری و چین و 
چروک نرم پوس���ت صورت ناش���ی از نور اس���تفاده 

می  شود. 
گزما، پوس���ت برهنه یا  م���وارد من���ع مص���رف: در ا
آفتاب س���وخته و سابقه اپیتلیومای جلدی نباید 

مصرف شود.
هشدارها

کنه ش���دید در  1- از مصرف موضعی دارو در موارد آ
گردد. نواحی وسیع باید اجتناب 

2- از مصرف دارو در نواحی حس���اس بدن از قبیل 
گردد. گردن و تجمع آن در زوایای بینی اجتناب 

کنده ش���دن پوس���ت ممکن اس���ت  3- قرم���زی و 
که با  متعاقب چند روز اس���تعمال دارو ب���روز نماید 

گذشت زمان فروکش می  نماید.
ع���وارض جانب���ی: تحری���کات پوس���تی، س���وزش، 
خ���ارش، قرمزی، خش���کی و جداش���دن پوس���ت، 
تغیی���ر در رنگ دانه  س���ازی، حساس���یت ب���ه ن���ور، 
گزارش  گرما با مصرف دارو  پوسته  ریزی و احساس 

شده است.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ک کننده   ها،  با صابون  های س���اینده ی���ا طب���ی، پا
کنه یا فراورده   های حاوی مواد  فراورده   ه���ای ضدآ
کسید، رزورسینول،  پوس���ته ریز مانند بنزوئیل پرا
گوگرد، فراورده   های موضعی  اسیدسالیسیلیک یا 
ح���اوی الکل، ایزوترتینوئین ممکن اس���ت س���بب 
بروز اثر تحریک تجمعی یا خش���ک کنندگی ش���ود. 
مص���رف هم زم���ان ترتینوئی���ن ب���ا س���ایر دارو های 
حس���اس کننده پوست به نور مانند ایزوترتینوئین 
ممکن اس���ت احتم���ال بروز حساس���یت به ن���ور را 

افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- از  تم���اس دارو ب���ا چش���م   ها، د ه���ان، بین���ی و 
غشا های مخاطی باید پرهیز شود.

2- این دارو نباید به  طور همزمان با س���ایر عوامل 

پوسته  ریز مصرف شود.
3- دارو روی زخم  های باز و پوست آفتاب سوخته 

نباید استعمال شود.
گردد  4- از مواج���ه با نور ماورای بنفش باید پرهیز 
و در طول ش���ش م���اه اول درمان نی���ز مواجه با نور 

خورشید باید به حداقل برسد.
5- احتمال افزایش حساس���یت پوس���ت به باد یا 

سرما وجود دارد.
کن���ه ولگاریس در  مق���دار مصرف: ب���رای درمان آ
کاف���ی از دارو هر ش���ب موق���ع خواب  ابت���دا مق���دار 
روی ضایع���ه مالی���ده می  ش���ود. پ���س از 10-7 روز 
مص���رف دارو ب���ه 2 ب���ار در روز به ش���رط ع���دم بروز 
خش���کی پوس���ت می  تواند افزایش یافته و سپس 
مق���دار نگهدارنده هنگام خواب ش���بی ی���ک بار یا 
کراتوز فولیکولی  کم تر ادامه می  یابد. ب���رای درمان 
کافی 2-1 بار در روز ضایعه مالیده می  شود.  مقدار 
کمک���ی افزای���ش پیگمانتاس���یون،  ب���رای درم���ان 
درمان زبری و چین و چروک نرم پوست، یک الیه 
ن���ازک دارو هنگام خواب بر روی پوس���ت قرار داده 

می  شود.
اشکال دارویی

Cream/Lotion: 0.05%
Gel: 0.025%, 0.05%

      TRIAMCINOLONE               
درم���ان  ب���رای  تریامس���ینولون  مص���رف:  م���وارد 
گزما و  عالمت���ی اختالالت التهابی پوس���ت از قبیل ا

پسوریازیس به  کار می  رود.
ک   های  م���وارد من���ع مص���رف: ب���رای درم���ان پال
عفونت  ه���ای  پس���وریازیس،  گس���ترده  و  منتش���ر 
کتریایی، قارچی و یا ضایعات ویروس���ی پوستی  با
و درمان نش���ده، روزاس���ه و درماتیت   ه���ای اطراف 

کنه نباید مصرف شود. د هان و برای درمان آ
هشدارها

1- از  استعمال این دارو روی پوست بچه   ها تا حد 
امکان باید پرهیز شود.

2- از مص���رف بلندم���دت ف���راورده  روی پوس���ت 
گردد. صورت باید اجتناب 

ب���روز عوارض���ی نظی���ر س���ندرم  ع���وارض جانب���ی: 
کوش���ینگ، افزایش قندخون، وج���ود قند در ادرار 
و در دراز م���دت تضعی���ف مح���ور هیپوتاالم���وس-



445

D
ER

M
AT

O
LO

G
IC

A
L 

M
ED

IC
IN

ES
 

12

کل���ی���ه وج���ود دارد. تش��������دید  هیپوفی���ز - ف���وق 
عفونت   های درمان نش���ده، نازک ش���دن پوست، 
درماتیت تماسی، درماتیت پری اورال و اختالالت 

گزارش شده است. التهابی در ناحیه صورت 
نکات قابل توصیه

کار بردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه  1- از به  
تحت درم���ان ب���ا تریامس���ینولون باید خ���ودداری 

شود.
2- قبل از ش���یردهی، این دارو روی بافت پس���تان 

نباید مصرف شود.
مقدار مص���رف: 2 تا 3 بار در روز در بزرگس���االن و 
کودکان اس���تفاده ش���ود. اسپری  یک بار در روز در 
بین���ی دو پ���اف )110 میکروگرم( در هر س���وراخ بینی 
کنترل ش���د یک  که عالئم  ی���ک ب���ار در روز و زمانی 
اس���پری )55 میکروگرم( در هر سوراخ بینی یک بار 

در روز مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Cream/Gel/Ointment/Paste: 0.1%
Nasal Spray: 55mcg/actuation

   TRIAMCINOLONE NN          
کاندیدیاز  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان 
ب���ا عفون���ت  الته���اب پوس���تی هم���راه  و  پوس���تی 
کتریایی تجویز می  ش���ود. مصرف  کاندیدیایی یا با
کوتاه مدت  این ترکی���ب دارویی فقط برای درمان 
کاندیدیازی���س التهابی توصیه  )کم ت���ر از دو هفته( 

می  شود.
ک   های  م���وارد من���ع مص���رف: ب���رای درم���ان پال
عفونت  ه���ای  پس���وریازیس،  گس���ترده  و  منتش���ر 
کتریایی، قارچی و یا ضایعات ویروس���ی پوستی  با
و درمان نش���ده، روزاس���ه و درماتیت   ه���ای اطراف 

کنه نباید مصرف شود. د هان و برای درمان آ
هشدارها

1- ای���ن دارو در ص���ورت ابت���الی بیمار ب���ه تبخال، 
گزما و یا س���ایر عفونت   های ویروسی پوستی باید  ا

با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- مصرف بیش از دو هفته و یا بیش از یک بار در 
کودکان، ممکن اس���ت باعث افزایش  روز دارو ن���زد 

گردد. جذب دارو و عوارض سیستمیک آن 
ع���وارض جانبی: تاول، س���وزش، خارش، پوس���ته 
پوس���ته ش���دن، بثورات، قرمزی یا ادم پوس���ت از 

عوارض جانبی دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- قبل از مصرف دارو، موضع باید با آب و صابون 
کاماًل خشک شود. شسته و 

2- از به کاربردن پوشش و یا پانسمان روی ناحیه 
تحت درمان با تریامسینولون خودداری شود.

3- قبل از ش���یردهی، نباید از این دارو روی بافت 
پستان استفاده شود.

کافی از دارو روزی 3-2 بار  مقدار مصرف: مقدار 
روی موضع مالیده شود.

اشکال دارویی
Cream / Ointment: (Triamcinolone 
1mg + Neomycin 2.5mg + Nystatine 
100,000U)/g

               UREA                          
موارد مصرف: اوره برای درمان خش���کی پوست 

به کار می رود.
هشدارها

1- در اس���تعمال اوره بر پوس���ت صورت یا پوس���ت 
ملته���ب ب���ه س���بب احتم���ال س���وزش و تحری���ک 

پوستی احتیاط شود.
2- دارو نزدیک چشم ها استفاده نگردد.

3- در صورت بروز موارد حساسیتی مانند تحریک 
موضعی یا بثورات مصرف دارو قطع شود.

گ���ذرا در صورت  عوارض جانبی: احتمال س���وزش 
مصرف بر پوس���ت صورت یا پوست ملتهب وجود 

دارد.
نکات قابل توصی���ه: اث���رات مرطوب کنندگی دارو 
ممکن اس���ت در صورت مرطوب بودن پوس���ت یا 

پس از شستن پوست افزایش یابد.
مقدار مصرف: معموال 3-2 بار در روز اس���تعمال 

می گردد.
اشکال دارویی

Topical Cream

          VITAMIN A+D                  
م���وارد مص���رف: ای���ن ترکی���ب ب���رای محافظ���ت 
پوس���ت و تس���ریع در بهب���ود الته���اب و تحری���ک 
که در تماس با ادرار  مناطقی از پوس���ت بدن نوزاد 
است، س���وختگی   های خفیف، س���وختگی ناشی 
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از نور خورش���ید و تحریک خفیف پوس���ت مصرف د

می  شود.
ن���کات قابل توصیه: پیش از مص���رف دارو، ناحیه 
گرم و صابون شست وشو داده  مورد نظر باید با آب 

شود.
مقدار مص���رف: به  مقدار مورد نی���از روی موضع 

گردد. مالیده شود و در صورت لزوم پانسمان 
اشکال دارویی

Ointment: (Vit. A 850IU + Vit.D 85IU) /g

           ZINC OXIDE                  
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درمان بس���یاری از 
مش���کالت خفیف پوس���تی مانند بثورات ناشی از 

عرق سوز، س���وختگی و بریدگی خفیف، محافظت 
پوست، رفع تحریک پوستی و به  عنوان ضدآفتاب 

و ضد بواسیر به کار می رود
عوارض جانب���ی: احتمال بروز درماتیت تماس���ی، 

بثورات پوستی و جوش وجود دارد.
نکات قابل توصیه: به عنوان ضد آفتاب باید نیم 
گرفتن در معرض نورخورشید،  س���اعت قبل از قرار 

به طور یکنواخت روی پوست مالیده شود.
مقدار مص���رف: به مقدار موردنی���از روزی 3 بار یا 

بیش ترروی ضایعه مالیده شود.
اشکال دارویی

Ointment: 2%



BARIUM SULFATE
CORTICOTROPHIN
ETHIODIZED OIL
FLUORESCEIN
GADOBUTROL
GADODIAMIDE
GADOPENTETATE
INDOCYANINE GREEN
IODIXANOL
IOHEXOL
IOPAMIDOL

13
DIAGNOSTIC AGENTS

IOPANOIC ACID
IOPROMIDE
MEGLUMINE COMPOUND
METHACHOLINE
METYRAPONE
PENTAGASTRIN
PROTIRELIN
SECRETIN
THYROTROPIN ALFA
TRYPAN BLUE
TUBERCULIN PPD 
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        BARIUM SULFATE                    
م���وارد مص���رف: س���ولفات باریم به  عن���وان ماده 
حاج���ب اش���عه X ب���رای آزمایش���ات پرتون���گاری و 
مختل���ف  قس���مت  های  کامپیوت���ری  توموگراف���ی 

گوارش مصرف می  شود. دستگاه 
موارد منع مصرف: در صورت انسداد روده بزرگ 
گ���وارش، احتمال  و ی���ا وجود س���وراخ در دس���تگاه 

بارداری یا دهیدراتاسیون نباید مصرف شود.
هشدارها

کتیک  1. احتمال حساسیت شدید و شوک آنافیال
به باریم وجود دارد. 

و  اولس���راتیو  کولی���ت  ب���ه  ابت���ال  ص���ورت  در   .2
دیورتیکولیت مزمن با احتیاط مصرف شود.

ع���وارض جانب���ی: احتمال ب���روز یبوس���ت، تجمع 
کم، انسداد روده و آپاندیسیت پس از  مدفوع مترا

کی یا تنقیه( دارو وجود دارد.  مصرف )خورا
نکات قابل توصیه

1- چندین ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن 
و آشامیدن خودداری شود.

2- اس���تفاده از س���ولفات باری���م ت���ا 2-1 هفته بعد 
از نمون���ه   ب���رداری از روده ب���زرگ و رکت���وم توصی���ه 

نمی شود.
3- بع���د از انج���ام آزمایش پرتو ن���گاری، به  منظور 
ک���م بیم���ار باید  جلوگی���ری از تجم���ع مدف���وع مترا
کند. ممکن است  مقادیر  زیادی مایعات دریافت 

استفاده از ملین  ها نیز  الزم باشد.
4- در بیم���اران مبت���ال ب���ه آل���رژی،  آس���م، فیب���روز 
سیس���تیک، فش���ار خ���ون ب���اال و بیم���اری قلب���ی، 
مشکالت بلع و سابقه آسپیراسیون باید با احتیاط 

مصرف شود.
5- بی���ن مصرف باری���م س���ولفات و داروهای دیگر 

فاصله ایجاد شود.
مقدار مص���رف: مقدار مصرف به ن���وع آزمایش و 

روش پرتونگاری بستگی دارد.
اشکال دارویی

Powder: 135g/sachet
Suspension: 240g/240ml

      CORTICOTROPHIN      
کورتیکوتروفی���ن به عن���وان یک  م���وارد مص���رف: 
کلیه  عامل تش���خیصی افتراقی عملکرد غده فوق 

مصرف می  شود.
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
اس���کلرودرم، پوکی استخوان، عفونت  های شدید 
قارچ���ی  عفونت  ه���ای  ویروس���ی،  ی���ا  کتریای���ی  با
عفون���ت  جدی���د،  جراح���ی  سیس���تمیک،  عم���ل 
گوارشی یا سابقه ابتال به آن،  هرپسی چشم، زخم 
نارسایی احتقانی قلب،  فشار خون باال و نارسایی 

کلیه نباید استفاده شود. اولیه غده فوق 
حساس���یتی  کنش ه���ای  وا ب���روز  هش���دارها: 
به  خصوص در تزریق زیرجلدی دارو شایع است. 
کنش  های حساس���یتی ش���ایع  عوارض جانبی: وا

ترین عارضه جانبی این دارو است.
کس���ن   های  تداخل  ه���ای داروی���ی: همزمان با وا
اس���تروژن  ها، دارو ه���ای   ،B آمفوتریس���ین  زن���ده، 
کننده  ضددیابت، انس���ولین، دارو ه���ای مدر دفع 
و  اس���تروئیدی  ضدالته���اب  دارو ه���ای  پتاس���یم، 
غیراس���تروئیدی نبای���د اس���تفاده ش���ود. وراپامیل 
کورتیکوتروفین و بروز پاس���خ  کاهش تاثی���ر  باع���ث 

کاذب می  شود.
مق���دار مص���رف: در تش���خیص عملک���رد مح���ور 
کلیوی، مقدار 25-10 واحد در 500  هیپوفیز-غدد 
میلی لیت���ر دکس���تروز 5% طی 8 س���اعت انفوزیون 
داخ���ل وری���دی می  ش���ود. قب���ل و بع���د از تجوی���ز 
کورتی���زول  پالس���مایی  غلظ���ت  کورتیکوتروفی���ن، 

اندازه گیری می  شود.
اشکال دارویی 

Injection: 40 or 80IU/ml

           ETHIODIZED OIL                
موارد مص���رف: ای���ن دارو برای عکس ب���رداری از 
رحم و لوله  های رحمی، تشخیص تومور ها و سایر 
گردن رحم و عکس برداری  اختالالت داخل لوله و 

از سیستم لنفاوی به  کار می  رود.
م���وارد منع مص���رف: برای پرتون���گاری برونش  ها 
ی���ا به  صورت داخل عروقی ی���ا داخل نخاعی نباید 

استفاده شود. 
هشدارها

کتیو  1- بیم���اران حس���اس به مواد حاج���ب رادیوا
ی���ددار ممک���ن اس���ت نس���بت ب���ه ای���ن دارو نی���ز 

حساسیت نشان بدهند.
2- در بیماران دارای نقص ظرفیت انتش���ار ریوی 
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کاه���ش جری���ان خون ری���وی مص���رف داخل د و ی���ا 

گیرد. لنفاوی این دارو با احتیاط صورت 
نمونه  ب���رداری  رح���م،  خونری���زی  ص���ورت  در   -3
کورتاژ  اخی���ر  و  تزریق  گردن رح���م یا   مخروط���ی از 
دارو تحت فش���ار  زیاد، باع���ث ورود دارو به فضای 
داخل عروقی شده و ممکن است منجر به آمبولی 

ریوی شود.
4- ت���ا 24 س���اعت بع���د از عکس ب���رداری از رحم و 
لوله   های آن، برای تش���خیص نشت دارو به حفره 

صفاقی، بیمار باید تحت نظر باشد.
تداخل  ه���ای داروی���ی: دارو ه���ای حاج���ب یددار 
ممکن است نتایج آزمایش���ات عمل غده تیروئید 

را تغییر دهند.
ع���وارض جانب���ی: ممکن اس���ت در پرتون���گاری از 
کنش  ه���ای حساس���یتی،   رح���م و لوله   ه���ای آن وا
کنش  ه���ای جس���م خارج���ی و تش���دید بیماری  وا
خ ده���د. در پرتون���گاری از  التهاب���ی ح���اد لگن���ی ر
مجاری لنفاوی احتمال آمبولی ریوی،  خیز موقتی 

یا وخیم  تر شدن موقتی خیز لنفاوی وجود دارد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: پرتونگاری از رحم و لوله   های رحمی، 
بای���د در مرحله قبل از تخمک  گ���ذاری و بیش از 2 
روز از قطع جریان قاعدگی انجام شود. 5 میلی لیتر 
دارو را با فش���ار در داخل رحم و لوله   های آن تزریق 
ک���ه لوله  ه���ای رح���م پس از  می  کنن���د، در صورت���ی 
عکس ب���رداری پر به  نظر برس���ند نتیج���ه مطلوب 
اس���ت. در صورت لزوم می توان تا 2میلی لیتر دیگر 

نیز استفاده نمود.
ب���رای پرتون���گاری مج���اری لنف���اوی، دارو بای���د با 
کانول  ک���م )ml/min 0/1 ت���ا 0/2( توس���ط  س���رعت 
در یک مجرای لنفاوی مناسب تزریق شود. ابتدا 
2-1میلی لیت���ر تزری���ق و در صورت مناس���ب بودن 
محل تزریق 8-6 میلی لیتر دیگر نیز تزریق ش���ود. 
گره  ه���ای لنف���اوی زیربغلی و  کردن  برای نمای���ان 
ف���وق ترق���و ه  ای، مق���دار 4-2 میلی لیتر ب���ه داخل 
اندام فوقانی تزریق ش���ود. ب���رای پرتونگاری عروق 
لنف���اوی آلت تناس���لی م���رد 3-2میلی لیت���ر، برای 
گردن رح���م 2-1میلی لیتر، برای عروق یک  ناحیه 
طرف���ه اندام فوقان���ی 4-2 میلی لیتر و ب���رای اندام 

تحتانی 8-6 میلی لیتر تزریق شود.
کث���ر mg/kg 0/25 ی���ا 6-1میلی لیتر  کودکان: حدا

استفاده می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 10ml

             FLUORESCEIN              
موارد مص���رف: فلورس���ئین به  ص���ورت موضعی 
ب���رای اندازه گی���ری فش���ار س���طح محدب چش���م، 
ک���ردن ضایعات س���طح چش���م، تعیین محل  پیدا
زخ���م و اجس���ام خارجی در چش���م، انج���ام آزمون 
نشت اش���ک و آزمون  های نشت زخم چشم، قرار 
دادن لنز س���خت و به  صورت تزریق داخل وریدی 
در آنژیوگرافی شبکیه چشم، ارزیابی عروق عنبیه، 
معاین���ه ته چش���م، تش���خیص بافت  ه���ای مرده و 
گردش  تومور ه���ای مختلف چش���م، تعیین زم���ان 
خون چش���م و مشاهده جریان مایع داخل چشم 

مصرف می  شود.
هشدارها

1- در افراد دارای س���ابقه آلرژی و یا آسم با احتیاط 
گردد. مصرف 

2- این دارو عدس���ی   های تماس���ی نرم، پوس���ت و 
البسه را رنگی می  کند.

گوارشی،  عوارض جانبی: تهوع و سردرد، ناراحتی 
کاهش  گاهی عالئم حساس���یت مانند  اس���تفراغ و 
کهیر  فش���ار خون، ایس���ت قلب���ی و ایس���کمی و ی���ا 

غول  آسا از  عوارض جانبی این دارو هستند
نکات قابل توصیه

گ���ر محل���ول حاوی رس���وب ب���ود، از مصرف آن  1- ا
خودداری شود.

2- بعد از مصرف این فراورده، رنگ ادرار )به  مدت 
36-24 ساعت( به زرد روشن تغییر می  نماید.

3- بعد از مصرف فلوروسئین چشم را باید با سرم 
نمکی استریل شستشو داد و حداقل یک ساعت 
از گذاشتن مجدد عدسی تماسی خودداری شود.
4- نش���ت عروق���ی فلوروس���ئین موج���ب ضایعات 

بافتی و درد شدید در بازو می  شود.
مقدار مصرف: برای مش���اهده جس���م خارجی و 
خراش  ه���ای قرنی���ه، 2-1 قط���ره از محل���ول داخل 
چش���م ریخته ش���ود و برای رنگ  آمیزی چند ثانیه 
باید صبرکرد و س���پس مقادیر اضاف���ی را با محلول 
شستشوی اس���تریل شس���ت. به  صورت موضعی 
یک اس���تریپ )که توسط آب استریل خیس شده( 
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کیس���ه پلک���ی پایی���ن نزدیک ب���ه زاویه  در داخ���ل 
داخل���ی چش���م ق���رارداده می  ش���ود و س���پس باید 

استریپ را برداشته و بیمار چندین بار پلک بزند.
 500-750 بزرگس��������االن  در  تزریق�������ی  به ص���ورت 
ب���ه   7/5 mg/kg مق���دار  درک���ودکان  میلی گ���رم  و 
س���رعت )1میلی لیتر در ثانیه( در ورید ساعد تزریق 
گونه نشت عروقی  می  شود. در هنگام تزریق از هر 

باید جلوگیری کرد.
اشکال دارویی

Injection: 10%
Strip: 1mg/strip

            GADOBUTROL                      
م���وارد مصرف: این دارو  به  عن���وان ماده حاجب 
در MRI ضایعات سیس���تم عصبی مرکزی، ارزیابی 
میزان نفوذپذیری عروق جهت تش���خیص سکته 
مغ���زی و یا شناس���ایی ایس���کمی موضع���ی مغزی 
ی���ا نفوذپذی���ری توم���ور و تش���خیص بیماری های 

بدخیم پستان استفاده می شود.
هشدارها: در بیماران مبتال به نارسایی کلیه، کمی 
کنترل نشده، بیماری قلبی-عروقی  پتاسیم خون 
ش���دید و س���ندرم QT  طوالنی مادرزادی یا س���ابقه 

آریتمی ناشی از دارو باید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: اتس���اع عروق، س���ردرد، سرگیجه، 
تهوع، استفراغ، اسهال، سوءهاضمه، پاراستزی، 
درد شکم، تشنج، تعریق بیش از حد، تنگی نفس، 
ُگر  گرفتگی، بی خوابی، تپش قلب، اختالالت  تب، 
بینایی، خشکی دهان و افت فشار خون وضعیتی 

گزارش شده است. در مصرف این دارو 
ن���کات قاب���ل توصیه: در هن���گام تزریق بای���د از هر 

کرد. گونه نشت عروقی جلوگیری 
از سیس���تم  مق���دار مص���رف: در تصویرب���رداری 
اعص���اب مرک���زی mmol/kg 0/1 به  ص���ورت تزریق 
که در ص���ورت نیاز  داخل وری���دی تجویز می ش���ود 
 0/1-0/2 mmol/Kg مق���دار  دقیق���ه   30 از  پ���س 
دیگر نیز  تجویز می شود. در شناسایی تومورهای 
ب���ه   0/3 mmol/Kg ی���ا عودکنن���ده متاس���تاتیک 

  صورت داخل وریدی تزریق می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 604.72mg/ml (1mmol/ml)

            GADODIAMIDE                
م���وارد مصرف: ای���ن دارو فقط به ص���ورت تزریق 
داخ���ل وری���دی ب���رای انج���ام MRI مغ���زی ب���رای 
نمایان سازی ضایعات داخل جمجمه  ای با عروق 
غیرطبیعی یا مش���کوک به اختالل در سد مغزی-
خون���ی، ضایع���ات نخاع���ی، نواحی داخل قفس���ه 
س���ینه، لگن، ش���کم و پش���ت پرده صفاق مصرف 

می  شود.
کلیه نباید  موارد منع مصرف: در نارسایی شدید 

مصرف شود.
کم خون���ی همولیتی���ک،  هش���دارها: در ص���ورت 

کم خونی داسی شکل با احتیاط مصرف شود.
و  س���ردرد  ته���وع،  س���رگیجه،  جانب���ی:  ع���وارض 
کاذب از عوارض جانبی این  کنش  های آلرژی���ک  وا

دارو هستند.
نکات قابل توصیه: انجام تصویربرداری MRI باید 
طی یک س���اعت بع���د از تزریق دارو  انجام ش���ود. 
در  ای���ن مدت حضور پزش���ک متخص���ص و وجود 

امکانات فوریتی ضروری است.
مقدار مصرف: ml/kg 0/2 )با سرعت بیش از 60 
میلی لیت���ر در دقیقه( داخل ورید تزریق می ش���ود. 
گ���رم )20میلی لیتر(  کث���ر  مقدار مصرف 5/74  حدا
کام���ل مقدار  می  باش���د. برای اطمین���ان از تزریق 
مصرف، 5 میلی لیتر سرم نمکی بعد از تجویز دارو 

تزریق شود.
اشکال دارویی

Injection: 287mg/ml

       GADOPENTETATE        
م���وارد مصرف: این دارو ب���رای انجام MRI مغزی 
و نخاع���ی ب���رای تش���خیص بیماری  ه���ای عروقی، 
کوستیک نیوروما، انفارکتوس  سرطانی، التهابی، آ
تح���ت ح���اد و اخت���الالت خ���اص )دمیلینه ش���دن 
اعصاب در مولتیپل اس���کلروز( و ضایعات جمجمه 
و نخاعی و س���ایر  اعضاء بدن )به جز  قلب( مصرف 

می  شود.
کم خون���ی  م��������وارد من���ع مص���رف: در ص������ورت 
کلیه  همولیتیک و نارسایی مزمن یا حاد و شدید 

نباید استفاده شود.
هشدارها

1- این دارو ممکن است باعث بروز حمالت صرعی 
شود.
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2- ای���ن دارو باع���ث تش���دید اف���ت فش���ار خ���ون د

می شود.
کنش  های  ع���وارض جانب���ی: س���ردرد، تش���نج، وا
کاذب و افت ش���دید فش���ار خون، احساس  آلرژی 
سردی در  محل تزریق، سرگیجه و تهوع از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- تصویرب���رداری CNS بای���د حداقل یک س���اعت 
گیرد، ول���ی تصویربرداری از  بع���د از  تزریق ص���ورت 
کبد را می  توان چند دقیقه بعد از تزریق انجام داد.
 10/15ml  sec از  بی���ش  س���رعت  ب���ا  تزری���ق   -2

باعث ایجاد تهوع می  شود.
گر  تکرار  آزمایش نیاز بود، فاصله زمانی حذف  3- ا
گرفته شود. دارو از بدن بین دو تجویز باید در نظر 

تزری���ق   93/8 mg/kg مق���دار مص���رف:  مق���دار 
کثر مق���دار  مصرف 12/194  وریدی می ش���ود. حدا
گ���رم )26میلی لیت���ر( می  باش���د. ب���رای اطمینان از 
تزریق کامل مقدار مصرف، 5میلی لیتر سرم نمکی 
بعد از  تجویز  دارو تزریق شود. برای تصویربرداری 
از جمجم���ه و نخاع، در صورت ل���زوم می توان یک 
تزری���ق مج���دد مق���دار ml/kg 0/2 ب���ا فاصل���ه 30 

دقیقه انجام داد.
اشکال دارویی

Injection: 469.01mg (0.5mmol)/ml

  INDOCYANINE GREEN    
موارد مصرف: این فراورده برای آنژیوگرافی چشم 
کبدی و جریان  و تش���خیص بازده قلبی، عملک���رد 

کبد به  کار می رود.  خون 
کتیک در  هش���دارها: احتمال بروز ش���وک آنافیال
کاتتر قلبی وجود  هنگام تجویز ای���ن دارو از طریق 

دارد.
کهیر  کتیک و  کنش های آنافیال عوارض جانبی: وا

از عوارض جانبی این دارو می باشند.
تداخل ه���ای داروی���ی: از فراورده ه���ای هپاری���ن 
عن���وان  ب���ه  نبای���د  بی س���ولفیت  س���دیم  ح���اوی 
ضدانعقاد ب���رای جمع آوری نمونه ه���ای خون در 

تست با ایندوسیانین استفاده نمود.
نکات قابل توصیه:

1- محلول فراورده را باید در روز  آزمون تهیه نمود 
کثر تا 6 ساعت بعد مصرف شود.  و حدا

کتیو  را حداقل تا  2- آزمایش���ات برداشت ید رادیوا
یک هفته بعد از مصرف این ف���راورده نباید انجام 

داد.
گونه رس���وب در فراورده، از  3- در صورت وجود هر 

مصرف آن خودداری شود.
مق���دار مص���رف: ب���رای بررس���ی ب���ازده قلب���ی در 
کاتتریزاس���یون  بزرگس���االن 5-2/5میلی گرم برای 
تش���خیصی قلب���ی تجویز  می ش���ود. برای بررس���ی 
کبد مق���دار mg/kg 0/5 داخ���ل ورید بازو  عملک���رد 
به  س���رعت تزریق می ش���ود. در صورت اس���تفاده از 
روش فتومتری���ک قب���ل از تزری���ق دارو، 6میلی لیتر 
کنت���رل و برای  خ���ون ورید بیم���ار بای���د به  عن���وان 
گرفته ش���ود و از طریق  منحنی اس���تاندارد غلظت 
همان س���وزن ف���راورده تزریق ش���ود. اندازه گیری از 
گوش و فتومتریک  طریق دو روش دانس���یتومتری 
اندازه گیری می شود. در آنژیوگرافی چشم مقادیر تا 
40میلی گ���رم فراورده در 2 میلی لیتر حالل مایی در 
ورید س���طح قدامی آرنج به  ص���ورت یک جا تزریق 
ش���ود و متعاق���ب آن 5 میلی لیت���ر س���رم نمکی نیز 

به  طور یک جا تزریق شود.
اشکال دارویی

Injection: 25mg

                IODIXANOL                       
م���وارد مصرف: این دارو ب���رای آنژیوکاردیوگرافی، 
آنژیوگراف���ی،  آئوروگراف���ی، آرتریوگراف���ی، ونوگراف���ی، 
کامپیوتری و مغز  و  اوروگرافی دفعی، مقطع نگاری 

بدن به  کار می  رود.
وج�������ود  ص������ورت  در  مص�������رف:  من���ع  م�������وارد 
فئوکروموس���یتوم ی���ا دهیدراتاس���یون نباید تجویز 

شود.
هشدارها

ایمن���ی  نق���ص  هیپرتیروئیدیس���م  ص���ورت  در   -1
ی���ا اخت���الالت خودایمن���ی، س���ابقه آس���م، آلرژی، 
کم  خونی داسی  کلیه و بیماری  نارس���ایی ش���دید 

شکل با احتیاط مصرف شود.
2- در ص������ورت آمفی��������زم مزم�����ن ری�������وی )ب���رای 
)ب���رای  هوموسیس�������تینوری  آنژیوکاردیوگراف���ی(، 
آنژیوگرافی(، عفونت موضعی یا ایس���کمی ش���دید، 
التهاب ریوی، ترومبوز  و  انس���داد سیستم وریدی 

)برای ونوگرافی( با احتیاط مصرف شود.
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3- ای���ن دارو نباید به فض���ای زیرعنکبوتیه تزریق 
شود.

آریتم���ی،   ص���دری،  آنژی���ن  ج����انب���ی:  ع�������وارض 
افزای���ش فش���ار خون، س���نکوپ، پارس���تزی، خیز، 
ته���وع، اس���تفراغ،  کاذب،  آلرژی���ک  کنش  ه���ای  وا
اس���هال، سردرد و س���رگیجه از  عوارض جانبی این 

دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: ای���ن دارو را نباید همزمان 
کیس���ه صف���را و  دارو های  ب���ا دارو ه���ای پرتونگاری 

کرد. هوش بر مصرف 
نکات قابل توصیه

1- پ���س از مصرف ای���ن دارو احتمال ب���روز تداخل 
در  آزمایشات غده تیروئید، آزمایش بیوشیمیایی 
ادرار، زمان تولید ترومبین، میزان فعالیت و به هم 

کت   ها وجود دارد. چسبندگی پال
2- ب���ه  منظور جلوگی���ری از دهیدراتاس���یون، باید 
کافی مایع���ات به بیمار  قب���ل از آزمایش به مق���دار 

داده شود.
3- در حین تزریق و حداقل 60 دقیقه بعد از تزریق 
داخل عروقی دارو، بیمار باید تحت مراقبت باشد.
4- تجویز گلوکوکورتیکوئید ها و آنتی  هیستامین   ها 
کنش  های شدید  کاهش بروز و شدت وا به منظور 
در بیم���اران پرخطر )مثل آس���م، س���ابقه آل���رژی یا 
حساسیت به پنی  سیلین، دهیدراتاسیون، سابقه 
توصی���ه  فئوکروموس���یتوم(  و   صرع���ی  اخت���الالت 

می  شود.
کوکاردیوگراف���ی 3-45  ا ب���رای  مق���دار مص���رف: 
ی���د   320 mg/ml ح���اوی  محل���ول  از  میلی لیت���ر 
داخل ش���ریان و ب���رای آنژیوگراف���ی50-2 میلی لیتر 
از محل���ول mg/ml 320-270 ی���د داخل -ش���ریان 
و ب���رای آئورتوگرافی ی���ا آرتریوگرافی 90-8 میلی لیتر  
از  محل���ول mg/ml 320 ی���د داخل ش���ریان و برای 
ونوگرافی 150-50 میلی لیتر برای هر اندام تحتانی 
از  محلول حاویmg/ml 320-270 ید داخل ورید 
و برای اوروگراف���ی دفعی ml/kg 1 از محلول حاوی 

گردد. mg/ml 270 ید داخل ورید تزریق می 
برای انجام CT مغ���زی و بدن، 150-75 میلی لیتر 
از محل���ول ح���اوی mg/ml 320-270 ی���د داخ���ل 
وری���دی به طور یک جا تزریق یا 150-100میلی لیتر 
از  محل���ول ح���اوی mg/ ml  320- 270 ب���ه  صورت 

انفوزیون وریدی تزریق می  گردد.

اشکال دارویی
Injection: 550mg (270mg iodine/ml); 
652mg (320mg iodine/ml); 150mgI/ml

                    IOHEXOL                                      
موارد مصرف: ایوهگزول از راه داخل نخاعی برای 
میلوگرافی ناحیه سینه، گردن، کمر و تمامی ستون 
کامپیوتری(، از  راه  فقرات )استاندارد یا توموگرافی 
داخل عروقی ب���رای آنژیوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی، 
اوروگراف���ی  آرتریوگراف���ی، ونوگراف���ی،  آئورتوگراف���ی، 
ب���دن،  و  مغ���ز   کامپیوت���ری  توموگراف���ی  دفع���ی، 
هرنیوگراف���ی، از  راه داخل مجرا برای پانکراتوگرافی 
کوالنژیوپانکراتوگرافی برگش���تی، و از راه  برگش���تی، 
داخل مایع س���ینوویال برای آرتروگرافی مفصل، از 
کامپیوتری ش���کم و  ک���ی، برای توموگرافی  راه خورا

گوارش مصرف می  شود. رادیوگرافی دستگاه 
موارد منع مصرف: در صورت وجود س���ابقه آسم 

یا آلرژی یا دهیدراتاسیون نباید مصرف شود.
هشدارها

1- این دارو موجب ایجاد یا تشدید دهیدراتاسیون 
کلیه بخصوص در  و افزایش احتمال نارسایی حاد 

اطفال یا سالخوردگان می  شود. 
کبد و  2- در بیم���اران مبت���ال به نارس���ایی ش���دید 
کلیه، تیروتوکس���یکوز یا میلومات���وز باید با احتیاط 

زیاد مصرف شود.
3- این دارو در بیماران مبتال به فئوکروموس���یتوم 
ممک���ن اس���ت باع���ث تش���دید حمله فش���ار خون 

گردد.
کتیو  4- بیماران حس���اس به مواد حاج���ب رادیوا
ی���ددار ممک���ن اس���ت نس���بت ب���ه ای���ن دارو نی���ز 

حساسیت نشان بدهند.
ع���وارض جانب���ی: احتم������ال ب������روز  ترمب����وآمبولی 
منج���ر ب���ه انفارکتوس میوکارد وجود دارد. در افراد 
مبتال به دهیدراتاسیون، سردرد  دامنه  دار ممکن 

است پس از تزریق داخل نخاعی بروز  نماید.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی ش���ایع شامل وا
کاذب،  س���ردرد، برونکواسپاسم، خیز  ریوی، افت 
گردن، تهوع،  کمردرد، سختی  شدید فشار خون، 
اس���هال و س���رگیجه می  باش���د. در تزری���ق داخل-
گیج���ی، درد  نخاع���ی، الته���اب غیرعفون���ی منن���ژ، 
عصب سیاتیک، درد در ناحیه پشت و درد و تورم 



454

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
مفصل مشاهده می  شود.د

تداخل  ه���ای دارویی: تجوی���ز داخل نخاعی این 
ک���ه فنوتیازین مصرف می  کند،  دارو برای بیماری 
گردد.  ممکن اس���ت باع���ث بروز حمالت تش���نجی 
گونیس���ت   های بتا باعث  مصرف همزم���ان ب���ا آنتا
کتوئید می  گردد. مصرف  کنش  های آنافیال ب���روز  وا
کی پرتونگاری  همزمان ای���ن دارو با دارو های خورا
کلی���ه را افزای���ش  کیس���ه صف���را احتم���ال س���میت 
می  ده���د. مصرف همزم���ان این دارو ب���ا دارو های 
کاهش ش���دید فش���ار  ضد پرفش���اری خون، باعث 

خون می  شود. 
نکات قابل توصیه:

1- در اف���راد دارای حساس���یت ب���ه پنی س���یلین یا 
کلیه با  س���ابقه آل���رژی و بیماری آس���م یا نارس���ایی 

احتیاط مصرف شود.
2- دو ساعت قبل از آزمایش بیمار باید از خوردن 
کن���د، فقط می توان در ص���ورت لزوم از  خودداری 

مایعات استفاده کرد.
3- ب���ا مص���رف ای���ن دارو احتمال ب���روز  تداخل در 

آزمایش تیروئید وجود دارد.
بیم���ار  زی���اد  تح���رک  از  دارو  مص���رف  از  پ���س   -4

جلوگیری شود.
5- قط���ع موقتی ش���یردهی )حداقل 24 س���اعت( 

بعد از  تجویز دارو توصیه می  شود.
مقدار مصرف: برای میلوگرافی، بس���ته به ناحیه 
تزری����������ق در ح���دود 17-6میلی لیت���ر از محل���������ول 
دارو حاوی mg/ ml 300- 240 ید مصرف می  شود. 
برای آنژیوکاردیوگرافی 75-20میلی لیتر از  محلول 
دارو ح���اوی mg/ml 350 ید به  طور یک جا تزریق 
می  گردد. برای رادیوگراف��������ی بطن   ها ml 60-30 از 
محل���ول دارو حاوی mg/ ml 350 ی���د به  طور یک 
ج���ا تزری���ق می  گ���ردد. ب���رای آرتریوگراف���ی انتخابی 
کرونر14 -3میلی لیت���ر از محلول دارو حاوی  عروق 
mg/ml 350 به داخل هر ش���ریان تزریق می  شود. 
برای آنژیوگراف���ی 45-4 میلی لیت���ر از  محلول دارو 
ح���اوی mg/ml 140 )بس���ته ب���ه عض���و م���ورد نظر( 
مص���رف می  ش���ود. ب���رای آنژیوگرافی ش���ریان های 
محیطی90-10 میلی لیت���ر )بس���ته به ش���ریان مورد 
نظر( از محل���ول دارو حاوی mg/ ml 350 ید تزریق 
می گردد. برای ونوگرافی محیطی 150- 20میلی لیتر 
تزری���ق  ی���د   240 mg/mlح���اوی دارو  محل���ول  از 

آئورتوگرافی80-50میلی لیت���ر  ب���رای  می  گ���ردد. 
آئ���ورت(، 60-30میلی لیتر )ش���اخه   های  )ش���ریان 
کلیوی(  انش���عابی( و 15-5 میلی لیتر)شریان های 
از محل���ول mg/ml 350-300 ی���د به ط���ور یک جا 
تزری���ق می  گ���ردد. ب���رای آرتریوگرافی مغ���زی 6-12 
میلی لیت���راز محل���ولmg/ml 300 ی���د داخ���ل ورید 
مورد نظ���ر  ت�������������زریق می  گردد. ب���رای اوروگ�����رافی 
محل���ول  از   200-350 mg/kg مع���ادل  دفع���ی 
اس���تفاده  ی���د   300 -350 mg/ml ح���اوی  دارو 
می  ش���ود. برای هرنیوگرافی50میلی لیتر از محلول
mg/ ml 240 داخل وری���دی تزریق می  گردد. برای 
CT مغ���ز 250- 120میلی لیتر از محلول دارو حاوی 
mg/ ml 240 ید و برای CT بدن200 -50میلی لیتر 
از محل���ول دارو ح���اوی mg/ ml 300 ی���د مص���رف 

می  شود.
برگش���تی  کوالنژیوگراف���ی  و  پانکراتوگراف���ی  ب���رای 
 240 mg/ml 50- 10میلی لیتر از محلول دارو حاوی

داخل مجرا تجویز می  گردد.
15-0/5میلی لیت���ر   مفص���ل  از  پرتون���گاری  ب���رای 
)بس���ته به مفصل مورد نظر( از محلول دارو حاوی 
mg/ml 240 ی���د داخ���ل مایع س���ینوویال مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 240mgI/ml; 300mgI/ml; 
350mgI/ml

                IOPAMIDOL                            
موارد مصرف: این فراورده برای انجام آنژیوگرافی 
قلب و عروق شامل آرتریوگرافی مغزی و محیطی، 
ونتریکولوگراف���ی،  و  کرون���ر  ع���روق  آرتریوگراف���ی 
آنژیوگراف���ی اطفال، آنژیوکاردیوگراف���ی، آرتریوگرافی 
انتخابی احش���ا، آئورتوگراف���ی، ونوگرافی محیطی، 
اوروگرافی دفعی داخل وریدی و به  منظور افزایش 
کامپیوتری سر و بدن  کنتراس���ت در مقطع نگاری 

استفاده می شود
م���وارد من���ع مص������رف: در  بیم�������اران مبت���ال ب���ه 
کروگلوبینم���ی، مولتیپل میلوم���ا و بیماری های  ما

کلیه نباید مصرف شود. کبد و  شدید 
هشدارها

1- از تزری������ق داخ���ل نخ���اع���ی    بی���ش از مق�����������دار 
mg/ mL  300 ایوپامیدول باید خودداری شود.
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2- قب���ل از مصرف ای���ن فراورده باید تع���ادل آب و 
الکترولیت های بیمار بررسی شود.

ع با  3- در بیم���اران مبت���ال ب���ه آس���م یا س���ابقه صر
احتیاط مصرف شود.

4- استفاده از  این دارو در بیماران با عالئم آنوری 
توصیه نمی شود.

عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، س���ردرد، سفتی 
کمر، درد سیاتیک، اسپاسم  گردن، درد در ناحیه 
عضالنی، تشنج، برادی کاردی، افت فشار خون و 
درد در محل تزریق و عضو تحت بررس���ی با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
نکات قابل توصیه

کریس���تال در محل���ول از   1- در ص���ورت مش���اهده 
استفاده آن باید خودداری شود.

2- غلظ���ت ب���االی م���اده حاج���ب در س���رم و ادرار 
می توان���د ب���ا آزمایش ه���ای تش���خیصی تیروئید و 
بررس���ی عملک���رد انعق���ادی خ���ون و آزمون ه���ای 
بیلی روبی���ن، پروتئین ها و ترکیب���ات غیرآلی )مثل 

کند. کلسیم و فسفات( تداخل  آهن، مس، 
3- ایوپامی���دول ب���ا س���طوح فل���زی دارای م���س 
که  کن���ش می ده���د. از  اس���تفاده از  تجهیزات���ی  وا
منجر  به تماس مس���تقیم فراورده با این س���طوح 

می شود باید اجتناب شود.
 5-10 مغ���زی  آرتریوگراف���ی  در  مص���رف:  مق���دار 
میلی لیت���ر از محل���ول  ح���اوی mg/ml 300 ی���د، در 
کرونر 15-8 میلی لیتراز محلول  آرتریوگرافی ع���روق 
آنژیوکاردیوگراف���ی  در  ی���د،   370 mg/ml ح���اوی 
ml/ kg 1/2-1 از محلول ح���اوی mg/ ml 370 ید، 
در آرتریوگرافی محیطی 50-40میلی لیتر از محلول 
حاوی mg/ml 370 یا mg/ml 300 ید، در ونوگرافی 
mg/ml50-30 از محل���ول حاوی mg/ ml 300 ید، 
در اورگراف���ی 50-30میلی لیت���ر  از محل���ول ح���اوی 
افزای���ش  در  و  ی���د   300  mg/mlی���ا  370 mg/ml
کامپیوتری سر و بدن  کنتراس���ت در مقطع  نگاری 
ml/kg 20-0/5 از  محل���ول حاوی mg/ml 370 یا

mg/ml 300 ید مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 300mgI/ml; 370mgI/ml

            IOPANOIC ACID                      
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���رای پرتونگاری 

که تش���خیص بعد از  کیس���ه صفرا فقط در مواردی 
التراسونوگرافی قطعی نباشد، درمان بیماری گریوز  
که درمان های رایج منع مصرف داشته  در صورتی 
یا تصحیح سریع تیروتوکس���یکوز الزم باشد و برای 

نمایان سازی مجرای صفراوی به  کار می  رود.
کبدی- موارد منع مصرف: در بیماری پیشرفته 
کبد نباید مصرف  کلیه و  کلیوی، نارسایی ش���دید 

شود.
هشدارها

1- در صورت س���ابقه حساس���یت به پنی س���یلین، 
کنش   ه���ای  وا ب���روز  احتم���ال  آس���م،  ی���ا  آل���رژی، 

کتیک در  بیماران افزایش می  یابد. آنافیال
2- ای���ن دارو  اخت���الالت دفع آب ب���ه خصوص در 
ک���م ادراری، دیابت یا  مبتالی���ان به ب���ه پ���رادراری، 

کند. کاهش قبلی آب بدن را تشدید می 
کافی مایعات و قلیایی س���ازی ادرار در   3- مصرف 
بیماران مبتال به افزایش غلظت اسیداوریک خون 

توصیه می  شود.
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  دارو  ای���ن  مص���رف   -4
کرون���ر ممک���ن اس���ت باعث  بیماری  ه���ای ع���روق 
کاهش ضربان قل���ب و عدم  کاهش فش���ار خ���ون، 

کرونر شود. کفایت حاد عروق 
5- ب���ه  دلی���ل احتم���ال ب���روز طوف���ان تیروئیدی،  
مصرف این دارو در بیماران هیپرتیروئیدی باید با 

گیرد. احتیاط صورت 
کاذب،  آلرژی���ک  کنش  ه���ای  ع���وارض جانب���ی: وا
کب���ودی و خونری���زی غیرع���ادی، اس���هال،  تهوع و 
کرامپ   های ش���کمی،  دفع  اس���تفراغ، اسپاس���م یا 
ک، سرگیجه و سردرد از عوارض جانبی  ادرار دردنا

این دارو هستند.
مص�������رف  ص�����ورت  در  داروی������ی:  تداخل  ه���ای 
همزم���ان با دارو های اوروگرافی خطر بروز س���میت 
کلی���وی افزای���ش می  یابد. مص���رف همزم���ان این 
کاهش تأثی���ر دارو بر  کلس���تیرامین موجب  دارو ب���ا 

نمایان سازی کیسه صفرا می  شود.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی مث���ل  1- در ص���ورت وج���ود اخت���الالت 
کوچک و سوءجذب و  بیماری  های التهابی روده 
کوچک ممکن است جذب و تأثیر  کوتاهی روده  یا 

کاهش یابد. دارو 
کبدی یا مجرای سیس���تیک  2- انس���داد مجرای 
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کیس���ه صفرا د موجب می  ش���ود عبور دارو به داخل 

مسدود شده و نمایان سازی انجام نشود.
3- پ���س از مصرف این دارو احتم���ال بروز  تداخل 
در آزمایش���ات و تصویربرداری غ���ده تیروئید وجود 

دارد.
کاذب  4- ای���ن دارو باع���ث ایج���اد نتای���ج مثب���ت 
در  آزمای���ش تجزی���ه ادرار و افزای���ش دف���ع ادراری 

اسیداوریک می  شود.
5- ای���ن دارو بای���د ش���ب قب���ل از  روز  آزمایش بعد 
از ش���ام )غذای چرب( همراه با آب مصرف ش���ود. 
از   جلوگی���ری  ب���رای  زی���ادی  مایع���ات  همچنی���ن 
دهیدراتاس���یون مصرف ش���ود. بعد از مصرف دارو 
از خوردن و آش���امیدن )به جز  آب( باید خودداری 

شود.
6- تجویز گلوکوگورتیکوئید ها و  آنتی  هیستامین   ها 
کنش  های شدید  کاهش بروز ش���دت وا به منظور 
در بیم���اران پرخط���ر )مث���ل آس���م، س���ابقه آل���رژی 
یا حساس���یت ب���ه پنی س���یلین، دهیدراتاس���یون( 

توصیه می  شود.
7- قط���ع موقتی ش���یردهی )حداقل 24 س���اعت( 

بعد از  تجویز دارو توصیه می  شود.
مقدار مصرف

گرم در 2 ش���ب متوالی برای  بزرگس���االن: مقدار 3 
کیس���ه صفرا اس���تفاده می شود.  انجام پرتونگاری 
گرم   گری���وز 500 میلی گرم تا 1  ب���رای درمان بیماری 

در روز مصرف می  شود.
 ،150 mg/kg ،کیلوگرم کودکان تا 13  کودکان: برای 
گرم و برای  کیلوگرم، 2  کودکان بی���ن 13-23  برای 
کی مصرف  گرم خورا کیلوگرم به باال، 3  کودکان 23 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500g (66.68% Iodine)

               IOPROMIDE                            
م���وارد مص���رف: این ف���راورده ب���رای آرتریوگرافی، 
آئورتوگراف���ی، آنژیوگراف���ی و ونوگراف���ی مغ���ز، قلب و 
کامپیوتری  عروق، اوروگرافی دفعی و  مقطع نگاری 

مغز  و بدن استفاده می  شود.
وج���ود  ص���ورت  در  مص�����رف:  من������ع  م�������وارد 
فئوکروموس���یتوم و دهیدراتاس���یون نباید مصرف 

شود.

هشدارها
1- ایوپرومای���د نباید از طریق داخل نخاعی تجویز 

شود.
تش���دید  ی���ا  ایج���اد  موج���ب  دارو  ای���ن   -2
دهیدراتاس���یون و افزایش احتمال نارس���ایی حاد 
کافی  کلیه می ش���ود. باید قبل از آزمایش به مقدار 
مایعات به بیمار داده شود. احتمال بروز نارسایی 

کلیه در بیماران سالخورده بیشتر است.
کنش  ه���ای  وا ترومبوآمبول���ی،  جانب���ی:  ع���وارض 
آلرژیک کاذب، سردرد، سرگیجه، کاهش یا افزایش 
کمردرد، سختی  کاهش ضربان قلب،  فشار خون، 
گردن، تهوع و  اس���تفراغ و اسهال از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کیسه صفرا احتمال  کی پرتونگاری  دارو های خورا

کلیه را افزایش می  دهد. بروز سمیت 
نکات قابل توصیه

کم  خونی داسی شکل،  1- در صورت ابتال بیمار به 
آس���م و بیماری  ه���ای آلرژی���ک، پ���رکاری تیروئید یا 

کلیه باید با احتیاط مصرف شود.  نارسایی 
2- در ص���ورت وج���ود عفونت موضعی، ایس���کمی 
ش���دید، التهاب وریدی، ترومبوز، انسداد وریدی، 
مصرف ای���ن دارو ب���رای ونوگرافی باید ب���ا احتیاط 

انجام شود.
3- پ���س از مصرف این دارو احتم���ال بروز تداخل 
در آزمایش���ات تش���خیصی تیروئی���د، تعیی���ن زمان 

پروترومبین و ترومبوپالستین وجود دارد.
4- تجویز گلوکوکورتیکوئید ها و  آنتی  هیستامین   ها 
کنش  های شدید  کاهش بروز و شدت وا به منظور 
در بیم���اران پرخط���ر )مث���ل آس���م، س���ابقه آل���رژی 
یا حساس���یت ب���ه پنی  س���یلین و س���ابقه حمالت 

صرعی( توصیه می  شود.
5- قط���ع موقتی ش���یردهی )حداقل 24 س���اعت( 

بعد از  تجویز دارو توصیه می  شود.
6- در حی���ن تزری���ق و حداق���ل 60 دقیق���ه بع���د از  
تزریق داخل عروقی دارو، بیمار باید تحت مراقبت 

باشد.
مق���دار مصرف: ب���رای آرتریوگرافی مغ���زی 3-50 
ی���د،   300 mg/ml ح���اوی  محل���ول  از  میلی لیت���ر 
کرونر  ب���ه  منظور پرتون���گاری بطن چ���پ یا ع���روق 
60-3 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml 370 ید، 
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برای آئورتوگرافی یا آنژیوگرافی احش���ایی از محلول 
حاوی mg/ml 370 ید، برای آرتریوگرافی محیطی 
50-5 میلی لیتر از محلول حاوی mg/ml 300 ید، 
ب���رای اوروگرافی دفع���ی mg/kg 300 با اس���تفاده از 
محل���ول ح���اوی mg/ml 300 ی���د، ب���رای ونوگرافی 
کمترین حجم الزم برای نمایان س���ازی  محیط���ی 
از محل���ول ح���اوی mg/ml 240 ید، ب���رای CT مغز 
200-50 میلی لیت���ر )یک جا( ی���ا 200-100 میلی لیتر 
)انفوزیون( از محلول حاوی mg/ml 300 ید تزریق 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 240mg I/ml; 300mg I/ml; 
370mg I/ml

               MEGLUMINE             
           COMPOUND            

داروی  ب���ه  عن���وان  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
گ���وارش  ب���رای پرتون���گاری دس���تگاه  تش���خیصی 
)در ص���ورت من���ع مصرف س���ولفات باری���م( و برای 
تشخیص بیماری   های عروقی، اختالالت مجاری 
صف���راوی، اختالالت مغزی، اخت���الالت ورید باب 
کلی���ه و مج���اری ادرار  یا وری���د طح���ال، اختالالت 
و اخت���الالت دیس���ک و مفاصل و به عن���وان ماده 
و  مفص���ل  بیماری   ه���ای  تش���خیص  در  حاج���ب 
دیسک، افزایش دهنده کنتراست در مقطع نگاری 
و  گوارش���ی  اخت��������الالت  ب������دن،  از  کامپیوت�������ری 

بیماری  های قلبی استفاده می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
حساس���یت به پنی  سیلین، س���ابقه آلرژی یا آسم، 
بیم���اری ش���دید قلبی-عروقی، دهیدراتاس���یون، 
کلیه، حمالت عصبی  فئوکروموسیتوم، نارس���ایی 

اخیر این دارو نباید مصرف شود. 
هشدارها

تزریق���ی  مگلومی���ن  دیاتری���زوات  مص���رف  ب���ا   -1
به  خصوص در ص���ورت تزریق   های مکرر، احتمال 

بروز تشنج در شیرخواران وجود دارد.
2- ب���ه  منظور جلوگی���ری از دهیدراتاس���یون، باید 
کافی مایع���ات به بیمار  قب���ل از آزمایش به مق���دار 
کلیه در بیماران  داده شود. احتمال بروز نارسایی 

سالخورده بیشتر است.
3- در ص���ورت وج���ود تصل���ب ش���رائین مغ���زی، 

افزای���ش فش���ار داخل جمجمه، ضایع���ات اولیه یا 
گردد. متاستاتیک مغز با احتیاط مصرف 

عوارض جانبی: در صورت تزریق این دارو با غلظت 
60% در داخ���ل فضای زیرعنکبوتیه ممکن اس���ت 
کلیه  کن���د. بروز نارس���ایی حاد  تش���نج و مرگ بروز 
پ���س از تزریق داخ���ل عروقی دیاتری���زوات در طول 
پرتونگاری دفعی از مجاری ادراری به  خصوص در 
کلیه ناشی از بیماری  های  بیماران مبتال به آسیب 
کنش  ه���ای آلرژیک  گزارش ش���ده اس���ت. وا دیگ���ر 
کاهش  کاذب، ضعف ش���دید و غیرعادی ناش���ی از 
فش���ار خ���ون، خس خ���س ی���ا اش���کال در تنفس، 
گرمی و برافروختگی غیرعادی پوس���ت،   احس���اس 
تهوع و اس���تفراغ، اس���هال، طعم فلزی، سرگیجه، 
س���ردرد،  الته���اب بینی، س���رفه، خ���ارش، اختالل 
کاهش یا  بینای���ی، عطس���ه، بزرگ���ی غ���ده بزاق���ی، 
افزای���ش ضرب���ان قل���ب،  اخت���الالت ECG، آریتمی 
قلب���ی، ش���وک و ایس���ت قلب���ی از ع���وارض عمومی 
نسبتًا شایع هستند. از عوارض موضعی می توان از 
درد و آسیب بافتی در ناحیه تزریق، ترومبوفلبیت، 
ترومبوزیس، اسپاسم وریدی و آمبولیسم نام برد.

تداخل  های دارویی: مصرف همزمان با دارو های 
تنگ کننده ع���روق می  توان���د خطرات ب���روز  اثرات 
عصبی ای���ن دارو را افزایش دهد. مصرف همزمان 
کنش  های  گونیس���ت  های بتا باعث ب���روز وا ب���ا آنتا
ب���ا  دارو  ای���ن  مص���رف  می  گ���ردد.  کتوئی���د  آنافیال
کیسه صفرا احتمال  کی پرتونگاری  دارو های خورا
کلیه را افزایش می  دهد. مصرف همزمان  سمیت 
ای���ن دارو با دارو های ضد پرفش���اری خون، باعث 

کاهش شدید فشار خون می  شود. 
نکات قابل توصیه

کیس���ت  ها  1- ای���ن دارو برای میلوگرافی یا معاینه 
که ممکن است با فضای  یا سینوس   های پش���تی 

زیرعنکبوتیه مرتبط باشند توصیه نمی شود.
2- ب���رای جلوگی���ری از آسپیراس���یون محتوی���ات 
معده، پیش از  انجام آزمون غذا مصرف نشود، اما 

خوردن مایعات رقیق منعی ندارد.
3- مصرف ترکیبات حاجب یددار ممکن اس���ت با 
گویچه    ها،  آزمون   های عملکرد تیروئید، ش���مارش 
آزمایش���ات انعق���اد خ���ون و بعض���ی از  آزمون   های 

خاص ادرار تداخل داشته باشد.
4- قب���ل از تجوی���ز مق���دار اصل���ی، تزری���ق داخ���ل 
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وریدی 1-0/5میلی لیتر از فراورده به منظور آزمون د

گرچه وسایل الزم  حساس���یت توصیه می  ش���ود. ا
کنش  های حساسیتی باید در  برای جلوگیری از وا

دسترس باشند.
آریت������م���ی در  ب���ه موق������ع  ب�������رای تش���خیص   -5
و  کرون�����ر  ع�������روق  آرتریوگراف���ی  آزمای���ش  حی���ن 
الکتروکاردیوگراف���ی  انج������ام  آنژیوکاردیوگراف��������ی 

ضروری است.
6- تجویز گلوکوکورتیکوئید ها و  آنتی  هیستامین   ها 
کنش  های شدید  کاهش بروز و شدت وا به منظور 
در بیم���اران پرخطر )مثل آس���م، س���ابقه آل���رژی یا 
دهیدراتاس���یون،  پنی  س���یلین،  ب���ه  حساس���یت 
س���ابقه حمالت صرعی و فئوکروموسیتوم( توصیه 

می  شود.
7- قط���ع موقتی ش���یردهی )حداقل 24 س���اعت( 

بعد از تجویز دارو توصیه می  شود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: بزرگس���االن برای پرتونگاری از مجرای 
کی  گوارشی مقدار 90-30 میلی لیتر به صورت خورا
و ی���ا مقدار240میلی لیت���ر از محل���ول 76% )رقی���ق 
ش���ده در  1 لیتر آب آشامیدنی( از  راه مقعد مصرف 
کامپیوت���ری از بدن  می  ش���ود. ب���رای مقطع نگاری 
240میلی لیت���ر محلول رقیق ش���ده 30- 15 دقیقه 
قب���ل از آزمایش مصرف می  ش���ود. محل���ول رقیق 
ک���ردن 25میلی لیتر آن در   ش���ده را می توان از حل 

1 لیتر آب آشامیدنی به دست آورد. 
گوارش���ی در  ک���ودکان: برای پرتون���گاری از مجرای 
کودکان تا س���ن 5 س���ال مق���دار 30میلی لیت���ر و در 
ک���ودکان ب���ا س���ن 10-5 س���ال مق���دار 60 میلی لیتر 
کی اس���ت. این مقدار مصرف باید  به  صورت خورا
ب���ا حج���م مع���ادل از آب )کودکان س���الم( و ی���ا با 3 
کمتر از  ک���ودکان ضعیف یا ب���ا وزن  براب���ر آب )برای 

10  کیلوگرم( رقیق شود.
مق��������دار  آنژیوکاردی����وگراف�������ی  ب���رای  ت�������زریق���ی: 
کاتتر  50- 35میلی لیت���ر از محل���ول 76% از طری���ق 
به  س���رعت )ط���ی 2-1 ثانی���ه( در ی���ک وری���د بزرگ 
محیطی و یا در حفرات قلب یا عروق بزرگ مرتبط 
تزری���ق می  ش���ود. در آنژیوگرافی مغز ب���رای نمایان 
ساختن عروق مغزی، مقدار 10میلی لیتر از محلول 
حاوی mg/ml 20 ید به  وسیله جراحی در شریان 

س���بات اصل���ی تزریق می  ش���ود. ب���رای پرتونگاری 
محل���ول  از  40- 15میلی لیت���ر  مق���دار  آئ���ورت  از 
کاتتر برگش���تی به  صورت  mg/ ml 310 ی���د از طریق 
یک جا  تزریق می  ش���ود. در پرتونگاری انتخابی از 
کلیه، مقدار 10-5 میلی لیتر از محلول  شریان های 
کاتتر در ش���ریان  ح���اوی mg/ml 370 ی���د از طریق 
کلی���ه تزریق می ش���ود و در صورت نی���از این مقدار 

تکرار می  گردد. 
اشکال دارویی

Injection: 76% (Meglumine Diatrzoate 
66% + Sodium Diatrzoate 10%); 
60% (Meglumine Diatrzoate 52.1% + 
Sodium Diatrzoate 7.9%) 
Oral or Rectal Solution: 60% 
(Meglumine Diatrzoate 66% + Sodium 
Diatrzoate 10%)
Meglumine+Ioxaglate: Meglumine 
Ioxaglate 393 mg/ml + Sodium 
Ioxaglate 196.5 mg/ml

      METHACHOLINE               
تش���خیص  ب���رای  کولی���ن  متا مص���رف:  م���وارد 
کنش���ی مجاری هوایی برونشی در  افرادی  بیش  وا
که از  نظر  بالینی آسم آشکاری ندارند، به  کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: نبای���د به ص���ورت مک����رر و 
کرها  همچنی���ن در بیم�اران ت�ح���ت درم�ان با بتابال

مصرف شود.
گلو، احس���اس  ع���وارض جانبی: س���ردرد، تحریک 
س���بکی س���ر  و خارش از ع���وارض جانب���ی این دارو 

هستند.
نکات قابل توصیه

ع، مش���کالت قلبی- 1- در بیم���اران مبت���ال به صر
عروق���ی، تیروئیدی، زخم معده، انس���داد مجاری 
کولینرژیک  که با داروه���ای  ادراری و هر ش���رایطی 

تشدید می شوند، با احتیاط استفاده شود.
2- قب���ل از  انجام آزمون، بای���د عملکرد پایه ریوی 
اندازه گیری شود و FEV1 باید حداقل 70% مقدار 
پیش بینی شده باش���د. سطح هدف برای نتیجه 
کاه���ش در FEV1  در  مثب���ت آزمون مع���ادل %20 
کلراید(  کنترل )سدیم  مقایسه با مقدار پایه آزمون 

می باشد.
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3- پس  از انجام  آزمون  می توان  به منظور تسریع 
کاهش احس���اس  برگش���ت FEV1 به حالت پایه و 
ناراحتی بیمار می توان بتابلوکر  استنشاقی تجویز 

کرد.
کلرای���د را باید مطابق  کولین  مقدار مص���رف: متا
کرد. ب���ه منظور  برگ���ه راهنم���ای دارو رقیق س���ازی 
کولی���ن، غلظت های  انج���ام آزم���ون چالش ب���ا متا
افزایش���ی )mg/ ml 25- 0/025( تهیه شده توسط 
نبوالیزر به بیمار تجویز می شود. در هر غلظت پنج 
استنش���اق با مدت زمان 0/6 ثانی���ه برای تحویل 
دارو با استفاده از دستگاه دوزیمتر انجام می شود. 

اشکال دارویی
Inhalation: 100mg/20ml

             METYRAPONE                
تش���خیص  ب���رای  متی راپ���ون  مص���رف:  م���وارد 
کلیه ناش���ی از نقص در  نارس���ایی ثانویه غده فوق 
مح���ور هیپوفیز-هیپوتاالموس، تش���خیص میزان 
ذخیره ACTH هیپوفیز قدامی، تشخیص افتراقی 
کوش���ینگ ناش���ی از س���رطان غ���ده فوق  س���ندرم 
ACTH/کلیه ، هیپرپالزی غده فوق کلیه، س���ندرم
کوش���ینگ مص���رف  بیم���اری  و  کتوپی���ک  ا  CRH

می  شود.
ک���ه بی کفایتی  م���وارد منع مص���رف: در  اف���رادی 
کلیه دارند ی���ا در هنگام تجویز  فعالیت غ���ده فوق 
کورتیکواس���تروئیدها و در صورت وج���ود پورفیری 

حاد نباید مصرف شود.
هشدارها

1- متابولیسم متی راپون ممکن است در بیماران 
کبدی به تاخیر  افتد. مبتال به بیماری 

کلیه  2- قبل از  استفاده از این دارو باید غده فوق 
کورتیکوتروپین(  را از نظ���ر نارس���ایی اولیه )آزم���ون 

مورد بررسی قرارداد.
ک���م کاری یا  3- زن���ان ب���اردار  ی���ا بیم���اران مبتال به 
کمتر از  پرکاری تیروئید ممکن است به متی راپون 
کبدی و نارسایی  حد معمول پاسخ دهند. سیروز 
کب���دی نی���ز  باعث تأخیر  در پاس���خ ب���ه متی راپون 

می شوند.
متاس���تاتیک،  پس���تان  س���رطان  ص���ورت  در   -4
کاهش  نارس���ایی احتقانی قلب، دیابت شیرین و 
کنش���ی ممکن اس���ت نتیج���ه آزمون  قن���د خون وا

متی راپون افزایش یابد.
کنش  ه���ای آلرژی���ک، ته���وع،  ع���وارض جانب���ی: وا
اس���تفراغ، درد معده، افت فش���ار خون، س���ردرد، 
ع���وارض  از  س���رگیجه و خواب  آلودگ���ی و پرموئ���ی 

جانبی مهم این دارو می باشند. 
ب���اع���ث  فن���ی  توئی���ن  داروی�������ی:  ت����داخل  ه���ای 
کاه���ش غلظت پالس���مایی متی راپ���ون می  گردد. 
ک���ه اس���ت���روژن   ها، پروژس���ت����رون   ها،  بیم������اران���ی 
فنوتیازین   ها،  مپروبام���ات،  کورتیکوس���تروئید ها، 
کلرپرومازی���ن، آمی تریپتیلی���ن،  کلردیازپوکس���اید، 
متی سرژید، سیپروهپتادین  یا فنوباربیتال مصرف 
کمت���ر از  می  کنن���د، ممک���ن اس���ت ب���ه متی راپ���ون 
حدمعمول پاس���خ دهن���د. دارو ه���ای ضدبارداری 
کاهش  ک���ی ممکن اس���ت باع���ث افزایش ی���ا  خورا
ضدتیروئی���د  دارو ه���ای  گردن���د.  متی راپ���ون  اث���ر 
ممکن اس���ت باعث تأخیر  یا عدم پاس���خ نس���بت 
ب���ه متی راپ���ون ش���وند. متی راپون باع���ث افزایش 

مسمومیت با استامینوفن می گردد. 
نکات قابل توصیه

گوارش، این  کاهش تحریک دستگاه  1- به منظور 
دارو همراه غذا مصرف شود.

2- در ص���ورت ب���روز  تاری دید به پزش���ک مراجعه 
شود.

3- قبل از شروع  درم������ان با متی راپون از مص�����رف 
کورتیکوستروئید ها خودداری شود.

4- به دلیل احتمال ایجاد گیجی  و خواب آلودگی، 
کار با  در هنگام مصرف ای���ن دارو باید از رانندگی و 

ک خودداری شود.  دستگاه های دقیق و خطرنا
مقدار مصرف

در آزم���ون ی���ک نوبت���ی بع���د از اثبات پاس���خ دهی 
کودکان و بزرگس���االن مقدار  غده فوق کلی���ه، برای 
گرم در نیمه ش���ب همراه  کثر 3  mg/ kg 30 ت���ا حدا
باشیر یا ماست مصرف می شود. نمونه خون برای 
گرفته می شود.  انجام آزمون س���اعت 8 تا 9 بامداد 
نمون���ه باید بالفاصله منجمد ش���ود و بیمار مقدار 
کورتی���زون برای پیش���گیری دریافت  50 میلی گ���رم 
کن���د. مق���دار هیدروکسی-کورتیکوس���تروئید ها در 

گیری خواهد شد. نمونه های اندازه 
)دوره  اول  روز   در   نوبت���������ی  آزم�������ون چن�������د  در  
اندازه گی��������ری  ب������رای  ادرار  24 س������اعته(  کنت���رل 
17-هیدروکسی کورتیکوستروئید ها یا استروئید های 
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دوم د روز  در  می  ش���ود.  جم���ع آوری  17-کتوژنی���ک 

آزمون اس���تاندارد ACTH برای تش���خیص توانایی 
غدد فوق کلیه با انفوزی���ون 50 واحد از ACTH طی 
8 س���اعت و اندازه گیری اس���تروئید های موجود در 
ادرار 24 س���اعته انجام می  ش���ود. در صورت اثبات 
کلیه، آزمون متی راپون باید  پاس���خ دهی غدد فوق 

انجام گردد.
در روز س���وم و چه���ارم اس���تراحت داده می ش���ود 
و در روز پنج���م ب���رای بزرگس���االن متی راپ���ون ب���ا 
750میلی گ���رم در 6 نوب���ت ب���ا فواص���ل 4 س���اعته 
ک���ی ب���ا ش���یر ی���ا غ���ذا تجوی���ز می  ش���ود. برای  خورا
نوب���ت   6 در  س���اعت   4 ه���ر   15 mg/kg ک���ودکان 
ک���ی تجویز می  ش���ود. حداقل مق���دار مصرف  خورا
250میلی گرم توصیه می  شود. در  روز ششم بعد  از  
تجویز متی راپون- استروئید های موجود در  ادرار 

24 ساعته باید اندازه گیری شود.
در ص���ورت فعالیت طبیعی غ���ده هیپوفیز، تجویز  
متی راپون موجب یک افزای���ش 2-4 برابر دفع 17 
کورتیکوس���تروئید ها یا 2 برابر ش���دن  هیدروکس���ی 

کتوژنیک استروئید ها می  شود. دفع 17 
اشکال دارویی

Tablet: 250mg

        PENTAGASTRIN                      
گاس���ترین به  عن���وان داروی  م���وارد مصرف: پنتا
کمک���ی ب���رای تش���خیص عملکرد ترش���حی اس���ید 
معده در بیماران مشکوک به فقدان اسید معده، 
ی���ا  و  آتروفی���ک  گاس���تریت  کم  خون���ی پرنیس���یوز، 
گوتومی یا  کارسینوم معده، بعد از اعمال جراحی وا
برداشت قسمتی از معده، تشخیص افزایش ترشح 
اس���ید معده در بیماران مبتال به زخ���م دوازدهه و 
تشخیص تومور زولینگر-الیسون مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در افراد با زخم   های عمیق و یا 
سوراخ شدگی حاد، انسدادی و یا خونریزی  دهنده 

گوارش نباید مصرف شود. دستگاه 
هشدارها: در افراد مبتال  به بیماری فعال مجاری 
کبدی، یا  لوزالمعده با احتیاط مصرف  صف���راوی، 

شود.
گاز در مع���ده، ته���وع و   ع���وارض جانب���ی: ایج���اد 
استفراغ، درد معده و احساس دفع فوری مدفوع 

از عوارض جانبی شایع دارو می باشند.

تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان داروهای 
ضداس���ید معده در آزمای���ش تش���خیصی تداخ���ل 

می  کنند.
نکات قابل توصیه

1- ش���ب قبل از انج���ام آزمایش، از خ���وردن غذا و 
4س���اعت پیش از انج���ام آن از نوش���یدن مایعات 

خودداری شود.
2- 24 س���اعت قبل از  آزمایش از مصرف دارو های 
که بر میزان اسید معده تاثیر  می گذارند، خودداری 

شود.
صف���راوی،  بیماری   ه���ای  وج���ود  ص���ورت  در   -3
کلیه و التهاب ح���اد پانکراس، تحریک  اخت���الالت 
ترش���ح آنزیم   های پانک���راس و بی کربنات و افزایش 

ترشح صفرا ممکن است نامطلوب باشد.
مق���دار مص���رف: مق���دار mcg/kg 6 در س���اعت 
ب���ه  ص���ورت زیرجل���دی ی���ا داخ���ل عضالن���ی و ی���ا 
mcg/ kg/hr 0/6 ب���ه  ص���ورت انفوزی���ون وری���دی 
تجوی���ز می  گردد. بعد از تزری���ق دارو 4 بار به فاصله 
15 دقیق���ه یا 6 ب���ار به فاصل���ه 10 دقیقه محتویات 
مع���ده آس���پیره ش���ده و مقدار اس���ید ترشح ش���ده 

اندازه گیری می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 0.5mg/2ml

              PROTIRELIN                            
موارد مصرف: پروتایرلین به  عنوان داروی کمکی 
در تشخیص فعالیت غده تیروئید در بیماران مبتال 
به اخت���الالت هیپوفی���ز و هیپوتاالم���وس، ارزیابی 
فعالی���ت هیپوفی���ز و تأثیر یا تعدی���ل مقدار مصرف 
گواتر  هورمون   های تیروئیدی در بیماران مبتال به 
کم کاری اولیه غده تیروئید به  کار  سمی یا ندوالر یا 

می  رود.
م������وارد من��������ع مص���رف: در ص�������ورت ابت���ال ب���ه 
کرونر،  کفای���ت  بیماری  ه���ای قلبی-عروقی، عدم 
فش���ار خون باال و بیماری انس���دادی عروقی نباید 

مصرف شود.
هشدارها: تغییرات فشار خون شایع است. بیمار 
بای���د قبل،  حی���ن و بعد از تجوی���ز دارو در وضعیت 
خوابیده باش���د. قب���ل و در فواصل معین���ی بعد از  

تزریق دارو، فشار خون باید اندازه گیری شود. 
ع���وارض جانب���ی: برافروختگی یا قرمزی پوس���ت،  
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احساس مکرر دفع ادرار، سردرد، احساس سبکی 
س���ر، تهوع، درد معده،  خش���کی د هان، افزایش یا 
کردن از عوارض جانبی  کاهش فش���ار خون و  غش 

این دارو هستند.
ب���ا  همزم���ان  مص������رف  داروی���ی:  ت�داخل  ه���ای 
کلیه )با مقادیر  هورمون   ه���ای غدد تیروئید و فوق 
درمانی(، آس���پیرین، لیتیم، رانیتیدین، دارو های 
کاهش پاسخ  دوپامینرژیک مانند لوودوپا موجب 

نسبت به دارو می  شود.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف لیوتیرونی���ن و لووتیروکس���ین بای���د ب���ه 
ترتیب 7 و 14 روز قبل از  انجام آزمون قطع شود.

2- تزری���ق داخل وریدی و طی 30-15 ثانیه انجام 
کاه���ش پاس���خ TSH نس���بت به  ش���ود. ب���ه  دلیل 
تزری���ق مکرر پروتایرلی���ن، یک فاصل���ه 7 روزه بین 

آزمون  های پروتایرلین توصیه می  شود.
ب���رای اندازه گیری TSH، قبل از تزریق پروتایرلین، 
ی���ک نمونه خ���ون و 30 دقیق���ه بع���د از تزریق یک 

گرفته می شود. نمونه خون دیگر 
3- بیمار باید از 6 ساعت قبل از  انجام آزمون ناشتا 
کرده  کم چ���رب مصرف  ب���وده یا یک وع���ده غذای 
باشد. بالفاصله قبل از تجویز  و  در فواصل معینی 
)20، 40 و 60 دقیق���ه( بعد از تزریق پروتایرلین باید  

گرفته شود. نمونه   های خونی 
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 500 میکروگرم مصرف می شود.
 500 کث���ر  حدا ت���ا   7 mcg/kg مق���دار  ک���ودکان:    

میکروگرم  مصرف می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: 0.2mg/1ml

                SECRETIN                            
تحری���ک  ب���رای  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
ترش���حات لوزالمع���ده، تش���خیص اختالل ترش���ح 
گاسترین در  گزوکرین لوزالمعده و تحریک ترش���ح  ا

گاسترینوما به  کار می  رود. تشخیص 
موارد من���ع مص���رف: در ص���ورت پانکراتیت حاد 

نباید مصرف شود.
کنش  های  هش���دارها: به  منظ���ور جلوگی���ری از وا
آلرژی���ک، باید با اس���تفاده از 0/2میکروگ���رم آزمون 
حساس���یت داخل وریدی انجام شود. در صورت 

کنش ت���ا 1 دقیقه بع���د از انجام  ع���دم مش���اهده وا
کرد. احتمال  آزمون، می توان مقدار مجاز را تزریق 
کنش  ه���ای آلرژی���ک در بیم���اران دارای س���ابقه  وا

آلرژی و آسم بیشتر است.
ع���وارض جانب���ی: ناراحتی   های ش���کم و ته���وع از 

عوارض جانبی مهم این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
آنتی  کولینرژی���ک ممک���ن اس���ت پاس���خ ب���ه آزمون 

کاهش دهد. سکرتین را 
نکات قابل توصیه

1- بیماران مبتال به بیماری  های التهابی روده یا با 
گوتومی و  بیماران تحت درمان  س���ابقه جراحی وا
با دارو های آنتی  کولینرژیک پاس���خ ضعیف نش���ان 
کبدی  می دهن���د. بیماران مبتال ب���ه بیماری  های 

نیز پاسخ بیش از حد نشان می دهند.
2- مق���دار داروی موجود در ویال را با س���رم نمکی 
رقیق نم���وده تا غلظت mcg/ml 2 به دس���ت آید. 
وی���ال را باید به ش���دت تکان داد ت���ا دارو به  خوبی 
حل ش���ود. دارو  بعد از آماده س���ازی باید بالفاصله 
مص���رف ش���ود و داروی مصرف نش���ده دور  ریخته 

شود.
ترش�������حات  تحری���ک  ب������رای  مص���رف:  مق���دار 
لوزالمع���ده، mcg/ kg 0/2 و  ب���رای تحریک ترش���ح 
داخ���ل  1دقیق���ه  ط���ی   0/4 mcg/ kg گاس���ترین، 

وریدی تزریق شود.
اشکال دارویی

Injection: 100U (20mcg)

    THYROTROPIN ALFA      
موارد مصرف: از تیروتروپین آلفا به  عنوان عامل 
کمکی برای اندازه گیری تیروگلوبولین  تش���خیصی 
کتیو  )Tg( س���رم با یا بدون تصویربرداری ید رادیوا
در پیگی���ری بیم���اران مبت���ال به س���رطان تیروئید، 
تش���خیص باقیمان���ده ی���ا ع���ود س���رطان تیروئی���د 
کمکی ب���رای از بین بردن  پس از جراح���ی، درمان 
باقیمان���ده باف���ت تیروئی���د س���رطانی بوس���یله ید 
کامل یا  کتیو، پس از جراحی تیروئیدکتومی  رادیوا
کامل در بیمارن مبتال به س���رطان تیروئید  تقریب���ا 
که عالئم متاس���تاز در بافت های  کام���ال تمایزیافته 

دیگر ندارند، استفاده می شود.
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نکات قابل توصیهد

1- آزم���ون Tg  قط���ع هورم���ون تیروئی���د هم���راه با 
کتی���و روش تش���خیصی  ی���د رادیوا تصویرب���رداری 
و  موقعی���ت  حض���ور،  ارزیاب���ی  ب���رای  اس���تاندارد 
وس���عت س���رطان تیروئید اس���ت. در آزم���ون Tg با 
تحری���ک تیروتروپین آلف���ا همراه ب���ا تصویربرداری 
کم  کتیو احتمال خطر عدم تش���خیص یا  ید رادیوا

تخمین زدن وسعت بیماری وجود دارد.
اس���ت  ممک���ن   Tg آنتی بادی ه���ای  وج���ود   -2
اندازه گی���ری Tg را مخ���دوش و موجب تغییر غلط 

گردند. آزمون 
3- تیروتروپی���ن آلف���ا موج���ب افزای���ش موق���ت و 
قابل مالحظ���ه غلظ���ت س���رمی هورم���ون تیروئید 
س���ابقه  ب���ا  بیم���اران  در  بنابرای���ن  می ش���ود. 
بیماری ه���ای قلب���ی و باقیمانده باف���ت تیروئید با 
احتی���اط و ترجیح���ًا در بیمارس���تان  و تح���ت نظ���ر 

مصرف شود.
4- این دارو صرف���ًا  از طریق داخل عضالنی تزریق 

شود.
مقدار مصرف

در 2 نوب���ت ب���ه فاصل���ه 24 س���اعت و ه���ر نوب���ت 
1میلی لیت���ر از محل���ول )0/9میلی گ���رم تیروتروپین 
آلفا( داخل عضله سرینی تزریق می شود. به منظور 
تصویربرداری یا برای از بین بردن باقیمانده بافت 
تیروئید س���رطانی24 س���اعت بعد از آخرین تزریق 
کتیو تجویز می ش���ود.  تیروتروپی���ن آلفا، ی���د رادیوا
کتیو )72 ساعت  48 ساعت بعد از تجویز ید رادیوا
بعد از آخرین تزریق تیروتروپین آلفا( تصویربرداری 
انجام می ش���ود. برای آزمون Tg سرم، 72 ساعت 
بعد از آخرین تزریق تیروتروپین آلفا نمونه س���رمی 

گرفته می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1.1mg, 900mcg 

          TRYPAN BLUE                  
م���وارد مصرف: این دارو در جراحی چش���م برای 

کپسول قدامی عدسی به  کار می رود. رنگ آمیزی 
که قرار اس���ت  م���وارد من���ع مص���رف: در صورت���ی 
عدسی داخل چشمی غیرهیدراته، هیدروفیلیک 
کریلیک داخل چش���م ق���رار داده ش���ود این رنگ  آ

عدسی را رنگی می کند.

ع���وارض جانب���ی: تغییر رنگ عدس���ی های داخل 
کپس���ول خلفی عدس���ی  چش���می هیدروفیلیک و 
و ط���رف زجاجی���ه ع���وارض جانب���ی ای���ن ف���راورده 

می باشد. 
ن���کات قاب���ل توصیه: بع���د از تزری���ق دارو، ف���ورًا با 
کامل بای���د همه مقادی���ر اضافی  شس���ت  و ش���وی 

ج شود. تریپان بلو  از  اطاقک قدامی چشم خار
کردن چش���م )به منظور  مقدار مصرف: بعد از باز 
حداقل رقیق شدن تریپان بلو با مایع زاللیه( یک 
حب���اب ه���وا داخل اطاق���ک قدامی چش���م تزریق 
کانوالی غیرتی���ز تریپان  ش���ود. با اس���تفاده از یک 
کپسول قدامی عدسی اضافه شود، به  بلو  را  روی 
کافی صورت  کپسول رنگ آمیزی  محض تماس با 
می گیرد. سپس اطاقک قدامی با محلول متعادل 
ج  نمک شست وشو داده شود تا رنگ اضافی خار

کپسول قدامی را باز نمود. شود. سپس می توان 
اشکال دارویی

Solution: 0.06%

       TUBERCULIN PPD                
موارد مص���رف: این دارو در آزمای���ش مانتو  برای 

تشخیص عفونت سل مصرف می  شود.
هشدارها

1- این فراورده نباید از راه زیرجلدی تزریق ش���ود. 
بهترین محل تزریق سطح قدامی یا خلفی ساعد 

به فاصله حدود 10 سانتی متر  از آرنج می  باشد. 
2- نتیجه آزم���ون توبرکولین در بیم���اران مبتال به 

بیماری ایدز قابل اعتماد نیست. 
3- پاس���خ نس���بت به آزمای���ش توبرکولی���ن در بین 
کاهش یاب���د یا تأخیری  افراد مس���ن ممکن اس���ت 
کودکان، 10 م���اه بعد از پایان  انجام ش���ود. درمورد 
کودک با فرد مسلول می توان نتیجه منفی  تماس 

ک قرار داد. آزمایش توبرکولین را مال
ع���وارض جانب���ی: در اف���راد ب���ا حساس���یت زی���اد، 
کنش  های مثبت ش���دید مثل ب���روز تاول، زخم  وا
یا نکروز در محل زخم ظاهر و س���پس اسکار ایجاد 

می  شود. 
کس���ن   های حاوی  تداخل  های دارویی: تزریق وا
کاهنده سیس���تم  ویروس زنده، مصرف دارو های 
کاهش پاسخ  کورتیکوس���تروئید ها، باعث  ایمنی و 
که مصرف  نس���بت ب���ه توبرکولین ش���ده، درحال���ی 
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س���ایمتیدین )ب���رای چن���د هفت���ه( ای���ن پاس���خ را 
افزایش می  دهد.

نکات قابل توصیه
1- هنگام آزمایش افراد مبتال به سل فعال احتیاط 

الزم به عمل آید.
کنش مثبت الزامًا نشان دهنده بیماری فعال  2- وا
نیست. اعمال تشخیصی دیگر مثل عکس برداری 
کتریولوژیک خلط  از قفس���ه س���ینه، آزمایش���ات با

برای اثبات تشخیص ضروری است.
مق���دار مص���رف: ب���رای انجام آزم���ون ابت���دا باید 
داخ���ل جلدی تزریق ش���ود. در افراد مش���کوک به 
حساسیت زیاد، تزریق 1واحد کافی است.72- 48 

ساعت بعد از تجویز، فقط قطر سفتی ایجاد شده 
گر قرمزی  کرد. ا در مح���ل تزریق را باید اندازه گیری 
بی���ش از 10میلی لیت���ر باش���د ول���ی س���فتی وج���ود 
نداشته باش���د، احتماال تزریق با عمق زیاد انجام 
شده و در این صورت انجام مجدد آزمون ضروری 
اس���ت. س���فتی قابل لمس بی���ش از 10میلی لیتر را 
گرفت. برای  بای���د به  عنوان نتیجه مثب���ت در نظر 
که نتیجه آزمایش اول آن ها منفی اس���ت،  افرادی 
 با اس���تفاده از 5 واحد دیگر می ت���وان آزمایش را در 

کرد. ساعد دیگر تکرار 
اشکال دارویی

Injection: 5 U/0.1ml





ACARBOSE
ALUMINIUM HYDROXIDE
ALUMINIUM Mg
ALUMINIUM MgS
ANTIHEMORRHOID
APREPITANT
ARTIFICIAL SALIVA
BELLADONNA PB
BENZYDAMINE
BISMUTH SUBCITRATE
CARNITINE
CIMETIDINE
CLIDINIUM 
+CHLORDIAZEPOXIDE
CYSTEAMINE
DICYCLOMINE
DIGESTIVE
DIPHENOXYLATE 
+ATROPINE
DOMPERIDONE

14
GASTROINTESTINAL 
MEDICINES

FAMOTIDINE
FAMOTIDINE+ CALCIUM 
CARBONATE+ MAGNESIUM 
HYDROXIDE
FLUORIDE
ESOMEPRAZOLE
GRANISETRON
HYOSCINE
IMIGLUCERASE
IPECAC
LANSOPRAZOLE
LAXATIVES

BISACODYL
DOCUSATE+SORBITOL
GLYCERIN
LACTULOSE
MAGNESIUM HYDROXIDE
PICOSULFATE
SORBITOL

LOPERAMIDE



MAGNESIUM OXIDE
MEBEVERINE
MESALAZINE 
METOCLOPRAMIDE 
METHYL CELLULOSE 
MISOPROSTOL 
NITISINONE 
OMEPRAZOLE
ONDANSETRON 
ORLISTAT 
PANCREATIN 
PANTOPRAZOLE
PHOSPHOCYSTEAMINE 

POLYETHYLENE GLYCOL
POTASSIUM CITRATE 
PROPANTHELINE 
RABEPRAZOLE 
RANITIDINE 
SIMETHICONE 
SODIUM POLYSTYRENE  
SULPHONATE 
SUCRALFATE 
SULFASALAZINE 
TILACTASE 
TROPISETRON 
URSODEOXYCHOLIC ACID
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                ACARBOSE                      
کاربوز به منظور کاهش قند خون  موارد مصرف: آ
در بیماران مبتال به دیابت نوع II مصرف می شود.
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
گوارشی، فتق  بیماری های التهابی روده، انسداد 

گوارشی نباید مصرف شود. و یا سابقه جراحی 
هشدارها

کبدی بیمار باید پایش شود. 1- عملکرد 
کم���ی قند خون ناش���ی از  2- ای���ن دارو می توان���د 
مصرف س���ولفونیل اوره ها یا انس���ولین را تش���دید 
ک���ی قابل  گلوک���وز خورا کن���د. ای���ن عارضه فق���ط با 
درم���ان اس���ت و به س���وکروز و س���ایر مناب���ع قندی 

پاسخ نمی دهد.
ع���وارض جانب���ی: نف���خ، نرم���ی مدفوع و اس���هال، 
گوارش���ی از ع���وارض جانبی  ناراحت���ی و درد ه���ای 

کاربوز هستند. آ
کاربوز  تداخل ه���ای دارویی: مص���رف همزم���ان آ
کاهنده قند خون ممکن است  با س���ایر داروهای 
باع���ث بروز افت قند خون ش���ود. مصرف همزمان 
گوارش���ی  کارب���وز با فرآورده های حاوی آنزیم های  آ
)مانن���د پانکراتین و دایجس���تیو( و یا م���واد جاذب 
) مانن���د زغال فع���ال و دایمتیکون( ممکن اس���ت 

کاهش اثرات درمانی آن شود. باعث 
کاربوز باید در ش���روع مصرف  نکات قابل توصیه: آ

غذا و یا همراه با آن مصرف شود.
مقدار مصرف: ابتدا مق���دار mg/day 50 مصرف 
که ب���ه  تدریج به 50 میلی گرم س���ه  بار در  می ش���ود 
روز افزایش می یابد. در صورت نیاز 8-6 هفته بعد 
از ش���روع مصرف می ت���وان مقدار مص���رف را به 100 
 600 mg/day کثر گرم س���ه  بار در روز و تا حدا میلی 

افزایش داد. 
اشکال دارویی

Tablet: 50mg, 100mg

              ALUMINIUM                  
         HYDROXIDE            

م���وارد مص���رف: هیدروکس���ید آلومینی���وم ب���رای 
درمان عالمتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، 
سوءهاضمه ناشی از اسید وترش کردن، جلوگیری 
از ع���وارض برگش���ت محتوی���ات مع���ده ب���ه مری و 
همچنین هایپرفس���فاتمی و جلوگیری از تش���کیل 

سنگ  های ادراری فسفاته استفاده می شود.
م�������وارد من��������ع مص������رف: در ص������ورت وج�������ود 

هایپوفسفاتمی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در بیم���اری آلزایم���ر، وجود عالئم آپاندیس���یت، 
گوارش���ی، هموروئید و  یبوس���ت، انس���داد مجرای 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود. نارسایی 
2- ظرفیت خنثی سازی اسید در مورد هیدروکسید 
آلومینیوم در مقایس���ه ب���ا آنتی اس���ید های حاوی 

منیزیم کمتر است.
3- در ص���ورت مص���رف طوالنی مدت به خصوص 
در بیم���اران ب���ا شکس���تگی اس���تخوان بای���د رژی���م 

کننده فسفات داده شود. جبران 
ع���وارض جانب���ی: در ص���ورت مص���رف بلندم���دت 
ای���ن دارو در بیم���اران مبت���ال ب���ه نارس���ایی مزم���ن 
کلیه ممکن اس���ت تغییرات خلق���ی و روانی ایجاد 
کند. با مصرف بلندمدت ممکن اس���ت یبوس���ت، 
کاهش  درداس���تخوانی ناش���ی از تخلیه فس���فات، 
کاه���ش غیرع���ادی وزن و س���فید ش���دن  اش���تها، 

مدفوع بروز نماید.
تداخل  های دارویی: جذب بسیاری از داروها در 
ص���ورت مصرف همزمان با این دارو ممکن اس���ت 

مختل شود.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی، بهترین اثر  1- ب���رای درم���ان زخم   ه���ای 
که دارو 3-1 ساعت  درمانی زمانی ایجاد می  ش���ود 

بعد از غذا و یا هنگام خواب مصرف شود.
2- بای���د ب���ه بیم���ار توصیه نم���ود از مصرف س���ایر 
دارو ها طی 2-1 ساعت پس از مصرف آنتی اسید ها 

کند. خودداری 
3- سوسپانسیون را قبل از مصرف باید تکان داد. 

قرص نیز باید به خوبی جویده شود.
4- احتمال بروز یبوست بامصرف این دارو وجود 
ک���ه می توان ب���ا اس���تفاده از فیبر های غذایی  دارد 

کاهش داد. میزان آن را 
-1200 ضداس���ید  عن���وان  ب���ه  مص���رف:  مق���دار 
600میلی گ���رم از سوسپانس���یون یا ق���رص 6-4 بار 
در روز بی���ن غذا و هنگام خواب مصرف می  ش���ود. 
گوارش���ی 3600- کمک درم���ان زخ���م  ب���ه عن���وان 
960میلی گ���رم از سوسپانس���یون ه���ر 2-1 س���اعت 
در روز مص���رف می  ش���ود. در م���وارد ش���دید مقدار 
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4/8- 2/6 میلی گ���رم از دارو ب���ا  آب رقیق ش���ده و د

مص���رف می  گردد. به عنوان پایین آورنده   فس���فات 
گرم از سوسپانسیون سه  خون، مقدار 1/9-4/8 
کم فسفات  تا چهار بار در روز همراه با رژیم غذایی 

استفاده می  شود. 
اشکال دارویی

Tablet (Chewable): 300mg
Suspension: 320mg/5ml

           ALUMINIUM Mg                
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالمتی 
س���وزش معده ناشی از ترش���ح اسید، سوء هاضمه 
ک���ردن و درم���ان عالمتی  ناش���ی از اس���ید و ت���رش 

کار می  رود. برگشت محتویات معده به مری به 
کلیه،  م���وارد منع مص���رف: در نارس���ایی ش���دید 
کمبود فس���فات خون و انسداد روده نباید مصرف 

گردد.
که نارس���ایی  ک���ودکان و بیمارانی  هش���دارها: در 

گردد. کلیه دارند با احتیاط فراوان مصرف 
ع���وارض جانب���ی: در بیم���اران مبتال به نارس���ایی 
کلی���ه در ص���ورت مص���رف طوالن���ی م���دت  مزم���ن 
کند. با  ممکن است تغییرات خلقی و روانی ایجاد 
مصرف طوالنی مدت ممکن اس���ت یبوست، درد 
کاهش اشتها،  استخوانی ناشی از تخلیه فسفات، 
کاه���ش غیرعادی وزن و سفیدش���دن مدفوع بروز 

نماید.
تداخل  های دارویی: جذب بسیاری از داروهادر 
صورت مص���رف همزمان با این داروممکن اس���ت 

مختل شود.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی، بهترین اثر  1- ب���رای درم���ان زخم  ه���ای 
که دارو 3-1 ساعت  درمانی زمانی ایجاد می  ش���ود 

بعد از غذا یا هنگام خواب مصرف شود.
2- احتمال بروز یبوست با مصرف این دارو وجود 
دارد،ولی می توان با اس���تفاده از فیبر های غذایی 

کاهش داد. میزان آن را 
3- بای���د ب���ه بیم���ار توصیه نم���ود از مصرف س���ایر 
دارو ها طی 2-1 ساعت پس از مصرف آنتی اسید ها 

کند. خودداری 
از  میلی لیت���ر   5-20 مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
سوسپانس���یون ی���ا 4-1 ق���رص چهار ب���ار در روز 20 

دقیقه تایک ساعت بعد از غذا مصرف می گردد.
اشکال دارویی

Tablet (Chewable): Aluminium 
Hydroxide 200mg + Magnesium 
Hydroxide 200mg
Suspension: (Aluminium Hydroxide 
225mg + Magnesium Hydroxide 
200mg) /5ml
Sachet: (Aluminium Hydroxide 564mg 
+ Magnesium Hydroxide 174mg)/
Sachet

         ALUMINIUM MgS                
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالمتی 
س���وزش معده ناشی از ترش���ح اسید، سوء هاضمه 
ک���ردن و درم���ان عالمتی  ناش���ی از اس���ید و ت���رش 

کار می  رود. برگشت محتویات معده به مری به 
م���وارد من���ع مص���رف: در نارس���ایی ش���دیدکلیه، 
کمبود فس���فات خون و انسداد روده نباید مصرف 

گردد.
کلیه  هشدارها: درکودکان و بیمارانی که نارسایی 

گردد. دارند با احتیاط فراوان مصرف 
ع���وارض جانب���ی: ای���ن دارو در بیم���اران مبت���ال به 
کلی���ه در صورت مص���رف طوالنی  نارس���ایی مزمن 
م���دت ممک���ن اس���ت تغیی���رات خلق���ی و روان���ی 
کند. با مصرف طوالنی مدت ممکن اس���ت  ایجاد 
یبوس���ت، درد استخوانی ناشی از تخلیه فسفات، 
کاهش اشتها، کاهش غیرعادی وزن و سفیدشدن 

مدفوع بروز نماید.
تداخل  های دارویی: جذب بسیاری از داروهادر 
صورت مص���رف همزمان با این داروممکن اس���ت 

مختل شود.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی، بهترین اثر  1- ب���رای درم���ان زخم  ه���ای 
که دارو3-1 ساعت  درمانی زمانی ایجاد می  ش���ود 

بعد از غذا یا هنگام خواب مصرف شود.
2- احتمال بروز یبوست با مصرف این دارو وجود 
دارد، ولی می توان با اس���تفاده از فیبر های غذایی 

کاهش داد. میزان آن را 
3- بای���د ب���ه بیم���ار توصیه نم���ود از مصرف س���ایر 
دارو ها طی 2-1 ساعت پس از مصرف آنتی اسید ها 
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کند. خودداری 
میلی لیت�������ر   5-20 مق���دار  مص��������رف:  مق��������دار 
سوسپانسیون یا 4-1 قرص در روز 20 دقیقه تا یک 

ساعت بعد از غذا وهنگام غذا مصرف می  گردد.
اشکال دارویی

Tablet(Chewable): Aluminium 
hydroxide 200mg + Magnesium 
hydroxide 200mg + Simethicone 25mg
Suspension: (Aluminium Hydroxide 
225mg + Magnesium Hydroxide 200mg 
+ Simethicone 25mg)/5ml

      ANTIHEMORRHOID            
ای���ن دارو در درم���ان عالمت���ی  م���وارد مص���رف: 
و  پروالمی���س  وهموروئی���د  خارج���ی  هموروئی���د 
ک مقعد و خارش مقعد  س���ایر بیماری  های دردنا

مصرف می  شود. 
هشدارها

1- در ص���ورت مص���رف بی���ش از حدام���کان ب���روز 
مسمومیت ناشی از بی حس کننده موضعی وجود 

دارد.
2- احتمال بروز عفون���ت در موضع پس از مصرف 

بیش از حد دارو وجود دارد.
3- مصرف طوالنی مدت آن باعث آتروفی پوست 

اطراف مقعد می  گردد.
عوارض جانبی: عفونت و نکروز در ناحیه استعمال 

از عوارض جانبی این فراورده می  باشد.
ن���کات قاب���ل توصیه: این ف���راورده نبای���د بیش از 
چند روز پش���ت سر هم اس���تفاده شود و در صورت 
بروز عفونت در موضع اس���تعمال، باید به پزش���ک 

مراجعه شود.
مق���دار مصرف: روزانه چندین نوبت از ش���یاف و 

پماد مصرف می  گردد. 
اشکال دارویی

Ointment: (Lidocaine 50mg + 
hydrocortisone acetate 2.75mg 
+aluminium subacetate 35mg + zinc 
oxide 180mg)/g 
Suppository: Lidocaine 60mg + 
hydrocortisone acetate 5mg+aluminium 
subacetate 50mg+zinc oxide 400mg 

             APREPITANT                      
م���وارد مصرف: این دارو در پیش���گیری از تهوع و 
استفراغ حاد و تأخیری ناشی از شیمی-درمانی و 

یا بعد از عمل جراحی استفاده می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در پورفیری���ای ح���اد نباید 

مصرف شود.
عوارض جانبی: سکس���که، سوءهاضمه، اسهال، 
یبوست، بی اشتهایی، سردرد، سرگیجه، بیحالی، 
اختالالت قلبی، دهیدراتاسیون، عوارض پوستی، 
کب���دی، اخت���الالت بینایی و  افزای���ش آنزیم ه���ای 
افزای���ش قن���د خ���ون از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو 

هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو ب���ا س���یزاپراید، 

پیموزاید و تولواپتان تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- مصرف طوالنی مدت این دارو توصیه نمی شود.
2- در نارسایی متوسط یا شدید کبدی با احتیاط 

استفاده شود.
مقدار مصرف: مقدار125 میلی گرم یک س���اعت 
قبل از شیمی درمانی، س���پس 80 میلی گرم روزانه 
به  صورت یک نوبت در 2 روز بعد مصرف می شود.

اشکال دارویی
Capsule:80mg, 125mg

     ARTIFICIAL SALIVA             
کردن  م���وارد مصرف: ای���ن ترکیب ب���رای برطرف 
کاهش ترشح بزاق مصرف  خشکی دهان ناشی از 

می  شود.
اشکال دارویی

Gel/Spray

         BELLADONNA PB                
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درم���ان زخم معده، 
کتریایی  سندرم روده تحریک  پذیر و آنتروکولیت با

مصرف می شود.
کولون  گراو، مگا موارد منع مصرف: در میاستنی 
گلوکوم با زاویه بس���ته  س���می، بزرگ���ی پروس���تات و 

نباید مصرف شود.
کس، اسهال،  هشدارها: در س���ندروم داون، رفال
گلوکوم زاویه باز با  کی کاردی و  کولیت اولسراتیو، تا

احتیاط مصرف شود.



470

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
تعری���ق، د کاه���ش  یبوس���ت،  جانب���ی:  ع���وارض 

سرگیجه، خواب  آلودگی، خشکی د هان، بینی، گلو 
و یا پوست ازعوارض این دارو می باشد.

ای���ن  تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
عموم���ی،  بی هوش  کنن���ده  دارو ه���ای  ب���ا  دارو 
 ،CNS کاهن���ده فش���ار خ���ون و داروهای مضع���ف
اث���ر آنه���ا را افزای���ش می ده���د. ای���ن دارو ب���ا جذب 
کتوکون���ازول تداخل  کینیدین و  گریزوئوفولوی���ن، 
دارو ه���ای  ضد موس���کارینی  اث���ر  دارو  ای���ن  دارد. 
دیس���وپیرامید،  هالوپری���دول،  ضدهیس���تامینی، 
فنوتیازین   ه���ا و تیوگزانتین   ه���ا را افزایش می دهد. 
گوانیتیدین،  گلیکوزید های دیژیتال،  این دارو ب���ا 
ک و  متوکلوپرامی���د وضددرد های مخدر ش���به تریا

دارو های ضدافسردگی سه حلقه ای تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- این دارو نیم تا یک س���اعت قبل از غذا مصرف 
شود.

2- این دارو باید با فاصله یک س���اعت از دارو های 
گردد. ضداسید و ضداسهال مصرف 

3- پس از مصرف این دارو، احتمال افزایش دمای 
بدن در فعالیت  های شدید بدنی وجود دارد.

گلو، تاری  4- احتمال بروز خشکی د هان، بینی و 
دی���د ی���ا خواب  آلودگی با مص���رف ای���ن دارو وجود 

دارد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار10-5میلی لیت���ر الگزی���ر س���ه یا 
چهار ب���ار در روز یا 2-1 قرص 4-2 بار در روز مصرف 

می  شود.
کیلوگ���رم مقدار 0/75- کمتر از 9  ک���ودکان: با وزن 
0/5 میلی لیت���ر ازالگزی���ر ه���ر 6-4 س���اعت و با وزن 
کیلوگ���رم مقدار 7/5-2میلی لیت���ر از الگزیر   9-45

هر6-4 ساعت مصرف می  گردد.
اشکال دارویی

Tablet: Atropine 19.4mcg + Hyoscine 
6.5mcg + Hyoscyamine 103.7mcg + 
Phenobarbital 16.2mg
Elixir: (Atropine 19.4mcg + Hyoscine 
6.5mcg + Hyoscyamine 103.7mcg  + 
Phenobarbital 16.2mg) /5ml

           BENZYDAMINE                      
موارد مصرف: این دارو برای برطرف کردن حاالت 

ک دهان و گلو مصرف می  شود.  التهابی دردنا
عوارض جانبی: بی حس���ی یا احساس سوزش در 

دهان از عوارض این دارو می  باشد.
نکات قابل توصیه

کمتر از 6  کودکان با س���ن  1- مص���رف ای���ن دارو در 
سال توصیه نمی  شود.

2- این دارو نباید بیش از 7 روز استفاده شود.
3- از ق���ورت دادن ای���ن ف���راورده باید خ���ودداری 

شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 15 میلی لیترهر 1/5 تا 3 ساعت 
غرغره می  شود.
اشکال دارویی

Mouthwash: 0.15%

 BISMUTH SUBCITRATE   
موارد مصرف: بیس���موت برای درمان زخم  های 
کتر  گوارش���ی هلیکوبا مع���ده و روده و عفونت  های 

پیلوری مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در نارسایی شدیدکلیه نباید 

مصرف شود.
ب���ه  مبت���ال  اف���راد  و  درس���الخوردگان  هش���دارها: 

گردد. کلیه با احتیاط مصرف  نارسایی 
عوارض جانبی: سیاه شدن زبان یا مدفوع، تهوع 
و استفراغ، یبوس���ت، نفخ، سوءهاضمه، ناراحتی 
کمردرد، س���رگیجه، س���ردرد، ت���اری دید،  مع���ده، 
خشکی دهان و بثورات جلدی با مصرف این دارو 

گزارش شده است.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ب���ا امپرازول جذب ای���ن دارو افزایش می  یابد. این 
دارو هم چنین باعث کاهش جذب تتراسیکلین   ها 

می  گردد.
ن���کات قابل توصیه: در صورت نی���از به تجویز دارو 
همراه با تتراس���یکلین   ها، این دو دارو باید حداقل 

با فاصله یک ساعت از هم مصرف شوند.
مق���دار مص���رف: دو ق���رص روزان���ه یا ی���ک قرص 
که در  4 ب���ار در روز ب���رای 28 روز مصرف می  ش���ود 
صورت لزوم، درمان برای یک دوره دیگر نیز ادامه 

می  یابد.
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اشکال دارویی
Tablet: 120mg

              L-CARNITINE                            
کمب���ود  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 

کارنیتین مصرف می شود.
هشدارها: در صورت مصرف این دارو در بیماران 
مبت���ال ب���ه دیاب���ت می���زان قن���د خ���ون بای���د تحت 

گیرد. مراقبت قرار 
گوارش���ی مانند تهوع،  ع���وارض جانبی: اختالالت 
کرامپ شکم و بوی محسوس  اس���تفراغ و اسهال، 

گزارش شده است. در دهان با مصرف این دارو 
مقدار مصرف

 200 mg/ kg/ day کی: بر اساس شرایط بیمار تا خورا
در 4-2نوبت منقسم مصرف می شود. 

ت���ا  وری���دی،  آهس������ته  تزری�������ق  راه  از  تزریق���������ی: 
mg/ kg/ day 100 در 4-3نوبت منقس���م طی 2-3 
کارنیتین  کمبود  دقیقه مصرف می شود. در موارد 
ناش���ی از همودیالی���ز، mg/kg 20-10 پ���س از هر بار 
کارنیتین در پالسما تزریق  دیالیز و بر اساس میزان 

وریدی می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg, 330 mg, 1g
Solution: 500mg/5ml
Injection: 1g/5ml

               CIMETIDINE                         
موارد مصرف: سایمتیدین در درمان کوتاه مدت 
زخم  ه���ای فع���ال دوازده���ه ی���ا زخم  ه���ای فعال و 
خوش خی���م معده،  حاالت مرضی ترش���ح بیش از 
حد اس���یدمعده مانند س���ندرم زولینگر-الیسون، 
برگش���ت محتویات معده به مری و س���ایر مواردی 
کاهش اسید معده برای آن مفیداست، مانند  که 

گوارش، مصرف می  شود. جراحی دستگاه 
هشدارها

1- در بیماران سالخورده احتمال کاهش کلیرانس 
کلیه و افزایش غلظت سرمی دارو وجود دارد.

کلی���ه متوس���ط  کب���دی و ناراحت���ی  2- در س���یروز 
تا ش���دید خطر ب���روز ع���وارض جانب���ی به خصوص 
ص���ورت  در  دارد.  وج���ود  دارو  عصب���ی  ع���وارض 
نارسایی کلیه تعدیل مقدار مصرف ضروری است.

گیرندهH2  ممکن اس���ت  3- داروهای مهارکننده 
عوارض سرطان معده را بپوشانند.

4- مصرف س���ایمتیدین و س���ایر مهارکننده های 
گیرنده H2 برای بیش از 8 هفته به ندرت ضروری 

است.
5- ش���کل تزریقی این دارو ترجیحًا باید به صورت 

گردد. انفوزیون داخل وریدی استفاده 
6- از تجوی���ز این دارو برای بیم���اران تحت درمان 
با وارفارین، فنی توئین و تئوفیلین )یا آمینوفیلین( 

خودداری شود.
ع���وارض جانبی: اغتشاش ش���عور )برگش���ت پذیر(، 
اخت���الالت خونی، خس���تگی یا ضع���ف غیرعادی، 
ضربان آهس���ته، س���ریع و نامنظم قلب )به ویژه با 
کاهش توانایی  تزریق وری���دی مقادیر زی���اد دارو(، 
کرام���پ  جنس���ی، اس���هال، س���رگیجه ی���ا س���ردرد، 
عضالنی،  آلوپس���ی، بثورات جلدی،  تورم سینه  ها 
کم،  در زنان و مردان، پانکراتیت با ش���یوع بس���یار 
کبد یا  کتوره، واسکولیت، آسیب برگشت پذیر  گاال

گزارش شد ه است. کلیه با مصرف این دارو 
تداخل  ه���ای داروی���ی: ج���ذب س���ایمتیدین در 
کاهش می  یابد. متابولیس���م  حضور آنتی  اس���ید ها 
ک���ی، بنزودیازپین   ها به  دارو ه���ای ضدانعقاد خورا
کلردیازپوکساید و دیازپام، مترونیدازول،  خصوص 
گزانتین   ه���ا در صورت  فنی  توئی���ن، پروپرانول���ول و 
کاهش می  یابد.  مصرف همزمان با س���ایمتیدین 
س���ایمتیدین ممکن اس���ت دف���ع پروکائین آمید، 
کاه���ش ده���د. مصرف  کینیدی���ن را  آمی���ودارون و 
همزمان آن با آلکالوئیدهای ارگوت باعث افزایش 

احتمال ارگوتیسم می شود. 
نکات قابل توصیه

1. بهتر است این دارو همراه با غذا و قبل از خواب 
مصرف شود.

2. احتم���ال تش���دید درد  مفاص���ل پ���س از تزریق 
وجود دارد.

3. بدلیل احتمال خطر بروز آریتمی تزریق وریدی 
مقادیر زیاد این دارو توصیه نمی شود.

کاهش اثر ای���ن دارو  کش���یدن س���یگار موج���ب   .4
می  شود.

مق���دار مص���رف: در درم���ان زخ���م خوش خی���م 
دوازدهه و معده 400 میلی گرم دو بار در روز )همراه 
ب���ا صبحانه و موقع خواب( یا 800 میلی گرم هنگام 
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خواب برای حداقل چهار هفته ) 6 هفته در درمان د

 )NSAID زخم معده و 8 هفته در زخم وابسته به
مصرف می  ش���ود، در صورت نیاز می توان مقدار را 
کثر 400 میلی گ���رم چهار ب���ار در روز افزایش  ت���ا حدا
داد. ب���رای درمان نگه دارن���ده 400 میلی گرم دو بار 
در روز یا موقع خ���واب برای مدت طوالنی مصرف 
ک���س ازوفاژی���ت، 400 میلی گ���رم  می  ش���ود. در رفال
کسی  روزانه چهار بار به مدت 4 تا 8 هفته، پروفیال
زخم های وابس���ته به استرس 200 تا 400 میلی گرم 
کاهش اس���ید معده  ه���ر 4 تا 6 س���اعت، به منظور 
کثر 400 میلی گرم هر  400 میلی گ���رم در ابت���دا و حدا
گرم  کث���ر 2/4  چه���ار س���اعت در صورت نی���از )حدا
در روز(، در اعمال جراح���ی 400 میلی گرم 90 تا 120 
دقیقه قبل از بیهوش���ی عمومی، در سندروم روده 
کوتاه 400 میلی گرم روزانه دو بار )همراه با صبحانه 
و قبل از خواب( و تعدیل مقدار با توجه به پاس���خ 
کاهش تخریب مکمل های حاوی  درمانی و برای 
گ���رم روزانه در  آنزیم ه���ای پانکراتی���ک 0/8 تا 1/6 
چهار نوبت منقسم حدود یک تا یک و نیم ساعت 

قبل از غذا مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg
Syrup: 200mg/5ml
Injection: 200mg/2ml

                     CLIDINIUM+                        
  CHLORDIAZEPOXIDE   

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان زخم  های 
گوارشی و س���ندرم روده تحریک  پذیر، آنتروکولیت 
کاهش ترش���ح اسیدمعده مصرف  حاد و به منظور 

می  شود.
هشدارها

1- بیماران س���الخورده به عوارض ضدموسکارینی 
گلوک���وم  گهان���ی  نا ب���روز  واحتم���ال  کلیدینی���وم 

حساس تر هستند.
کب���د، ناپای���داری وضعیت قلبی- 2- در نارس���ائی 
کولیت  عروقی، فتق مری، هیپرتروفی پروستات و 
میاس���تنی گراو،  روده،  انس���داد  ش���دید،  اولس���روز 
گلوک���وم و احتب���اس ادرار با  اس���تعداد ابت���الی ب���ه 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: احتم���ال افزایش س���ریع درجه 

گرم وجود دارد. احس���اس  حرارت بدن در مناطق 
کاهش تعریق و س���رگیجه نی���ز با مصرف این  نفخ، 

گزارش شده است. دارو 
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این فرآورده 
با دارو های مضعف  CNS یا دارو های کاهنده فشار 
کنندگیCNS، ممکن اس���ت  خون با اث���ر تضعیف 
گردد.  منجر ب���ه افزایش اثر تس���کینی ای���ن دارو ها 
مصرف همزمان ای���ن دارو با آمانتادین، دارو های 
ضدهیستامین، س���ایر دارو های ضدموسکارینی، 
مهارکننده   ه���ای  و  دیس���وپیرامید،  هالوپری���دول 
کس���یداز )MAO( ممکن است موجب  مونوآمین ا
افزایش اثرات آرام بخش���ی و ضدموس���کارینی این 
گ���ردد. مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ه���ا با  دارو ه���ا 
دارو های ضداسید یا دارو های ضداسهال جاذب 
کاه���ش اث���رات درمانی  ممک���ن اس���ت منج���ر ب���ه 
کلیدینی���وم ش���ود. مص���رف همزمان دیگوکس���ین 
کلیدینی���وم  ممک���ن اس���ت منج���ر ب���ه افزایش  ب���ا 
غلظت س���رمی دیگوکسین ش���ود. تجویز همزمان 
کتوکونازول ممکن اس���ت منجر به  این ف���رآورده با 
کتوکونازول ش���ود.  کاه���ش قابل مالحظه  ج���ذب 
کلیدینیوم ممکن اس���ت با اث���رات متوکلوپرامید بر 
کند. مصرف  گوارش مقابله  روی حرکات مج���رای 
کلراید پتاسیم ممکن است  کلیدینیوم با  همزمان 
منجر به افزایش شدت ضایعات گوارشی حاصل از 
کلراید پتاسیم شود. مصرف همزمان کلیدینیوم با 
گراو ممکن است موجب  دارو های ضدمیاس���تنی 

کاهش هر چه بیشتر حرکات روده   ها شود.
نکات قابل توصیه

1- بهت���ر اس���ت دارو نیم تا یک س���اعت قبل از غذا 
مصرف شود.

2- احتمال بروز سرگیجه، منگی، خواب  آلودگی یا 
تاری دید وجود دارد.

3- از مصرف دارو های ضداسهال طی 2-1 ساعت 
گردد. پس از مصرف این دارو باید خودداری 

4- ب���ا مص���رف ای���ن دارو ممک���ن اس���ت خش���کی 
گلو بروز نماید. د هان، بینی،  یا 

گرم باید  5- درهن���گام فعالی���ت بدنی یا در ه���وای 
احتیاط کرد.

مق���دار مص���رف: یک ی���ا دو قرص 4-1 ب���ار در روز 
60- 30 دقیقه قبل از غذا مصرف می  شود.



473

G
A

ST
R

O
IN

TE
ST

IN
A

L 
M

ED
IC

IN
ES

 
14

اشکال دارویی
Tablet: Clidinium 2.5mg + 
Chlordiazepoxide 5mg

              CYSTEAMINE                            
درم������ان  ب������رای  دارو  ای���ن  مص��������رف:  م������وارد 

سیستینوزیس نفروپاتیک مصرف می  شود.
هشدارها

گیری منظم  1- در ط���ول مصرف ای���ن دارو، اندازه 
کب���د و  سیس���تئین لکوس���یت، بررس���ی عملک���رد 

شمارش سلول  های خون ضروری است. 
2- مقدار دریافت فسفات نیز باید تنظیم شود.

ع���وارض جانبی: ته���وع، بی اش���تهایی، اس���هال، 
بثورات جلدی، تب، ضعف ش���دید، آنسفالوپاتی، 
خ���ون،  س�������فید  گویچه ه���ای  کاه���ش  تش���نج، 
گی�����ج���ی،  کس���ی،  آت����ا س������ردرد،  خواب آلودگ���ی، 
کاهش ش���نوایی، بوی بد ده���ان و بدن،  ل���رزش، 
کم خون���ی، زخ���م و خونری���زی و  دهیدراتاس���یون، 
التهاب دوازدهه و معده و روده، افس���ردگی، تغییر 
کاب���وس، پرفش���اری خون،  خل���ق و خ���و، توه���م و 
تحریک پذیری پوس���تی، ناراحتی شکمی،حمله 
صرعی، سوء هاضمه و یبوست با مصرف این دارو 

گزارش شده است.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز ع���وارض عصبی،گوارش���ی ی���ا 
بثورات جلدی باید به پزشک مراجعه نمود.

کار  2- در ط���ول مص���رف ای���ن دارو از رانندگ���ی و 
ک���ه نی���از ب���ه هوش���یاری دارند،  ب���ا ماش���ین آالتی 

گردد. خودداری 
کمت���ر از 6 س���ال، ب���رای  ک���ودکان ب���ا س���ن  3- در 
جلوگی���ری از آسپیراس���یون دارو، بای���د محت���وای 
کودک داده  کرده و همراه با غذا به  کپسول را خالی 

شود.
4- از افزودن دارو به نوشیدنی های اسیدی مانند 

آب پرتقال خودداری شود.
مقدار مصرف: درمان با یک چهارم تا یک ششم 
مقدار نگهدارنده آغاز می  ش���ود و طی 4 تا 6 هفته 
کودکان با  افزای���ش می یابد. مقدار نگهدارن���ده در 
کمتر از 12 س���ال day /g/ m2 1/3 در 4نوبت  س���ن 
منقسم است. مقدار نگهدارنده در بیماران با سن 
g/کیلوگرم بیش از 12 س���ال، یا با وزن بی���ش از 50 

day 2 در 4نوبت منقسم می  باشد.
اشکال دارویی

Capsule: 50mg, 150mg

              DICYCLOMINE                      
م������وارد مص������رف: دی  س���ی��کلومین در درم���ان 
ناراحتی   های دستگاه گوارش که همراه با اسپاسم 

عضالت صاف می  باشد، استفاده می  گردد.
م���وارد منع مصرف: این دارو در بیماران مبتال به 
انس���داد فلجی روده، انسداد روده، میاستنی گراو، 

بزرگ شدن پروستات نباید مصرف شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د هان، اش���کال در بلع 
گشادش���دن مردمک،  و نوش���یدن، برافروختگی، 
کره چش���م،  ضع���ف دی���د، افزای���ش فش���ار داخ���ل 
خشک شدن پوس���ت، یبوست،  اش���کال در دفع 
ک���ی کاردی  ادرار، ب���رادی کاردی و ب���ه دنب���ال آن تا
کنش���ی و تپش قلب و آریتم���ی از عوارض جانبی  وا

دارو هستند.
تداخل  های داروی���ی: مصرف همزمان این دارو، 
کننده CNS ممکن اس���ت اثر  با دارو های تضعیف 
آن ها را تشدید نماید. در صورت مصرف همزمان 
این دارو با دارو های ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای، 
آنتی  هیس���تامین   ها، ضدجن����ون   ه���ا و دارو ه����ای 
دوپامی�������نرژی������ک، اث�������رات ضد  کولینرژی���ک ای���ن 
دارو ها ممکن است تشدید گردد. مصرف همزمان 
کتوکونازول ممکن است باعث  دی  س���یکلومین با 
کاه���ش ج���ذب آن ش���ود. مص���رف همزم���ان این 
دارو ب���ه همراه فرموالس���یون های جامد پتاس���یم 
کلراید ممکن اس���ت با خون ریزی قسمت فوقانی 
کوچک و انس���داد  گ���وارش، زخ���م روده  دس���تگاه 
همراه باش���د. مصرف همزمان دی س���یکلومین با 
توپیرامات ممکن اس���ت به افزایش ش���دید دمای 

بدن منجرشود.
نکات قابل توصیه

کاهش تحری���ک معده،  این دارو همراه با  1- برای 
غذا مصرف شود.

2- از مص���رف دارو ه���ای آنتی اس���ید ی���ا دارو ه���ای 
کمتر از 2-1 ساعت از مصرف  ضداس���هال با فاصله 

گردد. این دارو، باید خودداری 
گرم  3- در صورت فعالیت شدید به ویژه در هوای 

احتمال باالرفتن دمای بدن وجود دارد.
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کار ب���ا وس���ایل و د 4- پ���س از مص���رف ای���ن دارو از 

که نیاز به هوشیاری دارند، از جمله  ماشین آالتی 
گردد. رانندگی خودداری 

5- از تزریق وریدی این دارو باید خودداری شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار 20-10میلی گرم س���ه بار در روز 
مصرف می  شود.

ک���ودکان 24-6 م���اه 10-5میلی گ���رم  ک���ودکان: در 
کودکان 12-2 س���ال  کث���ر 4-3 ب���ار در روز و در  حدا

10میلی گرم سه بار در روز مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg
Elixir: 10mg/5ml
Injection: 20mg/2ml

                 DIGESTIVE                                  
م���وارد مصرف: دایجس���تیو در درم���ان اختالالت 
کبد،  کیسه صفرا یا  گوارش���ی ناشی از بیماری  های 
گوارش���ی  بیماری مزم���ن معده یا روده، اختالالت 
کیس���ه صف���را  و روده   ه���ا و نف���خ  ناش���ی از جراح���ی 

مصرف می  شود.
کلیه،  م���وارد منع مص���رف: در نارس���ائی ش���دید 
کیس���ه صفرا  انس���داد مجاری صف���راوی و عفونت 

نباید مصرف شود.
هشدارها

حیوان���ی  پروتئین   ه���ای  ب���ه  ک���ه  بیماران���ی   -1
حساس���یت دارن���د ممک���ن اس���ت ای���ن دارو را نیز 

تحمل نکنند.
2- در صورت جویدن قرص، احتمال بروز تحریک 

لب  ها و زبان وجود دارد.
ع���وارض جانبی: مصرف بیش از ح���د دارو ممکن 

است منجر به تحریک د هان و مری شود.
فراورده   ه�������ای  ج���ذب  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کی حاوی آهن، در صورت مصرف همزمان با  خورا

کاهش می  یابد. این دارو ممکن است 
نکات قابل توصیه

1. هم���راه با غذا یا بالفاصله قبل یا بعد از غذا میل 
شود.

2. ازجویدن قرص  ها خودداری شود.
3. در صورت بروز اسهال، درد شکم و ناراحتی   های 

گردد. گوارشی با پزشک مشورت 

مقدار مص���رف:3-2 قرص همراه با غذا یا پس از 
آن مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: Digestive (Amylase 6000fipu + 
lipase 10500fipu + protease 600fipu) + 
Simethicone 40mg

         DIPHENOXYLATE+               
           ATROPINE                     

م���وارد مصرف: ترکیب دیفنوکس���یالت و آتروپین 
در درم���ان عالمتی اس���هال   های ح���اد و همچنین 

کولیت اولسراتیو خفیف و مزمن مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: در اس���هال ش���دید ناش���ی از 
کولیت پس���ودوممبران نباید  کولیت اولس���راتیو ی���ا 

مصرف شود.
هشدارها

1- کودکان و بیماران سالخورده، به ضعف تنفسی 
ناشی از دیفنوکسیالت حساس تر هستند.

2- در اف���راد مبتال به دهیدراتاس���یون و یا اس���هال 
ناش���ی از میکروارگانیس���م    ها ب���ا احتی���اط ف���راوان 

گردد. مصرف 
ع���وارض جانبی: تاری دید، مش���کل در دفع ادرار، 
خشکی پوس���ت ود هان، تب و دردهای شکمی از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
ای���ن  تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
 CNS دارو با س���ایر دارو ه���ای اعتی���ادآور و مضعف
خطر اعتیاد را افزای���ش می دهد. مصرف همزمان 
کاهنده فش���ار خ���ون با اثر  ای���ن دارو ب���ا دارو ه���ای 
 CNS کنندگی تضعیف CNS می  تواند اثر تضعیف 
دیفنوکسیالت را افزایش دهد. اثر ضدموسکارینی 
و  فنوتی����ازین   ه���ا  آمانتادی��������ن،  هالوپری������دول، 
پروکائین آمید ممکن است اثرات آتروپین موجود 
در این ف���راورده را افزایش ده���د. مصرف همزمان 
کسیداز  این دارو با دارو های مهارکننده مونوآمین ا
گهانی بحران  )MAO( ممکن است منجر به بروز نا

پرفشاری خون شود.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز تحریک مع���ده، هم���راه با غذا 
مصرف شود.

2- در ص���ورت مص���رف طوالن���ی م���دت، احتمال 
وابستگی به دارو وجود دارد. 
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3- به دلیل بروز خواب  آلودگی یا سرگیجه از انجام 
که نیازمند هوش���یاری هستند، از جمله  کار هایی 

گردد. رانندگی، باید خودداری 
مقدار مصرف

بزرگساالن: تا 4 قرص 4بار در روز مصرف می شود. 
به عن���وان مق���دار نگهدارن���ده مقدار 2 ق���رص 4 بار 
کنت���رل اس���هال مصرف  در روز برحس���ب نی���از و ت���ا 

می  شود.
کودکان بین 4 تا 9 س���ال 1 قرص 3 بار  کودکان: در 
ک���ودکان 9 تا 12 س���ال 1 قرص 4 بار در روز و  در روز، 
12 تا 16 سال 2 قرص 3 بار در روز مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: Diphenoxylate 2.5mg+Atropine 
25mcg

           DOMPERIDONE                 
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان تهوع و 
کس معده به مری  اس���تفراغ، س���وءهاضمه و رفال

به  کار می رود.
کلیوی، افزایش  موارد منع مصرف: در نارس���ائی 
کتین یا در صورت مضر بودن افزایش حرکات  پروال

گوارش نباید استفاده شود. دستگاه 
هشدارها: در صورت وجود بیماری های قلبی با 

احتیاط فراوان مصرف  شود.
گوارش���ی، افزای���ش  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 
بی ق�������راری،  بط�����ن���ی،  آریت�����م���ی  کتی���ن،  پ���روال
و  تش���نج  خواب آلودگ���ی، حال����ت ه���ای عصب���ی، 
ج هرم���ی، س���ردرد و راش و طوالنی  ع���وارض خ���ار

شدنQT از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: از مصرف همزمان این دارو 
کینی���ن، تترابنازین،  کتوکون���ازول، نیلوتنی���ب،  ب���ا 
کالریترومایس���ین، اریترومایس���ین ی���ا تیوریدازی���ن 

پرهیز شود.
افزای���ش  باع���ث  دارو  ای���ن  قابل توصی���ه:  ن���کات 
کتین )به صورت وابسته به مقدار( می گردد.  پروال
کتین می تواند بدون عالمت یا همراه  افزایش پروال
با عالئمی مانند ترشح شیر از سینه ها، بزرگ شدن 

سینه ها، قطع قاعدگی و ناباروری باشد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار20-10 میلی گرم سه تا چهار  بار 
گرم مصرف می شود. کثر 80 میلی  در روز تا حدا

کودکان: مقدارmcg/kg 500-250، سه تا چهار  بار 
مص���رف   )2/4 mg/kg/day کث���������ر  )حدا روز  در 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg

             FAMOTIDINE                      
درم�������ان  در  فاموتی����دی���ن  مص���رف:  م�������وارد 
زخمخوش خیم معده و دوازدهه و زخم ناش���ی از 
برگشت محتویات معده به مری مصرف می  شود.

هشدارها
1- در صورت وجود نارسایی کبد یا کلیه با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
2- به طور کلی مصرف دارو های مهارکننده گیرنده 
H2 به ندرت برای بیش از 8 هفته ضروری است. 

3- این دارو ممکن اس���ت موجب پوشیده شدن 
عالئم سرطان معده شود.

س���رگیجه،  اسهال،یبوس���ت،  جانب���ی:  ع���وارض 
س���ردرد و نفخ ش���کم از ع���وارض جانبی ای���ن دارو 

هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: جذب ای���ن دارو در حضور 

آنتی اسید ها کاهش می  یابد.
نکات قابل توصیه

کاهش اثر ای���ن دارو  کش���یدن س���یگار موج���ب   -1
می  شود.

کبدی  2- بیماران سالخورده یا مبتال به نارسایی 
کاهش مق���دار مصرف  کلیوی ممکن اس���ت به  ی���ا 

دارو نیاز داشته باشند.
مق���دار مص���رف: در زخ���م خوش خی���م مع���ده و 
دوازده���ه 40میلی گ���رم ه���ر ش���ب به م���دت 4-8 
هفت���ه مصرفمی ش���ود. مقدار مص���رف نگهدارنده 
20میلی گرم هر شب می  باش���د. در درمان عوارض 
بازگشت محتویات معده به مری 40- 20میلی گرم 
دو ب���ار در روز ب���رای م���دت 12-6 هفت���ه مص���رف 
می  شود. مقدار مصرف نگهدارنده آن 20میلی گرم 

دو بار در روز می  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 20mg, 40mg
Injection: 20mg/50ml
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          FAMOTIDINE+CALCIUM  د

                        CARBONATE+
              MAGNESIUM      

                 HYDROXIDE                      
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان زخ���م 
کس اس���ید معدی به م���ری، زخم  دوازده���ه، رفال
معده فعال و حاالت بیمارگونه ترش���ح مازاد اسید 

معده به  کار می رود.
ع���وارض جانب���ی: احتم���ال ب���روز ح���االت عصب���ی 
تحریک���ی، تهوع، س���ردرد و س���رگیجه در مصرف با 

گزارش شده است. این دارو 
مقدار مصرف: درمان ب���ا یک قرص همراه غذا و 
یا هنگام خواب آغاز و برحسب پاسخ بیمار تنظیم 

گردد. می 
اشکال دارویی

Tablet (Chewable): Famotidine 10mg + 
Calcium Carbonate 800mg+Magnesium 
Hydroxide 165mg

                FLUORIDE                                  
کمبود  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای جب���ران 
مص���رف  دن���دان  پوس���یدگی  درم���ان  و  فلورای���د 

می شود.
موارد منع مصرف

کمتر از  کودکان با سن  1- ش���کل قرص این دارو در 
کمتر از 6 سال  کودکان با س���ن  3 س���ال و ژل آن در 

نباید مصرف شود.
2- در صورت وجود آلرژی، زخم گوارشی، نارسایی 
که آب آش���امیدنی حاوی مقدار  کلیه و در مواردی 

کافی فلوراید باشد، نباید مصرف شود.
هشدارها: این دارو در فلوئوروزیز شدید دندان با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: الته���اب مخ���اط ده���ان و لثه با 
گزارش ش���ده  مص���رف ای���ن دارو در بعض���ی از افراد 

است.
تداخل  های دارویی: ترکیباتی مانند هیدروکسید 
کی  کلسیم، آهن و منیزیم جذب خورا آلومینیوم، 

کاهش می  دهد. فلوراید سدیم را 
نکات قابل توصیه

1- از مصرف همزمان این دارو با لبنیات خودداری 
گردد.

2- دهان شویه باید به صورت رقیق شده با آب در 
لیوان پالس���تیکی و شب ها پیش از خواب و بعد از 

ک زدن مصرف شود. مسوا
3- از بلعیدن دهان شویه خودداری شود.

ک���ردن، باید  4- نیم تا یک س���اعت پ���س از غرغره 
از خوردن، آش���امیدن و شس���تن دهان خودداری 

نمود.
5- قرص  ه���ا را می توان جوید ی���ا در دهان تا زمان 

کامل نگه داشت. انحالل 
مقدار مصرف: مق���دار 1-0/25 میلی گرم مصرف 
ک  می  شود. ژل فلورید یک  بار در روز پس از مسوا

کامل دندان  ها مصرف می  شود. زدن 
اشکال دارویی

Tablet: 0.25mg, 1mg, 20mg
Mouthwash: 0.2% 
Gel: 1.23%
Drops/Solution: 1.1mg/ml, 550mcg /0.15

        ESOMEPRAZOLE                
زخم   ه���ای  درم���ان  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
خوش خیم معده و دوازدهه، زخم  های وابسته به 
کتر پیلوری، سندرم زولینگر- الیسون، به  هلیکوبا
کاهش اسیدمعده در جراحی و پیشگیری  منظور 
کوتاه م���دت بازگش���ت محتویات معده ب���ه مری و 

درمان مصرف می شود.
هشدارها

کثر مقدار روزانه  کبدی حدا 1- در نارسایی شدید 
20 میلی گرم در بزرگساالن و 10 میلی گرم در کودکان 

است. 
2- ای���ن دارو می توان���د عالئ���م س���رطان مع���ده را 

بپوشاند. 
که در ریسک استئوپورز هستند باید  3- بیمارانی 
مقادیر کافی کلسیم و ویتامین دی دریافت کنند.
عوارض جانبی: س���ردرد، اسهال،  بثورات جلدی، 
کهی���ر،  گوارش���ی،  اخت���الالت  ده���ان،  خش���کی 
س���رگیجه، ناتوان���ی جنس���ی و آش���فتگی از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: این دارو ی���ک مهارکننده 
کبدی است و می تواند با داروهایی  ایزوآنزیم های 
که سوبس���ترای این آنزیم هس���تند تداخل داشته 

باشد.
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نکات قابل توصیه: دارو حداقل یک ساعت قبل 
از غذا )صبحانه( مصرف شود.

مقدار مصرف: در درمان زخم دوازدهه ناش���ی از 
کترپیلوری 20میلی گرم دو بار در روز، در  با هلیکوبا
زخ���م معده مرتبط با مصرف NSAID 20میلی گرم 
کسی  یک  بار در روز برای 8-4 هفته و برای پروفیال
که نیاز  گوارش���ی  در اف���راد پرخطر برای مش���کالت 
ب���ه مص���رف طوالن���ی NSAID دارن���د 20میلی گرم 
ی���ک  ب���ار در روز اس���تفاده می ش���ود. در بیم���اری 
کس مع���ده به مری )در حض���ور التهاب مری(  رفال
40 میلی گ���رم ی���ک  ب���ار در روز ب���رای 4 هفت���ه و در 
کامل عالئم درمان نگهدارنده  صورت عدم بهبود 
ب���ا 20 میلی گ���رم در روز ادام���ه پیدا می کن���د. برای 
کس مع���ده به مری  درم���ان عالمتی بیم���اری رفال
)بدون الته���اب مری( 20 میلی گرم ی���ک  بار در روز 
برای 4 هفته و س���پس 20 میلی گ���رم در روز صورت 
نیاز مصرف می ش���ود. در درمان سندرم زولینگر-
الیسون با 40 میلی گرم دو  بار در روز شروع و تنظیم 

مقدار دارو بر اساس پاسخ بیمار صورت می گیرد. 
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 20mg, 40mg

               GRANISETRON                    
موارد مصرف: این دارو برای پیش���گیری از تهوع 
و استفراغ ناشی از شیمی  درمانی مصرف می  شود.

هشدارها
کبدی ب���ا احتیاط  1- در اف���راد مبت���ال به بیم���اری 

فراوان مصرف شود.
2- در ط���ول مص���رف ای���ن دارو، بررس���ی دفعات و 
کبدی  شدت تهوع و استفراغ و انجام آزمون  های 

ضروری است.
3- مص���رف این دارو در صورت وج���ود یا احتمال 

بروز افزایش فاصله QT توصیه نمی شود.
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، سردرد، یبوست، 
اس���هال، درد ش���کمی، ضع���ف عضالن���ی ش���دید، 
تب، ل���رز، آریتم���ی، درد س���ینه، پرفش���اری خون، 
کبدی AST و  خواب آلودگ���ی، افزایش آنزیم ه���ای 
گویچه  های س���فید و  کاه���ش  ALT، بی خواب���ی، 

گزارش شده است. کت  ها با مصرف این دارو  پال
کلیران���س و نیمه عمر این  تداخل ه���ای دارویی: 
ب���ا داروه���ای  دارو در ص���ورت مص���رف همزم���ان 

کب���دی تغییر  کنن���ده و مهارکنن���ده  آنزیم  های  القا
می  کند.

نکات قابل توصیه
1- محلول دارو بای���د بالفاصله قبل از تزریق آماده 

شود.
2- از اضافه نمودن س���ایر داروها ب���ه محلول این 

دارو خودداری شود.
مقدار مصرف

ک���ی: مق���دار 2میلی گ���رم ط���ی 24 س���اعت ی���ا  خورا
کث���ر تا یک  3میلی گ���رم در ی���ک نوب���ت واحد و حدا
س���اعت قبل از ش���یمی  درمانی یا 2-1میلی گرم یک 
س���اعت قبل از ش���یمی  درمانی و 1میلی گرم دوازده 

ساعت پس از شیمی  درمانی مصرف می  شود.
تزریقی: مقدار mcg/kg 20-10 نیم تا یک س���اعت 
قبل از ش���یمی  درمانی تزریق وریدی می  ش���ود. در 
صورت نیاز این مقدار 3-2 نوبت تکرار می  ش���ود. 
ش���کل رقیق نش���ده دارو ط���ی 30 ثانی���ه و محلول 
کلراید  رقی���ق ش���ده آن در محلول دکس���تروز 5% یا 
س���دیم اس���تریل تزریق���ی، ط���ی 5 دقیق���ه تزری���ق 
وریدی می  شود. انفوزیون دارو 30-20 دقیقه قبل 

از شروع شیمی  درمانی خاتمه می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg
Injection: 1mg/1ml

                  HYOSCINE                           
م���وارد مص���رف:  ای���ن دارو در درم���ان اسپاس���م 
گوارش���ی یا ادراری-تناس���لی وابس���ته ب���ه عضالت 
کولی���ک روده و ترش���حات بی���ش از ح���د  ص���اف، 

تنفسی مصرف می شود.
موارد من���ع مص���رف: در بیماران مبت���ال به تنگی 
کولون، بزرگی  پیل���ور، فلج ایلئوس، توکس���یک مگا

گراو نباید مصرف شود. پروستات و میاستنی 
هش���دارها: در بیم���اران مبت���ال بهس���ندروم داون 
کودکان یا بزرگساالن، اسهال، نوروپاتی اتونومیک، 
انفارکت���وس حاد می���وکارد، پرفش���اری خون، تب، 
گلوک���وم زاویه  برگش���ت محتویات مع���ده به مری، 
کولیت اولس���روز با احتیاط  کی کاردی، و  بس���ته، تا

فراوان مصرف شود.
کاهش  عوارض جانبی: خش���کی د هان، یبوست، 
موق���ت تطاب���ق چش���م و ب���رادی کاردی ب���ه دنبال 
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کاهش ترش���حات برونش از عوارض د کی کاردی و  تا

جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- در طول مصرف این دارو، به دلیل احتمال بروز 
که  کار با ماش���ین آالتی  خواب  آلودگ���ی از رانندگی و 

گردد. نیاز به هوشیاری دارند، باید خودداری 
ب���ا  می ت���وان  را  دارو  ای���ن  تزریق���ی  محل���ول   -2
محلول  های تزریقی دکستروز وکلراید سدیم %0/9 

مخلوط نمود.
مقدار مصرف

کی خورا
گرم چهار ب���ار در روز مصرف  بزرگس���االن: 20میلی 

می شود.
کودکان 12-6 س���ال، مق���دار 10میلی  ک���ودکان: در 

گرم سه بار در روز تجویز می شود.
گرم به صورت عضالنی و یا  تزریقی: مقدار 20میلی 
آهسته وریدی )در اسپاسم شدید( تزریق می  شود 
کثر 100  که در صورت لزوم پس از نیم ساعت تا حدا

گرم قابل تکرار است. میلی 
شیاف

مص���رف  روز  در  ش���یاف   1-3 روزی  بزرگس���االن: 
می  گردد.

کودکان: یک شیاف در روز مصرف می  گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg
Suppository: 7.5mg, 10mg
Injection: 20mg/ml

          IMIGLUCERASE                    
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان درازم���دت 
گوچر  جایگزینی آنزیم در بیماران مبتال به بیماری 

به  کار می رود.
بای���د  دارو  ای���ن  مص���رف  ط���ول  در  هش���دارها: 
آنتی بادی ه���ای ایمونوگلوبولی���ن )G)IgG ارزیابی 
کلیه  که ب���ه غلظت پای���دار رس���ید  ش���ده و زمان���ی 
پارامترهای مربوط به درمان در فواصل 6 تا 12 ماه 

کنترل شود. 
کوفتگی، اس���هال، درد  ع���وارض جانبی: س���ردرد، 
کمردرد، سرگیجه،  مفصل، تب، آنژیوادم، زردی، 
افت فش���ار خون، حالت تهوع، استفراغ، ناراحتی 
خارش،بث���ورات  ادرار،  دفع���ات  کاه���ش  ش���کم، 

جل���دی، اختالل در حس بویای���ی، درد و تحریک 
در محل تزریق، ادم عروق محیطی با مصرف این 

گزارش شده است. دارو 
ن���کات قاب���ل توصی���ه: محل���ول دارو با اف���زودن 5 
میلی لیتر آب اس���تریل برای تزری���ق به داخل ویال 
دارو تهیه می ش���ود. محلول تهیه شده را می توان 
با محل���ول نرمال س���الین رقیق نم���وده و طی 1-2 

کرد. ساعت مصرف 
مقدار مصرف: ایمی گلوس���راز از طریق انفوزیون 
کثر  وریدی طی 2-1 س���اعت مصرف می شود.حدا
ب���ه  ص���ورت انفوزی���ون   60 U/kg مق���دار مص���رف
وری���دی اس���ت و تک���رار مص���رف ب���ه  ش���دت عالئم 
 2/5 U/ kg بس���تگی دارد. مق���دار مصرف اولی���ه از
س���ه  بار در هفت���ه تا U/kg 60 یک  ب���ار هر دو هفته 
متغیر اس���ت. پس از تثبیت وضعیت بیمار، مقدار 
مصرف در فواصل 12-3 ماه، تا رس���یدن به مقدار 

مصرف نگهدارنده کاهش می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 200U, 400U

                 IPECAC                              
م���وارد مص���رف: اپیکا به عن���وان ماده ق���ی  آور در 
درم���ان اضط���راری مص���رف مقادی���ر بی���ش از حد 

دارو ها و درمان مسمومیت  ها تجویز می  شود.
موارد منع مصرف

1- در مس���مومیت ب���ا موادخورن���ده ق���وی )مانند 
اسید ها یا قلیایی  ها( و نیز مسمومیت با مواد نفتی 

نباید مصرف شود.
که احتمال  2- از مصرف این ف���رآورده در مواردی 
آسپیراس���یون محتویات معده وج���ود دارد، مانند 
اغما یاعدم هوشیاری بیمار،  و نیز در صورت شوک 
و احتمال بروز تشنج و بیماری های قلبی-عروقی 

کرد. باید خودداری 
عوارض جانبی: اس���هال، تهوع و استفراغ مداوم، 
خس���تگی  تنف���س،  در  اش���کال  مع���ده،  کرام���پ 
غیرعادی و س���فتی عضالت از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: زغال فعال ش���ده، ش���ربت 
کاه���ش  ک���رده و اث���ر ق���ی  آور آن را  اپی���کا را ج���ذب 
می ده���د. مصرف دارو ه���ای ضداس���تفراغ اثر این 

کاهش می دهد. دارو را 
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نکات قابل توصی���ه: زغال فعال فقط پ���س از بروز 
استفراغ به دنبال مصرف شربت اپیکا باید مصرف 

شود.
مقدار مصرف

 15-30 مق���دار  ق���ی  آور،  به عن���وان  بزرگس���االن: 
میلی لیتر همراه با یک لیوان آب مصرف می  شود. 
دیگ���ر  نوب���ت  ی���ک  دقیق���ه  از 30  پ���س  می ت���وان 
مص���رف نمود، ول���ی در صورت عدم اس���تفراغ باید 

گیرد. شست وشوی معده انجام 
کودکان: با س���ن 12-6 م���اه 10-5 میلی لیتر، همراه 
کودکان 12-1 س���ال، مقدار  با نصف لی���وان آب و در 
15میلی لیتر همراه با یک لیوان آب مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Syrup: 0.14% Total Alkaloids

        LANSOPRAZOLE                    
زخم   ه���ای  درم���ان  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
خوش خیم معده و دوازدهه، زخم  های وابسته به 
کتر پیلوری، سندرم زولینگر- الیسون، به  هلیکوبا
کاهش اسیدمعده در جراحی و پیشگیری  منظور 
کوتاه م���دت بازگش���ت محتویات معده ب���ه مری و 

درمان مصرف می شود.
هشدارها

کبدی متوسط تا شدید مقدار  1- در بیماری های 
کاهش می یابد. مصرف به نصف 

2- ای���ن دارو می توان���د عالئ���م س���رطان مع���ده را 
بپوشاند. 

3- بیمارانی که در معرض خطر استئوپورز هستند 
کلس���یم و ویتامین دی دریافت  کافی  باید مقادیر 

کنند.
عوارض جانبی: س���ردرد، اسهال،  بثورات جلدی، 
کهی���ر،  گوارش���ی،  خش���کی ده������ان، اخت������الالت 
س���رگیجه، ناتوان���ی جنس���ی و آش���فتگی از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: از مص���رف همزم���ان این 
و  نلفیناوی���ر  ارلوتینی���ب،  دالویریدی���ن،  ب���ا  دارو 
کونازول پرهیز شود. سوکرالفیت نیز موجب  پوس���ا

کاهش جذب این دارو می شود.
نکات قابل توصیه

کاهش  1- مصرف دارو با غذا س���طح س���رمی آن را 
می دهد و بهتر است دارو قبل از غذا )ترجیحًا قبل 

از صبحانه( مصرف شود.
ک���ه مش���کل بل���ع دارن���د می ت���وان  2- در اف���رادی 
گرانول ه���ا را در حدود  ک���رده و  کپس���ول دارو را ب���از 
گوجه فرنگی  60 میلی لیت���ر آب پرتقال، س���یب ی���ا 

کرده و بالفاصله مصرف شود. مخلوط 
مع���ده  خوش خی���م  زخ���م  در  مص���رف:  مق���دار 
30میلی گرم روزانه صبح ها برای 8 هفته، در زخم 
دوازدهه 30میلی گرم روزانه صبح ها برای 4 هفته 
و س���پس مقدار نگهدارن���ده 15میلی گرم به صورت 
روزانه مصرف می ش���ود. در زخم معده یا دوازدهه 
مرتب���ط ب���ا NSAID، 30 میلی گ���رم یک  ب���ار در روز 
برای 4 هفته اس���تفاده می ش���ود در ص���ورت عدم 
کام���ل 4 هفته دیگر مصرف دارو ادامه پیدا  بهبود 
کس���ی 15 میلی گ���رم از دارو  می کند. ب���رای پروفیال
ب���ه  صورت روزان���ه مصرف می ش���ود. در رژیم های 
کترپیلوری 30 میلی گرم از دارو به   درمانی هلیکوبا
صورت دو  بار در روز همراه با سایر داروها استفاده 
می شود. در سندرم زولینگر-الیسون دارو با مقدار 
60 میلی گرم یک  بار در روز شروع می شود و مقدار 
دارو بر اس���اس پاسخ بیمار تنظیم می شود )مقدار 
روزانه 120 میلی گرم یا بیش���تر در دو نوبت منقسم 
ک���س معده به  مصرف می ش���ود(. در بیماری رفال
م���ری 30 میلی گ���رم روزان���ه صبح ها ب���رای 4 هفته 
کامل،  مصرف می شود و در صورت عدم بهبودی 
درم���ان برای 4 هفته دیگر ادامه می یابد و س���پس 
مص���رف دارو با مقدار نگهدارن���ده 30-15میلی گرم 
روزان���ه ادام���ه می یابد. در س���وءهاضمه ناش���ی از 
ترش���ح اسید 30-15 میلی گرم از دارو صبح ها برای 

4-2 هفته استفاده می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 15mg, 30mg
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Bisacodyl
Docusate Sodium+Sorbitol
Glycerin
Lactulose
Magnesium Hydroxide
Picosulfate
Sorbitol

              BISACODYL                       
کودیل به عنوان یک مس���هل  موارد مصرف: بیزا
کوتاه مدت یبوس���ت و تخلیه  محرک برای درمان 
کولون قب���ل از انجام آزمون  ه���ا یا جراحی  رکت���وم و 

کولون مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود آپاندیس���یت 
کم ش���دن  ی���ا نش���انه های آن، خونری���زی مقع���د، 
روده،  حادالتهاب���ی  بیم���اری  ب���دن،  آب  ش���دید 
کولوستومی یا  انس���داد روده با علت نامش���خص و 

ایلئوستومی نباید مصرف شود.
عوارض جانبی: آروغ زدن، کرامپ، التهاب کولون، 
اسهال، تهوع و تحریک پوستی در اطراف مقعد از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف بی���ش از حد این 
دارو باعث دفع امالح پتاس���یم شده و اثر دارو های 
کاهش غلظت س���رمی پتاس���یم را افزایش  م���در در 
می ده���د. مصرف همزمان دارو های آنتی اس���ید و 
کودیل ممکن اس���ت باعث  ش���یر با قرص  های بیزا
حل شدن س���ریع روکش قرص  ها و در نتیجه بروز 

تحریک معده یا دوازدهه شود.
نکات قابل توصیه

کودیل یا  1- از جویدن یا خردکردن قرص  های بیزا
از مصرف آن با دارو های آنتی اسید باید خودداری 

گردد.
2- در ص���ورت وج���ود آپاندیس���یت و تا دو س���اعت 
بعد از مصرف سایر دارو ها، از مصرف این دارو باید 

گردد. خودداری 
3- مصرف بلندمدت این دارو ممکن است سبب 

گردد. کار روده به آن  وابسته شدن 
کرام���پ  4- احتم�������ال ب���روز بث�������ورات جل���دی و 

به خصوص در صورت مصرف با معده خالی وجود 
دارد.

مقدار مصرف
کی خورا

بزرگس���االن: ب���رای درم���ان یبوس���ت، مق���دار 10-
که در صورت  5میلی گرم در ش���ب مصرف می  شود 
لزوم این مقدار تا 20-15میلی گرم افزایش می  یابد. 
ب���رای تخلیه روده   ها قب���ل از اعم���ال رادیولوژی یا 
جراحی 10میلی گرم در ش���ب قبل و 10میلی گرم در 

صبح قبل از جراحی مصرف می  شود.
کودکان: در درمان یبوست در کودکان با سن کمتر 
از 10 س���ال، مق���دار 5میلی گرم و ب���رای تخلیه روده 

نصف مقادیر مصرف بزرگساالن مصرف می  شود.
شیاف

بزرگس���االن: ب���رای درم���ان یبوس���ت 10میلی گ���رم 
در صب���ح و ب���رای تخلیه روده در ص���ورت لزوم، روز 
قبل از عمل جراحی ی���ا تصویربرداری 10 میلی گرم 
کی صبح و بعد از ظهر و 10 میلی گرم رکتال 1 تا  خورا

2 ساعت قبل از انجام پروسه استعمال می  گردد.
کودکان: نص���ف مقدار مصرف بزرگس���االن مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg
Suppository: 5mg, 10mg

  DOCUSATE+SORBITOL 
م���وارد مص���رف: این ترکیب به  عن���وان نرم کننده 
که  مدف���وع و در درم���ان یبوس���ت تنها در اف���رادی 
در مراحل نهایی و شدید بیماری هستند مصرف 

می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود عالئ���م 
آپاندیسیت )تهوع، استفراغ(، کم شدن شدید آب 
بدن، انسداد روده و دردهای شکمی نباید مصرف 

شود.
عوارض جانبی: اسهال، تهوع، درد  های شکمی، 
گاه���ی درد و خونریزی و تحریک  بثورات جلدی و 
کولون با مصرف این دارو  در ناحیه مقعد و التهاب 

گزارش شده است.
ج���ذب  ترکی���ب  ای���ن  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 

روغن  های معدنی را افزایش می  دهد.
نکات قابل توصیه
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1- از مصرف طوالنی مدت این دارو باید خودداری 
نمود.

2- به  همراه پارافین مایع داده نشود.
مقدار مصرف: یک مقدار مصرف دارو به صورت 

انما مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Rectal Enema: Docusate0.01g + 
Sorbitol 13.4g

              GLYCERIN                       
ملی���ن  به عن���وان  گلیس���رین  مص���رف:  م���وارد 
هیپراس���موتیک و نرم  کننده برای درمان یبوست 

استفاده می  گردد.
کولوس���تومی یا  م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت 

ایلئوستومی نباید مصرف گردد.
عوارض جانبی: ممکن است باعث از دست رفتن 

آب بدن، تهوع و استفراغ شود.
تداخل  ه���ای دارویی: مص���رف طوالنی مدت آن 
ممکن اس���ت اثر دارو های مدر نگهدارنده پتاسیم 

کاهش دهد. را 
نکات قابل توصیه

1- ت���ا دو س���اعت بع���د از مصرف س���ایر دارو ه���ا، از 
مصرف این دارو باید خودداری شود.

2- مصرف بلندمدت این دارو ممکن است باعث 
گردد. کار روده به آن  وابسته شدن 

3- پس از مصرف ش���یاف، بیمار باید تا 15 دقیقه 
به حالت درازکش باقی بماند.

مقدار مصرف: یک شیاف استعمال می  شود.
اشکال دارویی

Suppository: 1.2mg, 3.4mg, 1g, 2g

             LACTULOSE                       
ملی���ن  به عن���وان  کتول���وز  ال مص���رف:  م���وارد 
ک خون و  کاهش آمونی���ا هیپراس���موتیک و ب���رای 

کبد مصرف می  شود. انسفالوپاتی ناشی از 
موارد منع مصرف: در بیماری انس���دادی روده و 

کتوزمیا نباید مصرف شود. گاال
کتوز  هش���دارها: در ص���ورت ع���دم تحم���ل ب���ه ال

توصیه نمی شود.
ته���وع،  بی خواب���ی،  کرام���پ،  جانب���ی:  ع���وارض 
گاز و افزای���ش  ناراحت���ی ش���کمی، اس���هال، ایج���اد 

تشنگی از عوارض جانبی این دارو می  باشند.
تداخل  ه���ای دارویی: مص���رف طوالنی مدت آن 
کاه  ممکن است اثر مدر های نگهدارنده پتاسیم را 
کتولوز موجب تسهیل اثرضدانعقادی  ش���دهد. ال

کومارین ها می شود.
نکات قابل توصیه

کتولوز بهتر اس���ت باش���یر یا  1- برای بهبود طعم ال
آب میوه مصرف شود.

2- ت���ا دو س���اعت بع���د از مص���رف س���ایر دارو ها، از 
کتولوز خودداری شود. مصرف ال

3- اس���تفاده طوالن���ی م���دت از ای���ن دارو ممکن 
گردد.  است منجر به وابستگی به این دارو 

مقدار مصرف
بزرگساالن: به  عنوان ملین،g/day 20-10 مصرف 
 40 g/day که در صورت نیاز، این مقدار تا می  شود 
ک  کاهنده آمونیا افزایش داده می  شود. به عنوان 
مق���دار  می ش���ود.  مص���رف   20-30 g/day خ���ون 
مصرف را می  توان ه���ر روز یا یک روز در میان برای 
ایجاد 3-2 ب���ار اجابت م���زاج در روز تنظیم نمود. 
کبدی 50-30 میلی گرم، 3  در درمان آنسفالوپاتی 
نوبت در روز و متعاقبًا تنظیم برای 3-2 بار مدفوع 

در روز مصرف می شود.
ک���ودکان 5-2/5 س���ال g/day 6 و در  کودکان: در 
کودکان 6 تا  کودکان 12-6 س���ال g/day 10-5 و در 

12 سال g/ day 20-10مصرف می شود.
اشکال دارویی

Syrup: 10g/15ml

              MAGNESIUM              
           HYDROXIDE           

م���وارد مصرف: ای���ن دارو به عنوان آنتی اس���ید و 
کوتاه مدت یبوست مصرف می  شود. درمان 

م���وارد منع مصرف: در ش���رایط وخی���م معدی-
ریوی نباید استفاده شود.

هشدارها
کم  1- ظرفی���ت خنثی س���ازی اس���ید این ف���راورده 

می  باشد.
2- مصرف مکرر و زیاد به عنوان آنتی اس���ید باعث 

بروز اثرات مسهلی این دارو می  گردد.
3- به دلیل اثر اس���موتیک ای���ن دارو همراه با یک 

گردد. لیوان آب مصرف 
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کب���دی ب���ه عل���ت احتم���ال ایج���اد د کم���ای  4- در 

نارسایی کلیوی توصیه نمی شود.
ع���وارض جانبی: با مص���رف طوالنی ای���ن فراورده 
احتمال بروز اختالل الکترولیتی با عالئم سرگیجه، 
منگ���ی، ضربان نامنظ���م قلب، تغیی���رات خلقی و 

روانی، خستگی و ضعف وجود دارد. 
تداخل  های دارویی: جذب بسیاری از دارو ها در 
صورت مص���رف همزمان با این داروممکن اس���ت 

مختل شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به عنوان آنتی اس���ید 15-5میلی لیتر 
چهار ب���ار در روز همراه ب���ا یک لیوان آب و به عنوان 
مس���هل 45-30میلی لیتر به ص���ورت مقدار واحد 
هم���راه با ی���ک لیوان آب یا س���ایر مایع���ات مصرف 

می گردد.
ک���ودکان ت���ا س���ن12 س���ال به عنوان  ک���ودکان: در 
کث���ر 4 بار در روز  آنتی اس���ید 5-2/5میلی لیتر حدا
کودکان 12-3سال، مقدار 5  و به عنوان مسهل در 
تا 10 میلی لیتر به صورت یک  مرتبه قبل از خواب و 

همراه با آب مصرف می  گردد.
اشکال دارویی

Suspension: 8%

            PICOSULFATE                 
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درمان یبوس���ت و 
تخلی���ه روده ها قب���ل از رادیولوژی های ش���کمی، 

کلونوسکوپی و یا جراحی مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در موارد ش���دید 

دهیدراسیون نباید مصرف شود.
هشدارها: در بیماری های التهابی و یا انسدادی 

روده با احتیاط مصرف شود.
کرامپ های  ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ و 

شکمی ازعوارض جانبی این دارو هستند.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: ای���ن دارو با فاصل���ه 6 تا 12 

ساعت اثرات خود را نشان می دهد.
گ���رم قبل از  مق���دار مصرف: مق���دار 5 تا 10 میلی 

خواب مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Drop: 7.5mg/ml

                 SORBITOL                    
کوتاه مدت  موارد مصرف: س���وربیتول در درمان 

یبوست مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: س���وربیتول در بیماران مبتال 
کلیه  به عدم تحمل فروکتوز، بیماران با نارس���ایی 

کبد نباید مصرف شود. یا 
ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادی���ر زیاد ای���ن دارو 

سبب بروز نفخ، درد شکم و اسهال می  شود.
مقدار مص���رف: به عنوان ملین اس���موتیک 50-

20گرم مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Sachet: 5g
Solution: 70% 

            LOPERAMIDE                    
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان اس���هال و در 
کاهش حجم  کولوستومی و ایلئوستومی به منظور 

تخلیه مصرف می شود. 
کولیت اولسراتیو فعال و یا  موارد منع مصرف: در 
وابس���ته به مصرف آنتی بیوتیک ها نباید استفاده 

شود.
ع���وارض جانبی: یبوس���ت، نفخ ش���کم، انس���داد 
گیجی، خس���تگی،  روده، خواب آلودگی، س���ردرد، 
خشکی دهان، دردهای شکمی، تهوع و استفراغ، 
کنش  های حساسیت مفرط با  بثورات جلدی و وا

گزارش شده است. مصرف این دارو 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کوتریموکس���ازول، فراهمی زیس���تی لوپرامید را  ب���ا 
افزایش می دهد. لوپرامید موجب افزایش غلظت 

کی می شود. دسموپرسین خورا
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در اس���هال حاد، مقدار اولیه 4 میلی 
گرم و سپس به  دنبال هر بار دفع مدفوع، مقدار 2 
کثر مقدار  گرم تا 5 روز مصرف می شود. حدا میلی 
مص���رف دارو mg/day 16 اس���ت. مق���دار مص���رف 
معمول دارو mg/day 8-6 می باش���د. در اس���هال 
اولی���ه mg/day 8-4 در  مق���دار مص���رف  مزم���ن، 
که مقدار مصرف بتدریج  مقادیر منقسم می باشد 
کثر مقدار  بر اساس نیاز بیمار تنظیم می گردد. حدا

مصرف mg/ day 16 است.
کودکان 4-8  ک���ودکان: مقدار مصرف ای���ن دارو در 
گرم سه یا چهار  بار در روز به  مدت 3  سال، 1 میلی 
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گرم چهار  بار  کودکان 12-8 سال، 2 میلی  روز و در 
در روز به  مدت 5 روز می باشد. 

اشکال دارویی
Tablet/Capsule: 2mg
Solution: 1mg/5ml

     MAGNESIUM OXIDE     
موارد مص���رف: ای���ن دارو به  عنوان آنتی اس���ید، 

ملین و مکمل منیزیم مصرف می شود.
اخت���الالت  عضالن���ی،  ضع���ف  جانب���ی:  ع���وارض 
کاه���ش س���دیم خ���ون،  الکترولی���ت، درد ش���کم، 
کالپ���س ع���روق، ته���وع  بی اش���تهایی، اس���تفراغ، 
و اس���هال، ایس���ت قلب���ی، افزای���ش فش���ار خ���ون، 
کاهش رفلکس  گرگرفتکی، تعریق، اغتشاش فکر و 

گزارش شده است. محیطی با مصرف این دارو 
تداخل  ه���ای دارویی:جذب ای���ن دارو در صورت 
کاه���ش  تتراس���یکلین  ها  ب���ا  همزم���ان  مص���رف 
کاپتوپریل،  می یاب���د. اثر درمانی بنزودیازپین  ه���ا، 
 ،H2 گونیس���ت  های  آنتا دیگوکس���ین،  کلروکی���ن، 
هیدانتوئین  ه���ا، نمک  ه���ای آهن، متوترکس���ات، 
فنوتیازین  ها، پنی س���یالمین و تتراس���یکلین  ها در 
ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا نمک  ه���ای منیزیم 

کاهش می  یابد.
نکات قابل توصیه: همراه با غذا مصرف شود.

مقدار مصرف: به عنوان آنتی اس���ید، روزانه 1-2 
گرم مصرف می شود.  قرص و به  عنوان ملین 3/5 
ب���ه  عن���وان مکم���ل منیزی���م mg/day 800 مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 400mg

             MEBEVERINE                    
م���وارد مصرف: این دارو در درمان س���ندرم روده 

تحریک پذیر مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در فلج ایلئوس نباید مصرف 

شود.
کبد و  هش���دارها: در بیماران مبتال ب���ه اختالالت 

کلیه باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���روز حساس���یت های آلرژی���ک 
کهیر( با مصرف این دارو  )مانند خارش، آنژیوادم، 

گزارش شده است.

مقدار مصرف: مقدار 150-135 میلی گرم سه  بار 
در روز ترجیح���ًا 20 دقیق���ه قب���ل از غ���ذا مص���رف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 135mg
Capsule)Extended release(: 200mg

                MESALAZINE                    
درم������ان  در  مزاالزی�����������ن  مص�������رف:  م������وارد 

کرون مصرف می  شود. کولیت اولسراتیو و بیماری 
کلیوی قبل از شروع درمان،  هش���دارها: فعالیت 
س���ه ماه پس از درمان و س���پس به صورت ساالنه 

باید ارزیابی شود. 
دردش���کم،  و  اس���هال  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
کولی���ت، پریکاردیت،  بی خواب���ی، تش���دید عالئ���م 
ناراحت���ی ری���وی، س���ردرد، به ن���درت پانکراتی���ت، 
هپاتیت یا نفریت، بثورات جلدی و کهیر، اختالالت 
س���لول های خون���ی، میوکاردی���ت، س���ندرم ش���به 

لوپوس و آلوئولیت از عوارض این دارو هستند.
مقدار مصرف: مقدار 800-400 میلی گرم 3 بار در 

گرم مصرف می شود. کثر 2.4  روز تا حدا
اشکال دارویی

Suppository: 500mg, 1000mg 
Capdule / Tablet: 250mg, 400mg, 
800mg, 500mg, 1g
Enema: 1g/100ml, 4g/100ml

      METOCLOPRAMIDE      
م���وارد مص���رف: متوکلوپرامی���د در درم���ان تهوع 
و اس���تفراغ، درم���ان تاخی���ر تخلی���ه مع���ده و ایجاد 

گوارشی مصرف می  شود. حرکات دودی 
من���ع مص������رف: در ص���ورت خونری�������زی  م���وارد 
گوارش���ی، انسداد مکانیکی یا پرفوراسیون مجرای 
گوارش، س���ه ت���ا چه���ار روز بعد از جراح���ی معده یا 

فئوکروموسیتوما نباید مصرف شود.
هشدارها

کبد،  کلیه یا   1- در صورت وجود نارس���ایی شدید 
این دارو با احتیاط فراوانمصرف شود.

کس���تراپیرامیدال وجود  2- احتم���ال بروز عوارض ا
دارد.

3- در ص���ورت وج���ود مش���کالت قلب���ی ی���ا همراه 



484

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
ب���ا س���ایر داروه���ای ایجادکنن���ده ع���وارض قلبی با د

احتیاط مصرف شود.
کی  کاردی،  عوارض جانبی: تغییرات فشار خون، تا
اخت�������الالت حرکت���ی،  و  ج هرم���ی  ع������وارض خ����ار
کتوره، تغییرات قاعدگی،  گاال کتینمیا،  هایپرپروال
اس���هال، س���رگیجه، بی قراری، خس���تگی یا ضعف 

غیرعادی ازعوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف متوکلوپرامید با 
سایر دارو های مضعف CNS باعث تشدید عوارض 
تس���کینی ای���ن داروه���ا می  ش���ود.این دارو اث���رات 

کند. پرگولید را خنثی می 
نکات قابل توصیه

1- تزریق داخل وریدی متوکلوپرامید به آهستگی و 
طی2-1 دقیقه انجام شود.

کی دارو 30 دقیقه قبل از هر وعده  2- ش���کل خورا
غذا و موقع خواب مصرف شود.

مقدار مصرف
کی خورا

بزرگس���االن: مقدار 10 میلی گرم تا روزی سه مرتبه 
کثرmg/kg/day 5/. در س���ه نوبت منقسم  و حدا

مصرف می شود.
ک���ودکان: در درمان تأخیر تخلیه معده یا به عنوان 
محرک حرکات دودی 5-2/5 میلی گرم سه  بار در 
روز و 30 دقیق���ه قبل از غذا و هنگام خواب مصرف 

می  شود.
تزریقی

بزرگس���االن: در درم���ان تأخی���ر تخلی���ه مع���ده ی���ا 
محرک ح���رکات دودی، 10میلی گرم تزریق وریدی 
می  ش���ود. در درم���ان سکس���که ابت���دا 10میلی گرم 
تزری���ق آهس���ته وریدی می  ش���ود و س���پس درمان 
به عن���وان  می  یاب���د.  ادام���ه  ک���ی  خورا به ص���ورت 
ضدته���وع در ش���یمی درمانی mg/kg 2 ب���رای 30 
که  دقیق���ه قبل از ش���یمی درمانی تجویز می  ش���ود 
در صورت نیاز هر 2 یا 3 س���اعت تکرار می  شود. در 
ص���ورت نیازمی ت���وان mg/kg 1 از دارو را به صورت 
ک���رد. به عنوان ضدتهوع  انفوزی���ون وریدی تجویز 
پای���ان  از جراح���ی 20-10میلی گ���رم نزدی���ک  بع���د 

جراحی تزریق عضالنی می  شود.
ک���ودکان: به عن���وان ضدته���وع و در درم���ان تأخیر 
تخلیه معده یا محرک ح���رکات دودیmg/kg 1در 
که در صورت نیاز  یک نوبت واحد تجویز می  ش���ود 

مصرف دارو یک ساعت بعد تکرار می  شود.
اشکال دارویی

Drop: 60mg/15ml
Injection: 10mg/2ml
Tablet: 10mg

   METHYL CELLULOSE     
موارد مصرف: متیل س���لولز در درمان یبوس���ت، 
کنت���رل  کنت���رل ق���وام مدف���وع،  کنت���رل اس���هال و 
کنترل اش���تها در افراد چاق  بیماری دیورتیکولوز و 

مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به انس���داد 
کولون نباید مصرف  روده، مش���کالت بلع و ضعف 

شود.
هشدارها: برای جلوگیری از مشکالت انسدادی 

باید مقادیر زیادی از مایعات مصرف شود. 
ع���وارض جانبی: مقادیر زیاد متیل س���لولز س���بب 
ایج���اد نف���خ و اتس���اع روده می ش���ود. در ص���ورت 
بلع این ترکیب به  صورت خش���ک، ممکن اس���ت 

انسداد مری نیز بروز نماید.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن ترکی���ب ب���ا ج���ذب 

بسیاری از داروها تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- جهت پیش���گیری از س���فتی مدفوع یا انس���داد 
مری، ای���ن ترکیب باید همراه مق���دار زیاد مایعات 

مصرف شود.
2- از مص���رف این ترکیب بالفاصل���ه قبل از خواب 

باید اجتناب نمود.
مق���دار مص���رف: مق���دار g/day 6 در نوبت های 
منقسم همراه با مقدار زیادی آب مصرف می شود.

اشکال دارویی
Granule

           MISOPROSTOL                    
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان زخم  های 
خوش خی���م معده یا دوازده���ه، به ویژه زخم  های 

ناشی از NSAIDs مصرف می شود.
که باردار هستند  موارد منع مصرف: در بیمارانی 

نباید مصرف شود.
کاهش فشار  که مبتال به  هش���دارها: در بیمارانی 
خ���ون هس���تند، مص���رف ای���ن دارو ممکن اس���ت 
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عوارض جدی به دنبال داشته باشد.
عوارض جانبی: س���ردرد، بی خوابی، اسهال، درد 
ش���کمی، ته���وع، اس���تفراغ، س���وءهاضمه، نف���خ، 
اختالل در قاعدگ���ی و خونریزی غیرعادی از واژن، 
بث���ورات جل���دی، س���ردرد و س���رگیجه از ع���وارض 

جانبی این دارو می باشند.
گوارش���ی  مق���دار مص���رف: در درم���ان زخم  های 
mcg/kg 800 در 4-2 نوبت منقس���م همراه با غذا 
مصرف می شود. در پیشگیری از زخم  های ناشی 
از NSAIDs، مقدار 200 میکروگرم دو تا چهار  بار در 
که مقادیر زیاد  روز مصرف می ش���ود. در بیماران���ی 
دارو را تحمل نمی کنند،  100  میکروگرم چهار بار در 

روز مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 100mcg, 200mcg

           NITISINONE                    
  I موارد مص���رف: در درمان تیروزینمی���ا ارثی نوع

مصرف می شود.
ش���مارش  و  کب���د  عملک���رد  کنت���رل  هش���دارها: 
کت ها و گلبول های سفید خون هر 6 ماه انجام  پال

شود.
کاه���ش  کت  ه���ا،  پال کاه���ش  جانب���ی:  ع���وارض 
گرانولوس���یت  ها، ادم  کاهش  گلبول  های س���فید، 
کراتیت  ملتحمه چش���م، ترس از نور، درد چش���م، 

و تاری قرنیه از عوارض جانبی این دارو هستند. 
نکات قابل توصیه

1- آزمای���ش slit-lamp چش���م  ها قب���ل از ش���روع 
درمان توصیه می شود.

2- از رژی���م غذای���ی فاق���د تیروزین و فنی���ل آالنین 
استفاده شود.

3- اندازه گیری غلظت ادراری سوکسینیل استون 
و غلظت پالسمایی آلفا-فتوپروتئین انجام شود.

مق���دار مص���رف: مق���دار mcg/kg 500 دو ب���ار در 
که با توجه به پاس���خ بیمار تا  روز مصرف می ش���ود 

کثر مقدار mg/ kg/day 2 تنظیم می  شود. حدا
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 2mg, 5mg, 10mg

            OMEPRAZOLE                    
زخم   ه���ای  درم���ان  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 

خوش خیم معده و دوازدهه، زخم  های وابسته به 
کتر پیلوری، سندرم زولینگر- الیسون، به  هلیکوبا
کاهش اسیدمعده در جراحی و پیشگیری  منظور 
کوتاه م���دت بازگش���ت محتویات معده ب���ه مری و 

درمان مصرف می شود.
هشدارها

کبدی نباید بیش از روزانه 20  1- در نارسایی های 
میلی گرم تجویز شود. 

2- ای���ن دارو می توان���د عالئ���م س���رطان مع���ده را 
بپوشاند. 

3- بیمارانی که در معرض خطر استئوپورز هستند 
کلس���یم و ویتامین دی دریافت  کافی  باید مقادیر 

کنند. 
عوارض جانبی: س���ردرد، اسهال،  بثورات جلدی، 
کهی���ر،  گوارش���ی،  خش���کی ده��������ان، اخت�����الالت 
س���رگیجه، ناتوان���ی جنس���ی و آش���فتگی از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کی مانند وارفارین باعث  دارو های ضدانعقاد خورا
افزایش اث���ر وارفاری���ن می  گردد. مص���رف همزمان 
ع، مانند  ای���ن دارو با دیازپ���ام و دارو های ضدص���ر

فنی توئین، باعث افزایش اثر این داروها می  گردد.
نکات قابل توصیه

کهیر طی  1- در صورت بروز سوء هاضمه، اسهال و 
درمان به پزشک مراجعه شود.

2- در صورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف 
گردد. این دارو باید خودداری 

کپس���ول دارو بای���د نیم س���اعت قب���ل از غذا و   -3
ترجیحًا در صبح مصرف شود.

زخم  ه���ای  و  ناراحتی  ه���ا  در  مص�����رف:  مق���دار 
مق��������دار  دوازده�������ه  و  مع�������ده  خ����وش خی���م 
mg/ day 20به مدت 8-4 هفته مصرف می  شود. 
در م���وارد ش���دید می ت���وان مق���دار مص���رف را ب���ه 
mg/day 40 افزای���ش داد. در ص���ورت نی���از مق���دار 
در  می  ش���ود.  مص���رف   20 mg/day نگهدارن���ده 
کتر پیلوری  گوارش���ی همراه ب���ا هلیکوبا زخم  های 
مق���دار ف���وق همزم���ان ب���ا آنتی  بیوتیک مناس���ب 
مصرف می  گ���ردد. در س���ندرم زولینگر-الیس���ون، 
درمان بامقدار اولیه mg/day 40 ش���روع می  شود. 
مقدار معمول در چنین مواردی بسته به نیاز بیمار 
کاه���ش  بی���ن mg/ day 120-20 می  باش���د. ب���رای 
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اس���ید معده پیش از جراح���ی ابتدا 60میلی گرم در د

عص���ر روز قب���ل از جراحی مصرف می  گ���ردد و 2-6 
گرم دیگر مصرف  س���اعت قبل از جراحی 40میل���ی 
می  ش���ود. در بازگش���ت محتوی���ات مع���ده به مری 
mg/day 20 به مدت 8-4 هفته مصرف می  ش���ود 
که در ص���ورت نیاز این مقدار ت���ا 40میلی گرم قابل 

افزایش است.
اشکال دارویی

Capsule: 20mg

             ONDANSETRON            
و  ته���وع  درم���ان  در  دارو  ای���ن  م���وارد مص���رف: 
اس���تفراغ ناش���ی از ش���یمی درمانی یا پ���س از عمل 

جراحی مصرف می شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود س���ندروم 

طوالنی شدن QT نباید مصرف شود.
هشدارها: در بیماران مبتال به انسداد تحت حاد 
کبدی با احتیاط  روده ای یا ایلئوس و در نارسایی 
فراوان مصرف ش���ود.کاهش مقدار مصرف دارو در 

کبد ضروری است. بیماران مبتال به نارسایی 
عوارض جانبی: سردرد، خستگی، خواب آلودگی، 
یبوس���ت، س���نکوپ، تش���نج، اضط���راب، ل���رزش، 
س���رگیجه، لرز، دل درد، اس���هال، پرفشاری خون، 
کاهش  افت فش���ار خ���ون، تب، احس���اس س���رما، 
ادرار، درد،  احتب���اس  کس���یژن خ���ون، خ���ارش،  ا
آریتمی، آنژین، بثورات جلدی و درد قفسه سینه 

از عوارض جانبی مصرف این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
با ریفامپین غلظت پالسمایی داروکاهش می یابد. 
کبدی ممکن  کنن���ده ایزوآنزیم های  داروهای القا
کاهش دهند. از  اس���ت اثرات ضدتهوع این دارو را 

مصرف همزمان با آپومورفین اجتناب شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن
ک���ی: مق���دار 16میلی گرم حدود 2-1 س���اعت  خورا
قب���ل از درمان و 16میلی گ���رم روزانه به مدت 5 روز 

مصرف می شود.
تزریق���ی: مق���دار مص���رف واح���د 8 میلی گ���رم از راه 
تزری���ق عضالنی یا آهس���ته وری���دی بالفاصله قبل 
از ش���روع ش���یمی درمانی تزریق می ش���ود. سپس 
انفوزیون مداوم وریدی mg/hr 1 برای 24 س���اعت 

ادام���ه می یابد. برای درمان تهوع و اس���تفراغ پس 
از عم���ل جراحی، مقدار مص���رف واحد 4 میلی گرم 
از راه تزری���ق عضالن���ی ی���ا وری���دی آهس���ته توصیه 

می شود.
کثر 8 میلی گرم(  ک���ودکان: مق���دار mg/m 25 )حدا
قب���ل از ش���یمی درمانی ی���ا جراحی تزری���ق وریدی 

می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 2 mg/ml, 32mg/50ml
Tablet: 4mg
Syrup: 4mg/5ml

               ORLISTAT                    
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان داروی 

در درمان چاقی به  کار می رود. 
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ندرم 

کلستاز نباید مصرف شود. سوءجذب مزمن یا 
هشدارها

1- قبل از اس���تفاده از این دارو، سایر علل افزایش 
کم کاری تیروئید باید بررسی شود. وزن مانند 

کب���دی و اخت���الل در  2- احتم���ال ب���روز نارس���ایی 
جذب ویتامین های محلول در چربی وجود دارد.
ع���وارض جانب���ی: نف���خ، مدف���وع چ���رب یا ش���ل، 
دردهای ش���کمی، خروج چربی از رکتوم، احساس 
گهانی، اخت���الالت دن���دان و لثه،  دف���ع مدف���وع نا
اضط������راب،  خس���ت���گی،  تنفس���ی،  عفونت ه���ای 
س���ردرد، اخت���الالت قاعدگی، عفونت های ادراری 
گزارش شده  و افت فش���ارخون با مصرف این دارو 

است.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ع احتمال بروز تش���نج بیش���تر  با داروهای ضدصر
کاربوز خودداری  می ش���ود. از مصرف همزمان ب���ا آ

شود.
نکات قابل توصیه

1- در صورت مصرف رژیم غذایی پرچربی عوارض 
گوارشی افزایش می یابد.

برخ���ی  ج���������ذب  کاه���ش  باع���ث  دارو  ای���ن   -2
کاروت���ن  بتا و  چرب���ی  در  محل���ول  ویتامین ه���ای 
ح��������اوی  مکمل ه���ای  بای���د  بیم���������ار  می ش���ود. 

کند. ویتامین های محلول در چربی دریافت 
گ���ر وعده غذایی حذف ش���ود یا حاوی چربی  3- ا
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نباشد، دارو در آن نوبت نباید استفاده شود.
گ���رم بالفاصله  مقدار مص���رف: مق���دار120 میلی 
قبل، همراه یا تا یک ساعت بعد از هر وعده غذایی 
 .)360 mg/day کثر اصلی مصرف می شود )تا حدا
که  ادامه درمان بیشتر از 12 هفته در صورتی است 
کاهش وزن از زمان شروع دارو بیشتر از 5% باشد.

اشکال دارویی
Capsule: 60mg, 120mg

             PANCREATIN                    
مکم���ل  به عن���وان  پانکراتی���ن  مص���رف:  م���وارد 
و  ب���رای هض���م چربی   ه���ا  لوزالمع���ده  آنزیم   ه���ای 
کربوهیدرات   ه���ا در الته���اب مزم���ن  پروتئین ه���ا و 
کل���دوک و بعد از برداش���ت  لوزالمع���ده یا مج���رای 
ک���ه منجر به ترش���ح ناق���ص آنزیم  های  لوزالمع���ده 
مربوط���ه می  گ���ردد و درم���ان اس���تئاتوره ناش���ی از 
برداش���تن تم���ام ی���ا قس���متی از مع���ده و ی���ا روده 

استفاده می  شود.
ع���وارض جانب���ی: تحریک د ه���ان و م���ری و مقعد، 
و  اس���تفراغ  و  ته���وع  مانن���د  گوارش���ی  ع���وارض 
ناراحتی های شکمی از عوارض جانبی دارو هستند.
فراورده   ه���ای  ج���ذب  داروی���������ی:  تداخل  ه���ای 
کی ح���اوی آهن در صورت مص���رف همزمان  خورا
کاه���ش می  یابد. پانکراتین اثرات آنتی  با این دارو 

کاربوز را خنثی می کند. دیابتیک آ
نکات قابل توصیه

1- از جویدن قرص  ها باید خودداری شود.
2- بعد از غذا مصرف شود.

3- در صورت بروز اسهال، دردشکم و ناراحتی    های 
گردد. گوارشی، باید به پزشک مراجعه  دیگر 

گرما یا غذای داغ موجب غیرفعال ش���دن دارو   -4
می  گردد.

5- در بیم���اران مبت���ال ب���ه اخت���الالت م���ری ی���ا در 
که ق���رص را در حال���ت خوابیده مصرف  بیماران���ی 
کاه���ش احتمال باقیماندن قرص  می  کنند، برای 
در م���ری، پ���س از مص���رف ق���رص مق���داری غذای 

جامدمصرف شود.
مق���دار مصرف: یک ق���رص بعد از ه���ر وعده غذا 
مصرف می  ش���ود. در صورت نی���از، می توان مقدار 

مصرف را به دو قرص یا بیشتر افزایش داد.

اشکال دارویی
Capsule/Tablet

        PANTOPRAZOLE            
م���وارد مص���رف: این دارو ب���رای درم���ان بیماری 
برگش���ت محتویات معده به م���ری، زخم پپتیک، 
زخ���م دوازده���ه، پیش���گیری از زخم  ه���ای ناش���ی 
از مص���رف NSAIDs و س���ندرم زولینگر-الیس���ون 

مصرف می شود.
هشدارها

کبد نباید بیش از  1- در س���یروز و نارسایی ش���دید 
روزانه 20 میلی گرم تجویز شود و نظارت بر عملکرد 

کبد توصیه می شود. 
کثر مقدار روزانه نباید  کلیوی حدا 2- در نارسایی 

بیش از 40 میلی گرم باشد. 
3- ای���ن دارو می توان���د عالئ���م س���رطان مع���ده را 

بپوشاند. 
4- بیمارانی که در معرض خطر استئوپورز هستند 
کلس���یم و ویتامین دی دریافت  کافی  باید مقادیر 

کنند.
عوارض جانبی: س���ردرد، اسهال،  بثورات جلدی، 
کهیر و  تهوع و استفراغ، دردشکم، نفخ، یبوست، 
سرگیجه از عوارض جانبی شایع این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کی مانند وارفارین باعث  دارو های ضدانعقاد خورا
افزایش اث���ر وارفاری���ن می گردد. مص���رف همزمان 
ع، مانند  ای���ن دارو با دیازپ���ام و دارو های ضدص���ر
فنی  توئین، باعث افزایش اثر این داروها می گردد.

مقدار مصرف
ک���ی: در درمان برگش���ت محتوی���ات معده به  خورا
مری مق���دار مص���رف 80-20 میلی گرم ی���ک  بار در 
که در صورت نیاز  روز صبح ها برای 4 هفته اس���ت 
دوره درمان به 8 هفته افزایش می یابد. به  عنوان 
 20 -40 mg/day ب���ا  درم���ان  نگهدارن���ده،  مق���دار 
 40 پپتی���ک،  زخ���م  درم���ان  در  می یاب���د.  ادام���ه 
میلی گ���رم یک  بار در روز مصرف می ش���ود. درمان 
معم���واًل ب���رای زخ���م دوازده���ه 4-2 هفت���ه و برای 
زخم معده خوش خی���م 8-4 هفته ادامه می یابد. 
کترپیلوری، درمان با این  برای ریش���ه کنی هلیکوبا
کت���ری در یک رژیم  دارو هم���راه ب���ا دو داروی ضدبا
دارویی س���ه گانه یک هفته ای انجام می ش���ود. در 
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زخم ناش���ی از  مصرف NSAIDs  مقدار mg/day 20 د

مصرف می شود. در سندرم زولینگر-الیسون مقدار 
اولیه mg/day 80 اس���ت که سپس مقدار مصرف بر 
اساس نیاز بیمار تنظیم می شود. مقادیر بیش از 80 

میلی گرم، باید در دو نوبت منقسم مصرف شوند.
تزریق���ی: در درمان زخ���م دوازدهه، زخ���م معده و 
کس مری به معده 40 میلی گرم روزانه تا زمانی  رفال
کی امکان پذیر باشددر  که مصرف دارو به فرم خورا
حداقل 2 دقیقه تزریق وریدی یا انفوزیون وریدی 
می ش���ود. در س���ندرم زولینگر-الیس���ون و یا سایر 
شرایط با افزایش ترشح اسید 80 میلی گرم مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 20mg, 40mg
Capsule: 15mg, 20mg, 40mg
Injection 40 mg

  PHOSPHOCYSTEAMINE 
س���������نتز  فسفوسیس���تئامین  مص���رف:  م���وارد 
گلوتاتی���ون را تس���هیل نموده و س���طح سیس���تین 

کاهش می دهد. داخل سلولی را 
هشدارها: در طول مصرف دارو، سطح سیستین 

لوکوسیت باید بررسی شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار g/day 2 در 4 نوبت منقس���م 
همراه یا پس از غذا مصرف می شود.

نوب���ت   4 در   1/3 day/g/m2 مق���دار  ک���ودکان: 
منقسم مصرف می  شود.

اشکال دارویی
Capsule: 150mg
Powder: 150 mg

 POLYETHYLENE GLYCOL 
درم������ان  در  ترکی���ب  ای���ن  مص����������رف:  م���وارد 
کولونوس���کوپی،  از  قب���ل  روده  یبوس���ت،تخلیه 

آزمایشات رادیولوژی یا جراحی مصرف می شود.
موارد من���ع مصرف: در موارد انس���داد یا س���وراخ 
گ���وارش، ایلئ���وس، احتب���اس در  ش���دن مج���رای 
معده، زخم پپتیک، بیماری های شدید التهابی 
کولون س���می نباید  کولیت اولس���راتیو و مگا روده، 

مصرف شود.

هشدارها
1- ای���ن ترکیب در بیم���اران مبتال به نقص رفلکس 

گ با احتیاط مصرف شود. گا
تع���ادل  ع���دم  عالئ���م  مش���اهده  ص���ورت  در   -2

الکترولیتی مصرف دارو باید قطع شود.
گوارش���ی، آروغ،  ع���وارض جانب���ی: ناراحتی  ه���ای 
ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کم و تحری���ک مقع���د از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار 300-200 میلی گ���رم از محلول 
آبی آماده ش���ده بلعیده می ش���ود. ای���ن مقدار هر 
که مای���ع خروجی از رکتوم  15-10 دقیق���ه تا زمانی 
ش���فاف ش���ده یا مق���دار ت���ام 4 لیتر مصرف ش���ده 
باش���د، تکرار می  ش���ود. ب���ه عنوان ملی���ن 8 مقدار 
125 میلی لیتری از محلول طی 6 ساعت به مدت 
کث���ر 3 روز مصرف می ش���ود. در بیماران مبتال  حدا
کثر مقدار  به نارسایی عملکرد قلبی-عروقی، حدا

مصرف در هر ساعت، دو نوبت است
 25-40 ml/kg/hr مص�������رف  مق���دار  ک��������ودکان: 
ک���ودکان جهت درمان  می باش���د. طول درمان در 
که ط���ی این مدت  س���فتی مدف���وع، 7 روز اس���ت 
مقادی���ر مصرف به  تدریج افزای���ش می  یابد. مقدار 
تام روزانه باید در مقادیر منقسم و با فاصله هر 12 
کودکان 4-2 سال، مقدار  ساعت مصرف شود. در 
ش���روع دو مقدار 62/5 میلی لیتر از محلول در روز 
کث���ر 8 مقدار مصرف در روز شش���م و هفتم  ت���ا حدا
ک���ودکان 11-5 س���ال، مقدار ش���روع  می باش���د. در 
چه���ار مق���دار 62/5 میلی لیتر از محل���ول در روز تا 
کث���ر 12 مق���دار مص���رف در روز پنج���م تا هفتم  حدا

می باشد.
اشکال دارویی

Powder

  POTASSIUM CITRATE          
اس���یدوز  ای���ن دارو در درم���ان  م���وارد مص���رف: 
متابولیک و تس���کین  های بیم���ار در عفونت  های 

ادراری مصرف می  شود.
کلیه  هشدارها: دارو در بیماران مبتال به نارسایی 

و قلبی نباید مصرف شود.
عوارض جانبی: افزایش پتاس���یم خون در مصرف 
طوالن���ی مدتی و دیورز خفیف ب���ا مصرف این دارو 
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گزارش شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: دف���ع داروهای اس���یدی 
مانن���د سالیس���یالت ها و باربیتورات  ه���ا در صورت 
مص���رف همزم���ان ب���ا ای���ن دارو افزای���ش می یابد. 
نیم���ه  عم���ر داروه���ای قلیایی مانن���د محرک  های 
س���مپاتیک در ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا این 
دارو افزایش می یابد. ج���ذب آلومینیوم از مجرای 
گوارش توس���ط امالح س���یترات افزایش می یابد. از 

مصرف همزمان با سوکرالفیت اجتناب شود
مقدار مصرف: مقادیر تا g/day 10 در چند نوبت 

منقسم مصرف می شود.
اشکال دارویی

Sachet/Tablet

         PROPANTHELINE                    
موارد مصرف: پروپانتلین به عنوان داروی کمکی 
گوارشی  گوارش���ی و اختالالت  در درمان زخم  های 
ناشی از اسپاسم عضالت صاف معده ای-رود ه ای 

و تکرر ادرار مصرف می  شود.
م���وارد  من���ع مص���رف: در میاس���تنی گراو، فل���ج 
کولون سمی و بزرگی پروستات نباید  ایلئوس، مگا

مصرف شوند.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود پرفش���اری خون، 
اولس�������راتیو،  کولی���ت  اس���هال،  داون،  س���ندروم 
قلب���ی،  ح���اد  انفارکت���وس  اتون�������وم،  نوروپ�������ات���ی 
روده،  انس���دادی  بیماری  ه���ای  ک���ی کاردی،  تا
گلوک���وم با زاویه بس���ته،  آش���االزی و تنگ���ی پیل���ور، 
التهاب مری ناش���ی از برگشت محتویات معده به 

مری و احتباس ادرار با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: افزای���ش دم���ای ب���دن، تهوع و 
کاهش تعریق،  استفراغ، یبوست، احساس نفخ، 
کاهش ترشحات برونش، سردرد  خش���کی د هان، 
کی کاردی، احس���اس  و ب���رادی کاردی منجر ب���ه تا

گیجی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: دف���ع ادراری پروپانتلین در 
ص���ورت اس���تفاده از دارو های قلیایی کنن���ده ادرار 
مانند اس���تازوالمید به تأخیر می  افت���د. در صورت 
مصرف این دارو با آمانتادین، ضدافس���ردگی  های 
س���ه حلقه ای، دارو ه���ای ضدهیس���تامین، س���ایر 
دیس���وپیرامید،  ضدموس���کارینی،  دارو ه���ای 
 هالوپری���دول و تیوگزانتین   ها، اثر ضدموس���کارینی 

آنتی اس���ید ها و  ای���ن داروه���ا تش���دید می  گ���ردد. 
دارو ه���ای ضداس���هال ج���اذب، ج���ذب ای���ن دارو 
کاه���ش می دهند. مصرف همزم���ان این دارو با  را 
ک ممکن است  دارو های ضددرد مخدر ش���به تریا
منجر به افزایش خطر یبوس���ت ش���دید، انس���داد، 

فلج روده  ها و یا احتباس ادرار شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو 1-0/5 س���اعت قب���ل از غ���ذا مص���رف 
گردد.

2- احتمال افزایش حساس���یت چش���م  ها به نور و 
بروز خشکی د هان وجود دارد.

گرم یا در صورت فعالیت شدید بدنی  3- در هوای 
احتمال افزایش دمای بدن وجود دارد.

مق���دار مص���رف: مق���دار 15میلی گ���رم حداق���ل 1 
س���اعت قب���ل از غ���ذا س���ه بار در روز و 30میلی گ���رم 
موقع خواب بر اس���اس نیاز بیمار تجویز می  شود. 

کثر مقدارمصرف mg/ day 120می باشد. حدا
اشکال دارویی

Tablet: 15mg

           RABEPRAZOLE             
م���وارد مص���رف: این دارو ب���رای درم���ان بیماری 
برگش���ت محتویات معده به م���ری، زخم پپتیک، 
زخ���م دوازده���ه، پیش���گیری از زخم  ه���ای ناش���ی 
از مص���رف NSAIDs و س���ندرم زولینگر-الیس���ون 

مصرف می شود.
هشدارها

کبدی با احتیاط تجویز شود.  1- در نارسایی های 
2- ای���ن دارو می توان���د عالئ���م س���رطان مع���ده را 

بپوشاند. 
3- بیمارانی که در معرض خطر استئوپورز هستند 
کلس���یم و ویتامین دی دریافت  کافی  باید مقادیر 

کنند.
ع���وارض جانبی: س���رفه، س���ندرم ش���به آنفوالنزا، 
کمت���ر درد س���ینه و عصبیت و  رینی���ت و با ش���یوع 
به  طور نادر بی اش���تهایی و افزایش وزن با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
تداخل  های دارویی: از مصرف همزمان این دارو 
ب���ا دالویریدین، ارلوتینی���ب و نلفیناویر خودداری 

شود.
مق���دار مص���رف: در زخ���م مع���ده خوش خیم 20 
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میلی گ���رم روزانه صبح ه���ا برای 8هفت���ه، در زخم د

دوازدهه 20 میلی گرم روزانه صبح ها برای 4 هفته. 
ک���س معده به م���ری 20 میلی گرم  در بیم���اری رفال
روزان���ه صبح ها برای 8-4 هفته مصرف می ش���ود 
و درم���ان نگهدارنده 20-10میلی گ���رم روزانه ادامه 
می یاب���د. ب���رای درم���ان عالمت���ی در ع���دم حضور 
ازوفاژیت 10 میلی گرم در روز برای 4 هفته و سپس 
10 میلی گرم در روز در صورت نیاز مصرف ش���ود. در 
کترپیلوری 20 میلی گرم  رژیم های درمانی هلیکوبا
از دارو به  صورت دو  بار در روز همراه با سایر داروها 
اس���تفاده می ش���ود. در س���ندرم زولینگر-الیسون 
دارو ب���ا مق���دار 60 میلی گ���رم یک بار در روز ش���روع 
می شود و مقدار دارو بر اساس پاسخ بیمار تنظیم 

می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 20mg

              RANITIDINE                        
کوتاه مدت  موارد مص���رف: رانیتیدین در درمان 
زخم  ه���ای فع���ال دوازده���ه ی���ا زخم  ه���ای فعال و 
خوش خی���م معده، برگش���ت محتوی���ات معده به 
مری، پیش���گیری از ایجاد زخم مع���ده یا دوازدهه 

مصرف می شود.
هشدارها

1- در سیروز کبدی و ناراحتی   های کلیوی متوسط 
تا ش���دید، خطر ب���روز عوارض جانب���ی به خصوص 

عوارض عصبی دارو وجود دارد.
2- مص���رف ای���ن دارو بی���ش از 12 هفت���ه م���داوم 

توصیه نمی شود.
3- این دارو ممکن اس���ت عالئم سرطان معده یا 

دوازدهه را بپوشاند.
ع���وارض جانبی: اس���هال یا یبوس���ت، ت���اری دید، 
حرکات غیرارادی، س���رگیجه یا سردرد و نفخ شکم 

از عوارض جانبی این دارو می باشند.
تداخل  های دارویی: ج�����ذب این دارو در حض���ور 

آنتی  اسید ها کاهش می  یابد.
نکات قابل توصیه: کشیدن سیگار موجب کاهش 

اثر این دارو می  شود.
مقدار مصرف

کی خورا
گوارشی،  بزرگس���االن: در درمان زخم خوش خیم 

زخم ناش���ی از مصرف دارو ها، بازگش���ت محتویات 
مع���ده ب���ه م���ری و س���وء هاضمه مزم���ن، مق���دار 
150 میلی گ���رم دو  ب���ار در روز )صب���ح و ش���ب( ی���ا 
300میلی گ���رم موقع خواب برای مدت 8-4 هفته 

مصرف می  شود.
گوارش���ی ک���ودکان: در درم���ان زخ���م خوش خی���م 
 300 mg/ day کثر mg/kg 4-2 دو ب���ار در روز تا حدا
ب���ه  م���دت 8-4 هفت���ه مص���رف می  ش���ود. مقدار 
ش���ب  در  150میلی گ���رم  ت���ا  نگهدارن���ده  مص���رف 
می  باش���د. برای جلوگیری از زخم ناشی از مصرف 
روز  در  دوب���ار  میلی گ���رم   300  NSAID داروه���ای 

مصرف می شود.
کاهش اس���ید معده قب���ل از اعمال  تزریق���ی: برای 
جراحی یا زایمان، مقدار 150-50 میلی گرم 0/5-2 
س���اعت قبل از القای بی هوش���ی تزریق عضالنی یا 

آهسته وریدی می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 150mg, 300mg
Injection: 50mg/2ml, 50mg/50ml
Syrup: 75mg/ml

           SIMETHICONE                    
کردن  م���وارد مص���رف: س���ایمتیکون در برط���رف 
گاز در دستگاه  نفخ و درد  ش���کمی ناش���ی از تجمع 

گوارش مصرف می شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 125-40 میلی گرم بعد از هر غذا 
و قبل از خواب مصرف می شود. 

ک���ودکان: مق���دار 40-20میلی گرم بع���د از هر غذا و 
قبل از خواب مصرف می شود.

اشکال دارویی
Capsule: 125mg, 180mg
Tablet (Chewable): 40 mg
Drop: 40mg/ml

   SODIUM POLYSTYRENE          
            SULPHONATE                            

موارد مصرف: این دارو در درمان زیادی پتاسیم 
خون مصرف می شود.

هشدارها
کلی���ه، نارس���ایی قلب���ی، افزای���ش  1- در نارس���ایی 
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شدید فشار خون، بیماران مسن و بیماران تحت 
درمان با دیگوکس���ین ب���ا احتیاط ف���راوان مصرف 

شود.
2- وضعیت ECG و عالئم بالینی بیمار باید از نظر 

کاهش پتاسیم خون به دقت پیگیری شود. بروز 
اس���تفراغ،  ته���وع،  یبوس���ت،  جانب���ی:  ع���وارض 
بی اشتهایی، اسهال، افت شدید پتاسیم و ایجاد 
عالئ���م ECG و بالینی مانند بی قراری، اغتش���اش 
فکر، ضعف عضالنی شدید، فلج عضالت، آریتمی 
کلسیم  کاهش منیزیم و  قلبی، احتباس س���دیم، 

خون از عوارض جانبی این دارو می باشند.
تداخل  ه���ای دارویی: ای���ن دارو با آنتی اس���ید  ها 
تداخل دارد. جذب تیروکس���ین در صورت مصرف 

کاهش می یابد. همزمان با این دارو 
نکات قابل توصیه: پودر این دارو با مقدار مناسب 

آب به  شکل سوسپانسیون تهیه می گردد.
مقدار مصرف

کثر  گرم 4-1 بار در روز تا حدا بزرگساالن: مقدار 15 
گرم چهار  بار در روز مصرف می شود.  40

ه���ر 6 س���اعت مص���رف   1 g/kg مق���دار ک���ودکان: 
می شود.

اشکال دارویی
Powder: 454 g 

              SUCRALFATE                     
کوتاه مدت  موارد مصرف: این دارو برای درمان 
زخ���م دوازدهه ی���ا معده و پیش���گیری از زخم های 

گوارشی وابسته به استرس مصرف می  شود.
هشدارها

1- تجویز باید با فاصله حداقل یک ساعت نسبت 
گیرد. به تغذیه روده ای انجام 

کلیه ب���ا احتیاط مصرف  2- در اف���راد ب���ا نارس���ایی 
شود.

اس���هال،  کم���ردرد،   یبوس���ت،  جانب���ی:  ع���وارض 
س���رگیجه یا منگی،  خواب  آلودگی، خش���ک شدن 
د هان، س���وء هاضمه، تهوع و درد های ش���کمی با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کاهش می دهد.  با آنتی اس���ید ها اثر ه���ر دو دارو را 
فنی  توئی���ن،  ب���ا  همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در 
سیپروفلوکساس���ین، اوفلوکساسین، دیگوکسین، 

لووتیروکسین و تئوفیلین ممکن است جذب این 
کاهش یابد. این دارو ممکن اس���ت جذب  دارو ها 
تتراس���ایکلین   ها و ویتامین   های محلول در چربی 

کاهش دهد. مانند ویتامینA, D, E, K را 
مقدار مص���رف: در زخ���م خوش خی���م دوازدهه 
گرم چه���ار بار در  گ���رم دو ب���ار در روز یا 1  و مع���ده 2 
روز ی���ک س���اعت بع���د از غ���ذا و قب���ل از خ���واب به 
م���دت 4 تا 6 هفت���ه و در موارد مقاوم ت���ا 12 هفته 
مصرف می شود. برای پیش���گیری از زخم وابسته 
گرم  کثر 8  گرم ش���ش بار در روز و حدا به اس���ترس 1 

روزانه مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg, 1g
Sachet: 1g

       SULFASALAZINE         
م���وارد مص���رف: سولفاس���االزین در پیش���گیری 
کولیت  و درم���ان بیم���اری التهاب���ی روده از جمله 
ک���رون و آرتری���ت روماتوئید  اولس���راتیو ی���ا بیم���اری 

مصرف می  شود.
هشدارها

1- در ص���ورت مص���رف طوالنی م���دت دارو، انجام 
آزمون شمارش سلول  های خونی ضروری است.

2- امکان بروز س���رگیجه با مصرف این دارو وجود 
دارد.

3- در صورت وجود سابقه آلرژی و آسم، نارسایی 
کمب���ود  G 6PD با احتی���اط فراوان  کلی���ه و  کب���د یا 

مصرف شود.
کلیوی باید قبل از ش���روع درمان، سه  4- فعالیت 
ماه پس از درمان و سپس به صورت سالیانه مورد 

گیرد. بررسی قرار 
عوارض جانبی: تهوع،  استفراغ، ناراحتی قسمت 
فوقانی شکم، سردرد و بثورات جلدی. همچنین 
به ن���درت ممکن اس���ت تب،  اختالل  ه���ای خونی 
کولیت،  خفیف، پانکراتیت، هپاتیت، بدترش���دن 
اس���تیونس- جانس���ون، س���ندرم ش���به  س���ندرم 
لوپوس اریتماتوز، آلوئولیت فیبروتیک، هماتوری، 
کنش  های حساسیت به نور و سندرم نفروتیک  وا

از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: سولفاس���االزین در صورت 
کی،  مصرف همزمان با دارو ه���ای ضدانعقاد خورا
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دارو ه���ای ضدتش���نج، ضددیابت و متوترکس���ات د

ممکن است باعث افزایش اثر این دارو ها شود. در 
صورت مصرف همزمان این دارو با ترکیبات دارای 
کبد، ممکن است  اثرات همولیتیک یا سمی برای 
گردد. سولفاساالزین  عوارض این دارو ها تش���دید 

موجب کاهش جذب دیگوکسین می شود.
نکات قابل توصیه

کافی  1- هن���گام مصرف این داروباید هر روز مقدار 
از مایعات مصرف شود تا حجم ادرار روزانه در افراد 

بالغ به حداقل 1/5 لیتر برسد.
2- سولفاس���االزین را باید همراه یا بالفاصله بعد از 

کرد.  غذا مصرف 
کنش   های  که ب���ه دارو وا 3- در بعض���ی از بیماران 
حساسیتی نشان می دهند، ممکن است با ادامه 

مصرف حساسیت به دارو از بین برود.
4- این دارو ممکن اس���ت س���بب تغییر رنگ ادرار 
به نارنجی و همچنین تغییر رنگ لنز های تماسی 

شود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: در درمان بیم���اری التهابی روده 1-2 
گرم هر 6 ساعت مصرف می  شود )در شروع درمان 
500میلی گرم هر 12-6 س���اعت مصرف می ش���ود(. 
به عن���وان مق���دار نگهدارن���ده، ب���ا توجه ب���ه نیاز و 
تحمل بیمار، ه���ر 6 س���اعت 500میلی گرم مصرف 
می  ش���ود. مقدار مص���رف نباید از g/day 4 بیش���تر 

شود.
 6/7-10 mg/kg ک���ودکان: مق���دار مص���رف اولی���ه
ی���ا  ه���ر 4 س���اعت، mg/kg 15-10 ه���ر 6 س���اعت 
اس���ت. مق���دار  mg/ kg 20- 13/2 ه���ر 8 س���اعت 
مص���رف نگهدارنده mg/kg 7/5-5 هر 6 س���اعت 

است.
رکت���ال: به ص���ورت مصرف ب���ه تنهایی و ی���ا توام با 
گرم صبح و شب و  کی، مقدار 0/5 تا 1  ش���کل خورا

پس از تخلیه روده استفاده می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg
Enema: 3g/100ml

                 TILACTASE                    
موارد مصرف: این دارو جهت پیش���گیری از بروز 

کتوز در بیماران  سندرم عدم تحمل نس���بت به ال
مبتال به نقص آنزیم آندروژن مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 3000FCC U

             TROPISETRON                    
موارد مصرف: این دارو برای پیش���گیری از تهوع 
و  و درم���ان  از ش���یمی درمانی  ناش���ی  اس���تفراغ  و 
پیش���گیری تهوع و اس���تفراغ پس از عمل جراحی 

مصرف می شود.
عوارض جانبی: سردرد، خستگی، خواب آلودگی، 
یبوس���ت، س���نکوپ، تش���نج، اضط���راب، ل���رزش، 
س���رگیجه، ل���رز، دل درد، اس���هال، افزای���ش فش���ار 
کاهش فش���ار خون، تب، احس���اس سرما،  خون، 
کس���یژن خون، خ���ارش، احتب���اس ادرار،  کاهش ا
درد، آریتمی، آنژین، بثورات جلدی و درد قفس���ه 
سینه از عوارض جانبی مصرف این دارو می باشد.
که س���بب القا یا  تداخل  ه���ای دارویی: داروهایی 
کبدی می ش���وند، ممکن اس���ت  مه���ار آنزیم  های 
ب���ر غلظت پالس���مایی دارو تاثیر بگ���ذارد. این دارو 
کرها ی���ا داروهای  با داروه���ای ضدآریتم���ی، بتابال

کننده فاصله QT تداخل دارد. طوالنی 
مقدار مصرف

بزرگساالن: برای پیشگیری از تهوع و استفراغ حاد 
ناشی از شیمی درمانی، مقدار واحد 5 میلی گرم از 
راه تزریق یا انفوزیون آهسته وریدی در روز درمان 
و بالفاصله قبل از شیمی درمانی مصرف می شود. 
 5 mg/day کی و به مقدار مقادیر بعدی از راه خورا
حداقل یک س���اعت قبل از غذا ب���رای مدت 5 روز 
مصرف می ش���ود. در درمان تهوع و اس���تفراغ پس 
از عم���ل جراح���ی، مق���دار 2 میلی گ���رم از راه تزریق 
آهس���ته وری���دی ی���ا از طری���ق انفوزی���ون، ط���ی 2 
س���اعت پس از خاتمه بی هوشی مصرف می شود. 
جهت پیشگیری، مقدار مش���ابه بالفاصله قبل از 

بی هوشی مصرف می شود.
کثر 5 میلی گرم(  کودکان: مقدار mcg/kg 200 )حدا
از راه تزری���ق وری���دی طی حداقل ی���ک دقیقه یا از 
طری���ق انفوزی���ون قب���ل از ش���یمی درمانی مصرف 
کی  می ش���ود. س���پس مقدار 5 میلی گرم از راه خورا

یک  بار در روز برای 5 روز مصرف می  شود. 
اشکال دارویی



493

G
A

ST
R

O
IN

TE
ST

IN
A

L 
M

ED
IC

IN
ES

 
14

Capsule: 5mg
Injection: 5mg/5ml

      URSODEOXYCHOLIC     
                   ACID                    

موارد مصرف: این دارو برای انحالل سنگ  های 
کیسه صفرا و در درمان سیروز  کلسترول در  غنی از 

صفراوی اولیه مصرف می شود.
موارد منع مصرف: این دارو در سنگ های رادیو 
اپک، کیسه صفرا بدون عملکرد، اپیزودهای مکرر 
کولیک صف���راوی، بیماری التهابی روده و بیماری 

کبد نباید مصرف شود. مزمن 
هشدارها

1- ای���ن دارو ب���رای انح���الل س���نگ  های رنگ���ی و 
کلسیفیه شده موثر نیست.

گیری غلظت س���رمی آنزیم  های AST و  2- ان���دازه 
گلوتامیل ترانس���فراز در  گاما ALT، بیلی روبی���ن و 
ش���روع درم���ان و هر ماه ط���ی 3 م���اه اول درمان و 

سپس هر 6 ماه ضروری است.
3- نوع و وضعیت س���نگ صفراوی قبل از ش���روع 
درمان و بررس���ی انحالل آن هر 3ماه، در سال اول 

درمان ضروری است.
کبدی با احتیاط  4- در بیم���اران با بیماری ه���ای 

مصرف شود.
5- برای پیشگیری از بازگشت باید درمان را ادامه 
داد تا تمامی س���نگ ها از بین برون���د. با قطع دارو 

گردد. طی یک سال دوباره سنگ تشکیل می 

ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ و اخت���الالت 
ایج���اد  و  خ���ارش  اس���هال،  گوارش���ی،  مج���رای 
کیس���ه صف���را از عوارض  کلس���یمی و  س���نگ  های 

جانبی این دارو می باشند.
تداخل  های دارویی: ای���ن دارو نباید با داروهای 
کلس���ترول مانند هورمون  های استروژنی  افزاینده 
که  مص���رف ش���ود. ای���ن دارو اثربخش���ی داروهایی 
کاهش  با اس���یدهای صف���راوی پیوند می یابن���د را 

می دهد.
نکات قابل توصیه

1- این دارو باید همراه با غذا مصرف شود.
2- در طول مصرف ای���ن دارو، از مصرف داروهای 

آنتی اسید اجتناب شود.
در   6-12 mg/kg/day مق���دار مق���دار مص���رف: 
یک نوب���ت واحد هنگام خواب ی���ا در 2 یا 3 نوبت 
منقس���م مصرف می ش���ود. بیماران چ���اق ممکن 
نی���از داش���ته   15 mg/ kg/ day ب���ه  مق���دار اس���ت 
باشند. درمان باید به مدت 4-3 ماه پس از تأیید 
ناپدید ش���دن س���نگ از طری���ق رادیول���وژی ادامه 
یابد. در بیماران مبتال به کاهش سریع وزن، مقدار 
گرم دو بار در روز به  منظور پیش���گیری از  300 میلی 
تشکیل س���نگ  های صفراوی توصیه می شود. در 
 16-12 mg/kg/day درمان س���یروز صفراوی اولیه

در 3نوبت منقسم مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 250mg, 300mg, 500mg





ALLOPURINOL 
AMMONIUM CHLORIDE
CARBOPROST
DIMETHYL SULFOXIDE
FINASTERIDE
METHYLERGONOVINE
OXYBUTYNIN
OXYTOCIN
PAPAVERINE
PHENAZOPYRIDINE
PROSTAGLANDIN E2

15
GENITOURINARY 
MEDICINES

PROSTAGLANDINF2α
RITODRINE
SEVELAMER
SILDENAFIL
SOLIFENACIN
TADALAFIL
TAMSULOSIN
TERAZOSIN
TOLTERODINE
TRIPLE SULFA
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            ALLOPURINOL                    
ب���رای پیش���گیری  آلوپورین���ول  م���وارد مص���رف: 
کلی���وی و پیش���گیری از  از نق���رس و س���نگ  های 
هایپراوریس���می وابسته به شیمی درمانی سرطان 

تجویز می شود.
موارد منع مصرف: ای���ن دارو برای درمان حمله 
نقرس���ی و زیادی بدون عالمت اسیداوریک خون 

نباید مصرف شود.
هشدار ها

1- درمان با آلوپورینول هنگامی شروع می  شود که 
حمله حادنقرسی خاتمه یافته است.

کلیه باید با احتیاط فراوان  کبد و  2- درنارس���ایی 
مصرف شود.

اخت���الالت  جل���دی،  بث���ورات  جانب���ی:  ع���وارض 
گوارشی، سرگیجه، سردرد،  خواب  آلودگی،  اختالل 
چشایی، افزایش فش���ار خون، ریزش مو، سمیت 
کبدی، پارس���تزی و نوروپاتی، عالئم ش���به سندرم 
استیون-جانس���ون از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو 

هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: در مصرف همزم���ان این 
کاپتوپریل  کاپتوپریل، خطر مس���مومیت با  دارو با 
کلیه، افزایش می  یابد.  به ویژه در صورت نارسایی 
اثر وارفارین و نیز غلظت پالسمایی سیکلوسپورین 
در ص���ورت مصرف همزمان با دارو، ممکن اس���ت 
افزای���ش   یاب���د. مص���رف همزم���ان آلوپورین���ول ب���ا 
آزاتیوپری���ن و مرکاپتوپورین، موجب افزایش اثرات 

و سمیت این داروها می  گردد.
نکات قابل توصیه

1- در صورت بروز بثورات جلدی، مصرف دارو باید 
قطع ش���ود. در صورت لزوم می ت���وان مصرف دارو 
ک���رد. در صورت ب���روز مجدد دارو  را دوباره ش���روع 

بثورات جلدی مصرف دارو باید قطع شود.
2- ت���ا حداق���ل 1 م���اه پ���س از تصحی��������ح زی���ادی 
اسیداوریک خون، باید کلشیسین یا NSAIDs )به 
غیر از اسید استیل سالیسیلیک و سالیسیالت   ها( 

برای پیشگیری از حمالت آرتریتی تجویز شوند.
3- در طول مصرف این دارو باید مایعات به میزان 

کافی )2 لیتر در روز( مصرف شود.
ک���ه مصرف  4- در بیم���اران س���رطانی در صورت���ی 
آلوپورین���ول م���ورد نیاز باش���د، باید قب���ل از تجویز 

داروی ضدسرطان، مصرف آلوپورینول آغاز شود.

5- در ص���ورت مص���رف همزم���ان آلوپورین���ول ب���ا 
که  مرکاپتوپورین ی���ا آزاتیوپرین، توصیه می  ش���ود 
مقدار مص���رف آزاتیوپری���ن و مرکاپتوپورین به یک 
کاهش  س���وم تا یک چهارم مقدار مصرف معمول 

داده شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ابتدا mg/day 100پ���س از غذا مصرف 
می  شود. سپس طی 3-1 هفته، بر اساس غلظت 
 300 mg/ day ت���ا  مص���رف  مق���دار  اس���یداوریک، 
معم��������ول  مص���رف  مق���دار  می  یاب��������د.  افزای���ش 
ش��������رایط  در  و   200-600 mg/ day نگهدارن���������ده 
ح���ادmg/ day 900- 700 اس���ت. مقادی���ر بی���ش از 

mg/ day 300 به صورت منقسم تجویز می  شوند.
ک����ودکان: در نئوپالس��������م و اخت���������الالت آنزیم��ی، 
ی���ا mg/day 400-100 تجوی���ز   10 -20 mg/ kg/ day

می  گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg, 300mg

 AMMONIUM CHLORIDE
کلرورآمونیم به عن���وان خلط آور،  موارد مص���رف: 
کننده دفع دارو های بازی، درمان آلکالوز  تس���ریع 
متابولی���ت ش���دید و نیز حف���ظ pH اس���یدی ادرار، 
کلس���یم و  ب���ه منظ���ور افزایش حاللی���ت یون  های 
کنترل بیماران مبتال به سنگ  های  فسفات برای 
افزای���ش  همچنی���ن  و  ادراری  مج���اری  فس���فاتی 
کلس���یم در تتان���ی ناش���ی از آلکال���وز  یونیزاس���یون 

مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به نارسایی 
کلیه و اس���یدوز اولی���ه نباید مصرف  کبد یا  ش���دید 

شود.
هشدار ها

1- در بیماران مبت���ال به بی کفایتی ریه یا ادم قلبی 
باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- پیگی���ری وضعی���ت بیم���اران از نظ���ر عالئ���م و 
نشانه   های مسمومیت با آمونیم در طول مصرف 

گیرد. کلرورآمونیم، باید صورت 
عوارض جانب���ی: تحریک مخاط مع���ده، ناراحتی 
مع���ده، بی  اش���تهایی، تهوع، اس���تفراغ وتش���نگی 
گزارش ش���ده اس���ت. مقادیر  به ویژه با مقادیر زیاد 
بس���یار زی���اد ای���ن دارو ممک���ن اس���ت س���بب بروز 
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ن���کات قابل توصی���ه: پ���س از غذا مصرف ش���ود تا 
گوارشی به حداقل برسد. احتمال بروز عوارض 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: به عنوان اس���یدی کننده ادرار، مدر و 
درمان آلکالوز، مق���دار g/day 12-4 در نوبت های 
منقسم هر 6-4 ساعت مصرف می  شود. به عنوان 
مدر، دارو باید ا بتدا 4-3 روز مصرف شود، سپس 
مص���رف آن باید ب���رای چند روز قطع و بع���د از آن، 

مجددًا درمان به همین ترتیب شروع شود.
ادرار اس���ی����دی  ک�����نن���ده  به عن������وان  ک����ودکان: 
مص���رف  منقس���م  4نوب���ت  در   75 mg/ kg/ day

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

            CARBOPROST                    
م���وارد مصرف: ای���ن داروبرای خاتمه ب���ارداری و 
همچنین در خونریزی بعد از زایمان ناشی از آتونی 
کسی توسین  که به ارگومترین و ا رحم در بیمارانی 

پاسخ نمی دهند، استفاده می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در عفونت رحم���ی درمان 

نشده، بیماری قلبی و ریوی نباید مصرف شود.
هشدار ها

گلوکوم یا افزایش فشار  1- در صورت وجود سابقه 
کمی فشار  داخل چشم، آسم، زیادی فشارخون، 
ع و اس���کار رحمی باید با  خون، زردی، دیابت، صر

احتیاط فراوان استفاده شود. 
2- مص���رف مق���دار بیش از حد دارو ممکن اس���ت 

باعث پارگی رحم شود.
عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، اسهال، افزایش 
گرگرفتگ���ی و اسپاس���م برون���ش از  دم���ای ب���دن و 

عوارض این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی دارو مص���رف  کاه���ش ع���وارض  1- ب���رای 
همزمان با داروهای ضدتهوع و ضداسهال توصیه 

می شود.
2- از تزریق وریدی دارو پرهیز شود.

گ���ر نی���از ب���ه تزریق مج���دد وج���ود دارد محل  3- ا
تزریق باید تغییر داده شود.

مقدار مصرف
در درمان خونری���زی بع���د از زایمان250میکروگرم 
تزری���ق عمی���ق عضالنی می ش���ود. در ص���ورت نیاز 
کثر 8  می ت���وان با فواصل حداقل 15 دقیقه تا حدا
کثر مقدار مصرف 2  کرد )حدا مرتبه تزری���ق را تکرار 
میلی گرم(. به منظ���ور القای زایمان250 میکروگرم 
تزری���ق و س���پس 250میکروگ���رم در فواص���ل ه���ر  
3/5- 1/5 س���اعت بس���ته به پاس���خ رح���م تجویز 
می ش���ود. در صورتی ک���ه پاس���خ رحم بع���د از چند 
کافی نبود، مقدار  نوبت تجویز 250میکروگرم دارو 
500 میکروگرم تجویز می ش���ود. در مجموع بیشتر 
از 12میلی گرم یا برای بیش از 2 روز نباید اس���تفاده 

شود.
اشکال دارویی

Injection: 250mcg/ml

 DIMETHYL SULFOXIDE 
م���وارد مصرف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان عالمتی 

سیستیت بینابینی مصرف می شود.
هشدارها

1- در طول درمان انجام آزمایشات چشم پزشکی 
کلی���ه هر 6 م���اه یک بار  کب���د و  و بررس���ی عملک���رد 

توصیه می شود. 
2- از تزری���ق وریدی، عضالنی ی���ا مصرف موضعی 

این دارو باید خودداری نمود.
ع���وارض جانبی: تم���اس مقادیر زی���اد این ترکیب 
با پوس���ت س���بب س���وختگی و ناراحتی پوس���ت، 
اخت���الالت  می ش���ود.  کهی���ر  و  خ���ارش  قرم���زی، 
کنش  ه���ای  گوارش���ی، خواب آلودگ���ی، س���ردرد و وا
حساسیت مفرط و بوی سیر از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
مق���دار مصرف: 50 میلی لیتر از محلول به داخل 
که ت���ا 15 دقیقه نیز باید در مثانه  مثانه وارد ش���ده 
باق���ی بمان���د. درم���ان ه���ر 2 هفته ی���ک ب���ار تکرار 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 50%

             FINASTERIDE                    
موارد مصرف: فیناس���تراید در درمان هیپرپالزی 
خوش خی���م پروس���تات و ری���زش م���و در م���ردان 
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مصرف می  شود.
هشدار ها

1- در ص���ورت وجود بیماری انس���دادی دس���تگاه 
ادراری و س���رطان پروس���تات ب���ا احتی���اط ف���راوان 

مصرف شود.
2- تجویز این دارو در س���رطان پروستات، ممکن 
کاهش نشانگر های اختصاصی مثل  است موجب 

گردد. آنتی  ژن اختصاصی پروستات 
3- به دلیل انتش���ار دارو در مایع منی اس���تفاده از 
کاندوم هنگام مقاربت طی مدت مصرف این دارو 

توصیه می  گردد.
گونه تغییر در بافت پس���تان مردان مصرف  4- هر 

گیرد. کننده این دارو باید مورد بررسی قرار 
کاهش میل  ع���وارض جانب���ی: ناتوان���ی جنس���ی، 
جنسی وحجم مایع انزال، بزرگ شدن و احساس 
کنش حساسیت مفرط  ناراحتی در پس���تان  ها، وا
)از جمله تورم لب و بثورات جلدی( از عوارض این 

دارو است.
ن���کات قابل توصیه:6ماه پ���س از تجویز این دارو، 
گاهی الزم است  باید پاسخ درمانی بررسی ش���ود. 
ب���رای ظهور اثرات درمانی،  این دارو ماهها مصرف 

شود.
مق���دار مص���رف: در درم���ان بزرگ���ی خوش خی���م 
پاس���خ  می ش���ود.  پروس���تاتmg/day 5مصرف 
بالین���ی بع���د از 6-3 م���اه از ش���روع مص���رف دارو 
ظاهر می ش���ود. ب���رای درمان ریزش م���وی مردان 

mg/ day 1 مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 1mg, 5mg

  METHYLERGONOVINE 
به منظ���ور  متیل ارگونوی���ن  مص���رف:  م���وارد 
پیش���گیری و درم���ان خونری���زی پ���س از زایم���ان 
ی���ا س���قط جنی���ن و درمان س���قط ناق���ص مصرف 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در آنژین ص���دری ناپایدار، 
انفارکتوس می���وکارد، بیماری  های قلبی-عروقی، 
کرونر، سابقه بیماری  های عروق  بیماری سرخرگ 
کالمپسی،  مغزی و حمالت ایس���کمیک ناپایدار، ا
کالمپسی، س���ابقه افزایش شدید فشار خون،  پره ا
بیماری  های انس���دادی عروق محیطی و س���ندرم 

رینود نباید مصرف شود.
هشدار ها

1- این دارو را قب���ل از زایمان یا خروج جفت نباید 
به کار برد.

کلسیم خون،  کاهش  کبد وکلیه،  2- در نارس���ایی 
تنگی دریچه میترال، شانت   های دهلیزی-بطنی 

و عفونت با احتیاط فراوان مصرف شود.
قفس���ه  درد  ب���رادی کاردی،  جانب���ی:  ع���وارض 
کنش  ه���ای آلرژی���ک، اسپاس���م ع���روق  س���ینه، وا
محیطی، تهوع و اس���تفراغ )خصوصًا پس از تزریق 
ی���ا ش���کم، اس���هال،  داخل وری���دی(، درد مع���ده 
گوش از ع���وارض جانبی  س���رگیجه، تعری���ق و وزوز 

دارو می  باشند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با هوش���بر   های عموم���ی خصوصًا  هالوتان س���بب 
افزایش انقباض عروق محیطی می  ش���ود.  مصرف 
ت���وام ب���ا هالوتان باعث تش���دید خونری���زی رحمی 
می  شود. مصرف همزمان این دارو با بروموکریپتین 
ارگ���وت می  توان���د س���بب  آلکالوئید ه���ای  و دیگ���ر 
افزایش فشار خون، افزایش احتمال سکته مغزی، 
تش���نج و انفارکتوس میوکارد شود. متیل  ارگونوین 
س���ایر  و  نیتروگلیس���رین  اث���رات  کاه���ش  س���بب 
دارو های ضدآنژین می  شود. این دارو اثر دارو های 
منقبض کننده عروق و افزایش دهنده فشار خون 

)مقلد های سمپاتیک( را افزایش می دهد.
نکات قابل توصیه

1- خطر بروز ارگوتیسم و قانقاریا با مصرف طوالنی 
مدت دارو وجود دارد.

که عفونت سبب افزایش حساسیت به  2- از آنجا 
دارو می  ش���ود، بروز هر نوع عفونت باید به پزشک 

اطالع داده شود.
مقدار مصرف

ک���ی: مق���دار 0/4-0/2 میلی گ���رم دو تا چهار  خورا
ک���ه تابرطرف ش���دن  ب���ار در روز مص���رف می  ش���ود 
خط���ر خونری���زی ادام���ه می  یابد. معم���واًل مصرف 
کافی می  باش���د، ولی در  دارو به مدت 48 س���اعت 
برخی از بیماران )خصوصًا در درمان سقط ناقص( 

ممکن است مصرف دارو تا 7 روز ادامه یابد.
تزریقی: مق���دار 0/2میلی گرم تزریق داخل وریدی 
که در صورت لزوم 2-4  یا داخل عضالنی می  شود 

ساعت بعد )تا 5 نوبت( قابل تکرار است.
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اشکال دارویید

Injection: 0.2mg/ml
Tablet: 0.125mg

          OXYBUTYNIN                              
کس���ی بوتینین برای درمان تکرر  موارد مصرف: ا
و  ادرار،  بی ثبات���ی عصب���ی مثان���ه  و بی اختی���اری 

شب ادراری مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در موارد انسداد و از بین رفتن 
کولون  کولیت اولس���راتیو ش���دید یا مگا تون روده، 
س���می، انس���داد عمده در مجرای خروجی مثانه، 

گلوکوم و میاستنی گراو نباید مصرف شود.
هش���دار  ها: در سالمندان، مبتالیان به نارسایی 
کلی���ه، پ���رکاری تیروئی���د، بیم���اری قلبی،  کب���د ی���ا 
هیپرتروف���ی پروس���تات، فت���ق هیاتوس ب���ه همراه 
ک���س ازوفاژی���ت و پورفیری با احتی���اط فراوان  رفال

تجویز شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی د هان، یبوس���ت، تاری 
دید، ته���وع، ناراحتی ش���کم، برافروختگی صورت 
)به ویژه در بچه   ها(، مشکل در ادرار کردن سردرد، 
گیجی، خشکی پوست، اسهال، آریتمی و تشنج از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ضدافس���ردگی  دارو ه���ای  دیس���وپیرامید،  ب���ا  دارو 
کسیداز،  سه حلقه ای و مهارکننده   های مونوآمین ا
آمانتادی���ن   و  فنوتیازین   ه���ا  ضد هیس���تامین   ها، 
موج���ب افزایش اث���رات ضدموس���کارینی می  گردد. 
این دارو موجب کاهش جذب گوارشی کتوکونازول 
گوارشی متوکلوپرامید و سیزاپراید  گردیده وبا اثرات 
مقابله می  کند. این دارو با ایجاد خش���کی د هان اثر 

نیترات  های زیرزبانی را کاهش می دهد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مقدار5 میلی گرم دو تا س���ه بار در روز 
کثر  ک���ه در ص���ورت لزوم ت���ا حدا مص���رف می  ش���ود 
5 میلی گ���رم چه���ار ب���ار در روز افزای���ش می  یاب���د. 
درس���المندان در ابتدا 2/5میلی گ���رم دو بار در روز 
که بر اساس پاسخ و تحمل بیمار  مصرف می  شود 

تا 5 میلی گرم دو بار در روز قابل افزایش است.
کودکان: در بی ثباتی عصب���ی مثانه مقدار2/5-3 
ک���ه تا 5  میلی گ���رم دوب���ار در روز مصرف می  ش���ود 
میلی گ���رم 3-2 ب���ار در روز قابل افزایش اس���ت. در 

ش���ب ادراری )ترجیحًا در س���نین باالتر از 7 س���ال( 
مص���رف  روز  در  دو ب���ار  میلی گ���رم  مق���دار2/5-3 
ک���ه ت���ا 5 میلی گ���رم دو ت���ا س���ه بار در روز  می  ش���ود 
قابل افزایش اس���ت )آخرین مق���دار مصرف روزانه، 

قبل از خواب می  باشد(.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg
Tablet (Extended release):10mg, 15mg

               OXYTOCIN                           
کسی توس���ین به منظ���ور القا یا  م���وارد مص���رف: ا
تش���دید انقباض���ات رحم���ی در هن���گام زایم���ان، 
جلوگیری و درمان خونریزی پس از زایمان، درمان 
کاهش خروج  سقط ناقص و س���قط   های درمانی، 
شیر، تشخیص دیسترس جنینی و تشخیص عدم 

کفایت رحمی-جفتی به کار می  رود.
م���وارد منع مصرف: در ص���ورت وجود انقباضات 
هیپرتونیک رحم، انسداد مکانیکی برای زایمان، 
که زایم���ان از طریق  مش���کالت جنینی، ش���رایطی 
واژن نبای���د ص���ورت بگی���رد، مقاوم���ت رح���م ب���ه 
کالمپس���ی ش���دید یا بیماری  کسی توس���ین، پره ا ا
کلی���ه، در زنان  قلبی-عروق���ی ش���دید و نارس���ایی 
با س���ن بیش از 35 س���ال و زنان با س���ابقه جراحی 

سزارین، نباید مصرف شود.
هشدار ها

1- در صورت عدم تناس���ب سر جنین و لگن مادر، 
گیرد. القای زایمان باید با احتیاط فراوان صورت 

2- در ص���ورت افزای���ش خفیف یا متوس���ط فش���ار 
خون ناش���ی از بارداری یا بیماری قلبی-عروقی، با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
گالندین   ها  3- اثرات دارو با تجویز همزمان پروستا

افزایش می  یابد.
4- در بی هوش���ی انسدادی caudal، ممکن است 
اثرات افزاینده فش���ار خون مقلد  های س���مپاتیک 

شدید شود.
افزای���ش  رح���م،  اسپ���اس���م  جانب�����ی:  ع�������وارض 
کاهش  تحریک پذیری رحم، مس���مومیت با آب و 
س���دیم خون ناش���ی از مصرف مقادیر ب���اال، تهوع، 
کنش   های  اس���تفراغ، آریتمی، بثورات جل���دی و وا
دارو  مه���م  جانب���ی  ع���وارض  از  کتی���ک  آنافیال

می  باشند.
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تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کسی توس���یک    دیگر به دلیل افزایش  با داروهای ا
کش���ش رحم، ممکن اس���ت س���بب پارگ���ی رحم یا 
د هان���ه رحم ش���ود. در صورت مص���رف همزمان با 
کس���ی  کاهش اثرات ا هوش���برهای عمومی ضمن 
توسین، احتمال کاهش فشار خون و خطر آریتمی 
افزای���ش می یاب���د. در ص���ورت مص���رف همزمان با 
داروهای س���مپاتومیمتیک احتمال افزایش فشار 

خون بیشتر می شود.
نکات قابل توصیه

کنترل دقیق ضربان قل���ب جنین و فعالیت  1- ب���ا 
رح���م، مقدار دارو را با نی���از هر فرد می توان تنظیم 
نمود. در صورت مشاهده افزایش فعالیت رحم یا 

اختالالت جنینی، تجویز دارو باید قطع شود.
2- از تزریق سریع داخل وریدی دارو باید اجتناب 

شود.
3- تجویز طوالنی مدت مقادیر زیاد دارو همراه با 
تزری���ق داخل وریدی حجم زی���اد مایعات، ممکن 
کاهش س���دیم  اس���ت س���بب مس���مومیت با آب و 
خ���ون ش���ود. بنابرای���ن، بای���د از رقیق کننده   های 
غلظ���ت  و  نم���وده  اس���تفاده  الکترولی���ت  ح���اوی 
کسی توس���ین را زیاد و مص���رف مایعات را محدود  ا

نمود.
4- در ص���ورت مص���رف همزم���ان س���ایر دارو های 
کسی توسیک، تا زمان کاهش یافتن اثرات آن ها،  ا

کسی توسین نباید تجویز شود. ا
زایم���ان،  الق���ای  منظ���ور  ب���ه  مص���رف:  مق���دار 
mU/ min 4-1، از طری���ق انفوزیون وریدی تجویز 
ک���ه به تدری���ج ب���ا فواص���ل بی���ش از 20  می  ش���ود 
دقیقه افزایش می  یابد ت���ا الگوی زایمان به حالت 
کثر س���رعت انفوزیون  طبیعی نزدیک ش���ود. حدا
 5 U/day 20می باش���د و نبای���د بی���ش از mU/ min
مصرف شود. در جراحی سزارین و برای جلوگیری 
و درم���ان خونری���زی پس از زایم���ان 5 واحد از دارو 
فورًا پس از زایمان به صورت آهس���ته تزریق داخل 
کنت���رل  وری���دی می  ش���ود. در م���وارد ح���اد ب���رای 
خونری���زی رح���م از انفوزیون داخ���ل وریدی5-20 
واح���د در 500میلی لیتر رقیق کنن���ده غیرهیدراته، 
با س���رعت تزریق مناس���ب، اس���تفاده می  شود. در 
س���قط ناقص، س���قط اجباری و فراموش شده، 5 
واحداز طریق تزریق آهس���ته داخل وریدی تجویز 

که در صورت لزوم با انفوزیون وریدی با  می  ش���ود 
سرعت mU/min 20 یا بیشتر ادامه می  یابد.

اشکال دارویی
Injection: 5U/ml, 10U/ml

             PAPAVERINE                    
کنترل اختالالت  موارد مص���رف: این دارو ب���رای 
عن���وان  ب���ه  مغ���زی،  و  محیط���ی  کرون���ر،  ع���روق 
گوارش���ی و سرفه و از  ضداسپاس���م برای اختالالت 
راه تزری���ق ب���ه داخ���لcavernosumcorpus در آلت 
تناس���لی مردان برای تشخیص و درمان اختالالت 

نعوظ مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: در بیماران مبتال به انس���داد 

کامل دهلیزی-بطنی، از راه وریدی تزریق نشود.
هشدارها

کاهش ح���رکات مجرای  1- در بیم���اران مبت���ال ب���ه 
گ���وارش، اخت���الالت هدایتی قل���ب و بیماری  های 

غیرپایدار قلبی با احتیاط فراوان مصرف شود.
کنترل فش���ار خون بیم���ار، ریتم قلبی و ضربان   -2

قلب در طول مصرف این دارو ضروری است.
ع���وارض جانب���ی: تزری���ق مقادی���ر زی���اد ای���ن دارو 
ممکن اس���ت منجر به آریتمی قلبی شود. ترومبوز 
در محل تزریق نیز مش���اهده ش���ده اس���ت. تزریق 
intracavernosal ممکن اس���ت س���بب پریاپیس���م 
وابس���ته به مقدارمصرف شود. فیبروز موضعی نیز 

گزارش شده است. با مصرف این دارو 
لوودوپ���ا در ص���ورت  اث���ر  تداخل  ه���ای داروی���ی: 

کاهش می یابد. مصرف همزمان با این دارو 
مقدار مصرف

ی���ا  آهس���ته )عضالن���ی  تزری���ق  راه  از  بزرگس���االن: 
ب���ا مق���دار 120-30 میلی گ���رم مص���رف  وری���دی(، 
می ش���ود. در اخت���الالت نعوظی مق���دار 2/5-60 
میلی گرم از دارو بسته به مشکل بیمار و پاسخ دهی 

به دارو تزریق intracavernosal می شود.
اشکال دارویی

Injection: 40mg/ml

    PHENAZOPYRIDINE     
درم���ان  ب���رای  فنازوپیریدی���ن  مص���رف:  م���وارد 
عالئمی نظیر درد، سوزش،  احساس دفع فوری یا 
تکرر ادرار ناش���ی از تحریک مخاط مجاری ادراری 
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هشدار ها
کمب���ود G 6PD بای���د ب���ا  1- در بیم���اران مبت���ال ب���ه 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- در ص���ورت مص���رف همزم���ان فنازوپیریدین با 
کتری در درمان عفونت مجاری  یک داروی ضدبا
ادراری، ط���ول درمان با فنازوپیریدین نباید بیش 

از 2 روز باشد.
عوارض جانبی: سرگیجه، س���ردرد، سوء هاضمه، 
کرامپ معده، مت هموگلوبینمی، ضعف یا  درد یا 
خستگی غیرعادی، زردشدن چشم  ها یا پوست، 
کاهش   افزای���ش فش���ار خون، اش���کال در تنف���س، 
گهانی در میزان ادرار، تورم صورت، انگش���ت  ها،  نا
گزارش  پا ها و احساس تشنگی با مصرف این دارو 

شده است.
نکات قابل توصیه

1- این دارو رنگ ادرار را به نارنجی متمایل به قرمز 
تغییر می دهد و ممکن اس���ت موجب لک ش���دن 

گردد. لباس 
گوارش���ی هم���راه با غذا یا  کاهش تحریک  2- برای 

پس از آن مصرف شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن:200 میلی گ���رم س���ه بار در روز همراه یا 
پس از غذا مصرف می  شود.

ادراری،  مج���اری  ض���ددرد  به عن���وان  ک���ودکان: 
mg/ kg 4، س���ه ب���ار در روز هم���راه ب���ا غ���ذا مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg

      PROSTAGLANDIN E2     
م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای خاتم���ه بارداری، 
س���قط فرام���وش ش���ده، م���ول هیداتیف���رم و مرگ 

جنین در رحم مصرف می شود. 
که  م���وارد من���ع مص���رف:  ای���ن دارو در بیمارانی 
کسی توس���یک در آن ه���ا منع  مص���رف داروه���ای ا
مص���رف دارد، ی���ا در بیم���اران با س���ابقه ابتالی به 
بیماری  ه���ای التهاب���ی لگ���ن، بیم���اری قلب���ی و یا 
ری���وی فعال و در بیم���اران مبتال ب���ه بیماری  های 
کب���د نباید مصرف ش���ود. در بیماران مبتال  کلیه و 
گ���ردن رح���م ی���ا عفون���ت واژن از راه  ب���ه الته���اب 

ج آمنیوتی���ک مصرف نش���ود. در صورت پارگی  خار
غش���ا، فراورده  ه���ای واژن���ی ای���ن دارو نباید جهت 
القا زایمان مصرف ش���وند. موارد بارداری با جفت 
س���رراهی یا خون ریزی ه���ای واژین���ال غیرمنتظره 
نباید مصرف شود. برای خاتمه زایمان در بیماران 

مبتال به عفونت لگن مصرف نشود.
هشدارها

توصی���ه  روز   2 از  بی���ش  دارو  م���داوم  مص���رف   -1
نمی شود.

کسی توس���ین  2- اس���تفاده همزمان از این دارو و ا
گیرد. باید با احتیاط فراوان صورت 

گلوکوم یا افزایش فش���ار  3- در بیم���اران مبتال ب���ه 
کره چش���م، آس���م ی���ا س���ابقه ابتال ب���ه آن،  داخ���ل 
کلیه  کبد،  ع یا س���ابقه ابتال ب���ه آن، نارس���ایی  ص���ر
و بیماری  ه���ای قلبی-عروق���ی با احتی���اط فراوان 

مصرف شود.
4- فعالی���ت رح���م، وضعی���ت جنی���ن و پیش���رفت 
میزان گشاد شدن گردن رحم باید به دقت بررسی 

شود.
5- در بیماران با س���ابقه انقباضات هیپرتونیک یا 
تتانیک رحم، فعالیت رحم و وضعیت جنین باید 
به طور مداوم در طول زایمان بررسی شود. زمانی 
که انقباضات عضله رحم پیوس���ته باشد، احتمال 

گرفته شود. پارگی رحم باید در نظر 
گردن رحم  کانال  6- ژل واژینال این دارو نباید در 

به کار رود.
ع���وارض جانب���ی: در ص���ورت تزریق وری���دی دارو، 
ش���یوع ع���وارض جانبی بس���یار زیاد اس���ت. تهوع، 
اس���تفراغ، اسهال، درد ش���کم، درد پشت، بثورات 
کاهش  جلدی، برافروختگی، س���ردرد، سرگیجه و 
گهان���ی قلبی-عروق���ی و  کالپ���س نا فش���ار خ���ون و 
افزای���ش فش���ار خ���ون، تحری���ک موضع���ی بافت و 
گویچه  های سفید خون با  قرمزی و افزایش تعداد 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
کسی توس���ین در  تداخل  ه���ای داروی���ی: اث���رات ا
ص���ورت مص���رف همزم���ان ب���ا ای���ن دارو افزای���ش 

می یابد.
مقدار مصرف

واژین���ال: ق���رص واژین���ال ای���ن دارو در 4-3 نوبت 
گش���اد  کردن و  مص���رف می ش���ود. ب���ه منظور ن���رم 
گ���ردن رح���م قب���ل از الق���ای زایم���ان، 500  ک���ردن 
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میکروگرم از دارو به صورت ژل واژینال )س���رویکال(
مصرف می شود. این مقدار ممکن است پس از 6 
ساعت تکرار شود. در بعضی از موارد، مصرف دارو 
کثر مقدار  برای نوبت سوم نیز تکرار می شود. حدا
مص���رف تجمعی دارو در 24 س���اعت نبای���د از 1/5 
میلی گرم بیش���تر ش���ود. برای الق���ای زایمان، ابتدا 
1میلی گ���رم از ژل واژین���ال و س���پس در صورت نیاز 
2-1 میلی گرم پس از 6 س���اعت مصرف می ش���ود. 
کثر مقدار مصرف تجمعی نباید از 3 میلی گرم  حدا

بیشتر شود.
وری���دی،  راه  از  زایم���ان  الق���ای  ب���رای  تزریق���ی: 
 1/5 mcg/ml 250 از مح�����ل���ول ح�����اوی ng/ min
به م���دت 30 دقیق���ه انفوزی���ون می ش���ود. مق���دار 
مصرف دارو س���پس بر اس���اس پاسخ بیمار تنظیم 
می گ���ردد. در ص���ورت مرگ جنین، مقادی���ر زیاد از 
این دارو ممکن اس���ت مورد نیاز باش���د و برای این 
منظور، دارو با سرعت ng/min 500 انفوزیون شده 
و مقدار آن در فواصل حداقل یک س���اعت ممکن 
اس���ت افزایش یاب���د. برای خاتمه زایمان و س���قط 
فراموش ش���ده یا مول هیداتیفرم، محلول حاوی 
mcg/ml 5 با س���رعت mcg/min 2/5 به مدت 30 
دقیقه انفوزیون می شود. سرعت انفوزیون ممکن 
اس���ت ثابت بوده یا به میزان mcg/min 5 افزایش 
یابد. این س���رعت باید حداقل به مدت 4 س���اعت 

گونه افزایش باقی بماند. قبل از هر 
اشکال دارویی

Injection: 5mg/0.5mL
Vaginal Gel: 400 mcg/mL
Vaginal Tablet: 3mg

   PROSTAGLANDIN F2α   
موارد مص���رف: این دارو به منظور القای س���قط 
در هفته های س���یزده تا بیس���تم س���ن جنینی و یا 
س���ه ماهه دوم بارداری و درم���ان خون ریزی پس 
از زایمان مقاوم به س���ایر روش های درمانی تجویز 

می شود.
موارد منع مصرف: در بیماری های حاد التهابی 
لگ���ن، مش���کالت فعال قلب���ی و ریوی و مش���کالت 

کلیوی نباید مصرف شود. کبدی و  شدید 
هش���دار: در بیماران با س���ابقه آس���م، فشار خون 
کبدی،  ک���م، بیماری ه���ای قلبی-عروقی،  زیاد یا 

کم خون���ی ب���ا احتی���اط  ع و  کلی���وی، دیاب���ت، ص���ر
مصرف شود.

اس���هال،  اس���تفراغ،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
گرگرفتگی، تب، اندومتری���وز از عوارض جانبی این 

دارو هستند.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 

کسی توسیک توصیه نمی شود. سایر داروهای ا
مق���دار مص���رف: ب���رای الق���اء س���قط جنی���ن40 
میلی گرم���از دارو داخ���ل آمنی���ون تزریق ش���ود، به 
کمتر از  ک���ه ابتدا 5 میلی گ���رم را با س���رعت  ط���وری 
mg/min 1ب���رای تش���خیص حساس���یت و تایی���د 
عدم تجویز داخ���ل عروقی تزریق و در صورت عدم 
ب���روز ع���وارض جانب���ی، 35میلی گ���رم بع���دی طی 
5دقیقه تزریق ش���ود. در صورت عدم انجام سقط 
و به ش���رط عدم آسیب غش���اء آمنیون، یک نوبت 
اضافی 40- 10میلی گرم را 24 س���اعت بعد از تجویز 
ک���رد. ب���رای القاءزایمان  مق���دار اولی���ه بای���د تزریق 
 50 mcg/ml 2/5 میکروگ���رم در دقیقه از محل���ول
انفوزیون داخل وریدی می ش���ود. در صورت لزوم 
افزایش مق���دار مصرف، هر س���اعت مقدار مصرف 
کث���ر 20 میکروگرم در  را می ت���وان تا دو براب���ر تا حدا
دقیق���ه افزای���ش داد )مق���دار ت���ام مص���رف عمومًا 

4-1میلی گرم می باشد(. 
اشکال دارویی

Injection: 5 mg/ml

               RITODRINE                       
موارد مصرف: ریتودرین برای جلوگیری از زایمان 

زودرس تجویز می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وج���ود بیماری 
کالمپس���ی، م���رگ داخل رحم���ی جنین،  قلب���ی، ا
خونری���زی پی���ش از زایم���ان، جف���ت س���ر راه���ی، 
کالمپسی شدید، عفونت داخل رحمی،  تحت  پره ا
فشار بودن تاندون   ها در ناحیه لگن و در سه ماهه 

اول و دوم بارداری نباید مصرف شود.
هشدار ها

1- در صورت مش���کوک ب���ودن به بیم���اری قلبی، 
کالمپسی خفیف  زیادی فش���ار خون، دیابت، پره ا
که اثرات  تامتوسط، مصرف همزمان با دارو هایی 
جانبی مقلد س���مپاتیک یا اثر آریتمی  زایی دارندبا 

احتیاط فراوان تجویز  شود.
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2- هن���گام تجوی���ز وری���دی ای���ن دارو در بیم���اران د

کنترل شود. گلوکز خون باید  دیابتی،  غلظت 
3- هن���گام مص���رف ای���ن دارو، باید فش���ار خون و 

کنترل شود. تعداد نبض به دقت 
عوارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، برافروختگی، 
کاهش پتاس���یم خون،  تعری���ق، ل���رزش اندام  ه���ا، 
کاهش فشار خون، افزایش احتمال  کی کاردی،  تا
خونری���زی رحمی، ادم ریوی، درد قفس���ه س���ینه، 

آریتمی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخ�������ل  های داروی���ی:  تجوی����ز مقادی�������ر زی����اد 
کورتیکواس���تروئید ها،  استازوالمید، مدر های مؤثر 
برقوس هنل���ه، مدر ه���ای تیازی���دی و مقادیر زیاد 
تئوفیلین موجب افزایش خطر بروز کاهش پتاسیم 

خون می  گردد.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای ب���ه حداقل رس���انیدن احتمال ب���روز ادم 
ریوی ناشی از انفوزیون وریدی این دارو، بهتراست 
گلوکز 5% استفاده نموده و  به عنوان رقیق کننده از 

حجم مایع انفوزیون حداقل باشد.
کاهش فش���ار  2- ب���رای به حداقل رس���اندن خطر 
خون باید در طول مدت انفوزیون این دارو، بیمار 

در حالت خوابیده به طرف چپ بدن باشد.
مقدار مصرف

 50 mcg/min تزریق���ی: در زایم���ان زودرس ابت���دا
ب���ه به تدری���ج  ک���ه  می  ش���ود  وری���دی  انفوزی���ون 
mcg/ min 350-150 افزای���ش می یاب���د و تا12-48 
س���اعت پس از متوقف ش���دن انقباض���ات رحم، با 
کثر  همین مق���دار انفوزی���ون ادامه می  یاب���د )حدا
سرعت مجاز انفوزیون mcg/min 350 می  باشد(. 
از راه تزری���ق عضالن���ی ب���ا مق���دار 10میلی گ���رم ه���ر 
که تا 48-12 س���اعت پ���س از توقف  8-3 س���اعت 

انقباضات ادامه می  یابد،نیز تجویز می  شود.
ک���ی: مق���دار 10میلی گ���رم30 دقیق���ه قب���ل از  خورا
که هر 2  اتم���ام انفوزیون وریدی مصرف می  ش���ود 
ساعت یک بار به مدت 24 ساعت تکرار می  شود. 
تجوی���ز  س���اعت  ه���ر 4-6  س���پس20-10میلی گرم 
 120 mg/day کث���ر مق���دار مص���رف می  ش���ود. حدا

است.
اشکال دارویی

Injection: 50mg/5ml
Tablet: 10mg

             SEVELAMER                    
موارد مصرف: این دارو در درمان زیادی فسفات 
خ���ون در بیم���اران تح���ت درم���ان ب���ا دیالی���ز به  کار 

می  رود.
موارد منع مصرف: در صورت انسداد روده نباید 

مصرف شود.
کودکان، اش���کال در بلع یا مشکالت  هش���دار: در 
گوارش���ی، یبوست ش���دید و جراحی اخیر دستگاه 

گوارش با احتیاط فراوان تجویز شود.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد ش���کم، 
یبوس���ت یا اسهال، س���وءهاضمه و نفخ از عوارض 

جانبی این دارو هستند. 
تداخل  ه���ای داروی���ی: تجویز ای���ن دارو همزمان 
کینولون  ه���ا،  س���ایر  و  سیپروفلوکساس���ین  ب���ا 
کاهش  کرولیم���وس موج���ب  سیکلوس���پورین و تا
ک���ی آنه���ا می  ش���ود. مصرف  فراهمی زیس���تی خورا
همزمان این دارو به همراه لووتیروکس���ین موجب 

کاهش جذب لووتیروکسین می شود.
نکات قابل توصیه

1- دارو باید همراه غذا مصرف شود.
2- در صورت بروز یبوست یا تشدید آن به پزشک 

اطالع داده شود.
3- طی مدت مصرف این دارو باید غلظت سرمی 
کلرای���د به دقت  کلس���یم، بی کربن���ات و  فس���فات، 

کنترل شوند.
مق���دار مص���رف: ابت���دا g/day 4/8-2/4 در 3 
نوبت منقس���م همراه غذا مصرف می  شود. سپس 
بر اس���اس میزان فس���فات س���رم مقدار آن تنظیم 

می  گردد. 
اشکال دارویی

Tablet: 800mg

               SILDENAFIL                    
ک���ی ب���رای  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو از راه خورا
درمان اختالالت نعوظ در مردان و پرفشاری خون 

شریان ریوی مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به نارس���ایی 
کبد، اخت���الالت خونری���زی دهن���ده، زخم  ش���دید 
شدید گوارشی، افت فشار خون، سابقه حمله اخیر 
قلبی، انفارکت���وس میوکارد، آریتم���ی مخاطره آمیز، 
آنژین غیرپایدار، نارسایی قلبی، اختالالت شبکیه و 
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کم خونی داسی شکل نباید مصرف شود.
هش���دار ها: در صورت وجود فش���ار خون پایین، 
مشکالت قلبی و عروقی، بیماران مبتال به نارسایی 
کبد، اختالالت هماتولوژیک و آناتومیک با  کلی���ه و 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع����������وارض ج����انب���ی: س������ردرد، برافروخ���تگ���ی و 
سوءهاضمه، اختالالت بینایی، سرگیجه، احتقان 
بینی، اس���هال، تهوع، استفراغ، تورم پلک  ها، درد 
و قرمزی چش���م  ها، درد عضالنی، بثورات جلدی، 
عفونت مجاری ادراری و ع���وارض قلبی-عروقی از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: س���یلدنافیل، ممکن است 
کاهنده فش���ار خ���ون نیترات ها را تش���دید  اث���رات 
نمای���د. س���یلدنافیل نباید ب���ا فاصله 4 س���اعت از 
گیرن���ده آلف���ا، تجویز  مصرف ی���ک داروی مس���دد 
کاهنده  فش���ار  ش���ود. مصرف این دارو با داروهای 
کاهش ش���دید فش���ار خون  خون و الکل، احتمال 
را افزایش می  دهد. مصرف همزمان س���یلدنافیل 
کبدی ممکن  ب���ا داروهای مهارکننده آنزی���م های 

کلیرانس سیلدنافیل شود. است سبب کاهش 
نکات قابل توصیه

گهان���ی درد قفس���ه س���ینه،  1- در ص���ورت ب���روز نا
گیجی، صدای غیرعادی در گوش، اختالل بینایی 
و تغیی���ر ش���نوایی هنگام مص���رف ای���ن دارو، باید 

مصرف آن قطع شود.
2- در ص���ورت تداوم نعوظ ب���رای مدتی بیش از 4 

ساعت باید به اورژانس مراجعه شود.
مقدار مصرف

دارو  معم���������ول  مص�����رف  مق���دار  بزرگس��������االن: 
که حدود 1 ساعت قبل از  50- 25میلی گرم اس���ت 
کثر مقدار  مقاربت جنس���ی مصرف می ش���ود. حدا
مصرف 100میلی گرم اس���ت. این دارو نباید بیش از 

یک بار در روز مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 50mg, 100mg

           SOLIFENACIN                     
کنترل تک���رر ادرار،  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در 
ف���وری دف���ع ادرار و بی  اختی���اری ادرار  احس���اس 

مصرف می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در م���وارد انس���داد مجاری 

کولیت اولس���راتیو ش���دید،  گوارش���ی یا آتونی روده، 
در مج���رای  عم���ده  انس���داد  س���می،  کول���ون  مگا
خروجی مثانه یا احتباس ادراری و میاس���تنی گراو 

نباید مصرف شود.
هش���دار ها: در س���المندان، نوروپات���ی دس���تگاه 
ب���ا  عصب���ی خودمخت���ار، فت���ق هیات���وس هم���راه 
کس ازوفاژیت، پرکاری تیروئید، بیماری عروق  رفال
کرونر، نارسایی احتقانی قلب، زیادی فشار خون، 
کی کاردی، طوالنی ش���دن فاصله  آریتمی قلبی، تا
گلوکوم زاویه بس���ته و  QT، هیپرتروفی پروس���تات، 
کار کبد با احتیاط فراوان تجویز شود. عیب شدید 
ع���وارض جانبی: خش���کی دهان، یبوس���ت، تاری 
دی���د، ته���وع، نف���خ، احس���اس طع���م نامناس���ب، 
گیج���ی، خس���تگی، افس���ردگی،  خش���کی چش���م، 
اشکال در ادرار کردن، خشکی پوست، حساسیت 
به نور، بثورات جلدی، س���ردرد، آنژیوادم، آریتمی 
قلب���ی، طوالنی ش���دن QT، ادم محیط���ی، عالئم 
ش���به انفلوآن���زا، س���رفه و تحریک دس���تگاه عصبی 
مرکزی از جمله بی  قراری، توهم و اغتشاش شعور 
گلوکوم با زاویه بس���ته از عوارض جانبی  و به  ندرت 

این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کبدی موجب افزایش  مهارکننده  های آنزیم های 

غلظت خونی این دارو می شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو بهت���ر اس���ت روزانه یک ب���ار و با معده 
خال���ی مص���رف ش���ود. در ص���ورت ایج���اد ناراحتی 

کرد. معده می  توان آن را همراه غذا مصرف 
2- قرص  ه���ای ای���ن دارو ب���دون خ���رد ش���دن ی���ا 
کامل و همراه مایعات  شکسته ش���دن و به  صورت 

باید بلعیده شود.
3- این دارو موجب یبوس���ت می  شود، در صورت 
تداوم یبوس���ت برای بیش از 3 روز باید به پزشک 

مراجعه شود.
گهانی چش���م، تورم زبان  4- در صورت بروز درد نا
یا حلق یا مشکل ش���دن تنفس، درد شدید شکم 
کردن مص���رف دارو باید قطع  و ع���دم توانایی ادرار 

شود.
5- ای���ن دارو می  توان���د منج���ر به تاری دید ش���ود. 
که نیاز ب���ه دقت دارند  کارهایی  هنگام رانندگ���ی یا 

باید احتیاط شود.
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6- بیم���ار باید از انجام فعالیت های بدنی ش���دید د

کند. گرم یا مرطوب خودداری  درهوای 
مق���دار مص���رف: مق���دار mg/day 10-5 مص���رف 

می  شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 5mg,10mg

                TADALAFIL                     
موارد مص���رف: این دارو در درمان زیادی فش���ار 
ری���وی، هیپرتروف���ی خوش خی���م  خ���ون ش���ریان 
پروس���تات و اخت���الالت نع���وظ در م���ردان مصرف 

می  شود.
موارد من���ع مصرف: در انفارکت���وس حاد میوکارد 
)ط���ی 90 روزپ���س از انفارکتوس(، س���ابقه نوروپاتی 
ایس���کمیک قدام���ی غیرش���ریانی عص���ب بینایی، 
بیم���اران تح���ت درم���ان ب���ا نیترات  ها و نارس���ایی 

کلیه نباید استفاده شود. کبد یا  شدید 
کاهش فشار خون،  هش���دار  ها: در صورت وجود 
بیم���اری دریچ���ه  ای آئ���ورت ی���ا میت���رال، انقباض 
کاردیومیوپاتی احتقانی، نارس���ایی بطن  پریکارد، 
چپ، آریتمی  ه���ای مخاطره آمیز، بیم���اری عروق 
کنترل نش���ده، بیماری  کرون���ر، زیادی فش���ار خون 
انس���داد عروق ری���وی، بیم���اران در مع���رض خطر 
پریاپیس���م، اخت���الالت آناتومی���ک آلت تناس���لی و 
اخت���الالت م���ادرزادی دژنراتی���و ش���بکیه چش���م با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، س���وءهاضمه، 
ک���س مری، درد قفس���ه س���ینه، تپ���ش قلب،  رفال
کاهش فش���ار خون، التهاب بینی و  برافروختگی، 
حلق، خونریزی از بینی، س���ردرد، درد عضالنی در 
کمر و پشت، افزایش خونریزی از رحم، تاری دید، 
ادم صورت و بثورات جلدی از عوارض جانبی این 

دارو هستند. 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
ب���ا نیترات  ه���ا ممکن اس���ت منجر به افت ش���دید 
فش���ار خون ش���ود. مصرف ای���ن دارو ب���ا داروهای 
گیرن���ده آلفا-آدرنرژی���ک و س���ایر داروهای  مس���دد 
کاهش شدید  کاهنده  فشار خون و الکل، احتمال 
فش���ار خون را افزایش می  دهد. در صورت مصرف 
همزمان این دارو با داروهای مهارکننده آنزیم های 

کاهش می یابد. کبدی متابولیسم این دارو 

نکات قابل توصیه
گیجی، غش،  1- در صورت بروز درد قفسه سینه، 
صدای غیرعادی درگوش، اختالل بینایی و تغییر 

شنوایی مصرف این دارو باید قطع شود.
2- در ص���ورت تداوم نعوظ ب���رای مدتی بیش از 4 

ساعت باید به اورژانس مراجعه شود.
نع���وظ  اخت���الل  درم���ان  در  مص���رف:  مق���دار 
10میلی گ���رم حداق���ل 30دقیق���ه قب���ل از مقاربت و 
گرفت���ن زمان  ی���ا mg/day 2/5-5 ب���دون در نظ���ر 
عالئ���م  درم���ان  در  می  ش���ود.  مص���رف  مقارب���ت 
هیپرتروف���ی پروس���تات نیز مق���دار mg/ day 5 و در 
درم���ان زی���ادی فش���ار خون ش���ریان ری���وی مقدار 

mg/ day 40 مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 20mg

             TAMSULOSIN                              
موارد مصرف: این دارو در هیپرپالزی خوش خیم 
پروس���تات به منظ���ور رفع عالئ���م انس���داد ادراری 

مصرف می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در بیم���اران با س���ابقه افت 
فش���ار خون وضعیت���ی و یا س���نکوپ نباید مصرف 

شود.
هشدارها

1- وضعیت فش���ار خ���ون بیمار در ط���ول درمان با 
این دارو باید به دقت پیگیری شود.

2- قب���ل از ش���روع درمان با ای���ن دارو، باید از عدم 
وجود سرطان پروستات مطمئن شد.

بیم���اران س���المند و در مع���رض جراح���ی  3- در 
ک���ت )آب مرواری���د( بای���د بااحتی���اط مصرف  کاتارا

شود.
گش���ادکنندگی ع���روق این  ع���وارض جانبی: اثرات 
کمتر است. این دارو  دارو در مقایس���ه با پرازوسین 

ممکن است موجب ناهنجاری  های انزال شود.
مقدار مصرف: مق���دار mcg/day 400 پس از غذا 
و در ی���ک زمان معین در هر روز مصرف می ش���ود. 
که مقدار مصرف هر 4-2 هفته در  توصیه می شود 
کثر mcg/ day 800 افزایش یابد. صورت نیاز تا حدا

اشکال دارویی
Capsule/Tablet: 0.4mg
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             TERAZOSIN                    
کنترل زیادی فش���ار  م���وارد مصرف: ای���ن دارو در 
پروس���تات  خوش خی���م  هیپرپ���الزی  در  و  خ���ون 
به منظ���ور رف���ع عالمت���ی انس���داد ادراری مص���رف 

می شود.
مواردمنع مصرف: در بیماران با سابقه افت فشار 

خون وضعیتی و یا سنکوپ نباید مصرف شود.
هشدارها

1- وضعیت فش���ار خ���ون بیمار در ط���ول درمان با 
این دارو باید به دقت پیگیری شود.

مع���رض جراح���ی  در  و  س���المند  بیم���اران  در   -2
ک���ت )آب مرواری���د( بای���د با احتی���اط مصرف  کاتارا

شود.
مق���دار مص���رف: به منظ���ور پیش���گیری از خط���ر 
که معم���واًل در بعض���ی از بیم���اران پس از  کالپ���س 
مصرف اولین مقدار دارو بروز می نماید، 1 میلی گرم 
از دارو هنگام خواب مصرف می شود که این مقدار 
مص���رف به تدری���ج در فواص���ل یک ت���ا دو هفته بر 
اساس پاسخ بیمار تا mg/day 10 افزایش می یابد. 

اشکال دارویی
Tablet: 2mg, 5mg, 10mg

             TOLTERODINE                    
کنترل تک���رر ادرار،  م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در 
ف���وری دف���ع ادرار و بی  اختی���اری ادرار  احس���اس 

مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود آتون���ی 
کولون  کولیت اولس���راتیو ش���دید ی���ا مگا گوارش���ی، 
س���می، انس���داد عمده در مج���رای خروجی مثانه 
گلوکوم و میاس���تنی گراو نباید  ی���ا احتباس ادراری، 

مصرف شود.
در س���المندان، نوروپات���ی دس���تگاه  هش���دارها: 
ب���ا  عصب���ی خودمخت���ار، فت���ق هیات���وس هم���راه 
کس ازوفاژیت، پرکاری تیروئید، بیماری عروق  رفال
کرونر، نارسایی احتقانی قلب، زیادی فشار خون، 
کیکاردی، طوالنی ش���دن فاصله  آریتمی قلبی، تا
کبدبا  QT، هیپرتروفی پروستات و نارسایی شدید 

احتیاط فراوان تجویز شود.
ع���وارض جانبی: خش���کی دهان، یبوس���ت، تاری 
دی���د، ته���وع، نف���خ، احس���اس طع���م نامناس���ب، 
گیجی، خستگی،  خشکی چش���م، خواب آلودگی، 

س���رگیجه، اش���کال در ادرارکردن، خشکی پوست، 
حساسیت به نور، سردرد، آنژیوادم، آریتمی قلبی، 
 ،QT ک���ی کاردی و تپ���ش قل���ب، طوالنی ش���دن تا
درد قفس���ه س���ینه، ادم محیط���ی، برافروختگ���ی، 
س���ینوزیت، برونش���یت، پارس���تزی، افزایش وزن و 
تحریک دس���تگاه عصبی از جمله بی  قراری، توهم 

و تشنج از عوارض جانبی این دارو هستند.
کونازول،  کتوکونازول، ایترا تداخل  های داروی���ی: 
اریتروم���ایس���ین،  فلوکس�����������تین،  میکون�������ازول، 
کالریترومایسین، سیکلوس���پورین و وین بالستین 
کرده و موجب افزایش  متابولیسم این دارو را مهار 

غلظت خونی آن می  شوند.
نکات قابل توصیه

ک���ه دارو ممکن اس���ت موجب تاری  1- از آنجای���ی 
گیجی و یا خواب آلودگی ش���ود، در رانندگی و  دید، 
کامل دارند،  که نیاز به هوش���یاری  کارهایی  انجام 

احتیاط شود.
2- بیمار باید از انجام فعالیت های بدنی شدید در 

کند. گرم یا مرطوب خودداری  هوای 
ق���رص  از  میلی گ���رم   2 مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
معمولی دو بار در روز مصرف می  ش���ود و به منظور 
کاهش عوارض جانبی می  توان مقدار مصرف را به 
کاهش داد. اشکال دارویی  1میلی گرم دو بار در روز 

آهسته رهش مقدار mg/day 4 مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg, 2mg
Capsule (Extended Release): 2mg, 4mg

           TRIPLE SULFA                    
کتری  موارد مصرف: تریپل سولفا به عنوان ضدبا

دستگاه تناسلی زنان مصرف می  شود.
 ،G 6PD  کمب���ود هش���دار  ه���ا: در صورت وج���ود 
کلیه، و ی���ا پورفیری ب���ا احتیاط  کبد ی���ا  نارس���ایی 

فراوان مصرف شود.
کنش  های حساسیتی به دارو با  عوارض جانبی: وا

گزارش شده است. مصرف این دارو 
نکات قابل توصیه

گر ادامه  کامل ش���ود، حت���ی ا 1- دوره درم���ان باید 
درمان با زمان قاعدگی همراه باشد.

2- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس 
زیر تمیز و نخی و اس���تفاده از حم���ام و دوش   های 
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کام���ل ضروری د واژین���ال بهداش���تی ب���رای درم���ان 

است.
گرم(  مق���دار مصرف: یک اپلیکات���ور )تقریبًا 4-5 
ک���رم واژین���ال دو بار در روز اس���تعمال می  ش���ود.  از 
در م���ورد ق���رص واژین���ال 1 ق���رص دو ب���ار در روز به 
هنگام خواب و بیدارش���دن به مدت 10 روز مصرف 
می  شود که مقدار مصرف را در صورت نیاز می توان 

کرد. تکرار 

اشکال دارویی
Vaginal Cream: (Sulfathiazole 3.4% + 
Sulfacetamide 2.86% + Sulfabenzamide 
3.7%)
Vaginal Tablet: (Sulfathiazole 
172.5mg + Sulfacetamide 143.75mg + 
Sulfabenzamide 184mg)



BETAMETHASONE
BROMOCRIPTINE
CABERGOLINE
CALCITONIN
CARBETOCIN
CETRORELIX
CHLORMADINONE 
+ETHINYL ESTRADIOL
CHLORPROPAMIDE
CHORIONIC 
GONADOTROPHIN (HCG)
CINACALCET
CLOMIPHEN
CONJUGATED ESTROGENS
CONTRACEPTIVE DE
CONTRACEPTIVE HD
CONTRACEPTIVE LD
CONTRACEPTIVE 
TRIPHASIC
CYPROTERONE

16
HORMONES/SYNTHETIC/
MODIFIERS

CYPROTERONE COMPOUND
DANAZOLE
DESOGESTREL
DESOXYCORTICOSTERONE
DEXAMETHAZONE
DIAZOXIDE
DINESTROL
DIENOGEST
DIENOGEST + ETHINYL 
ESTRADIOL 
DROSPIRENONE+ ETHINYL 
ESTRADIOL
DYDROGESTERONE
ESTRADIOL
ETHINYL ESTRADIOL
ETIDRONATE
FLUDROCORTISONE
FOLLITROPIN
FOSFESTROL
GANIRELIX



GESTONORONE
GLIBENCLAMIDE
GLICLAZIDE
GLUCAGON
GONADORELIN
HYDROCORTISONE
HYDROXYPROGESTRONE
INSULIN
LANREOTIDE
LEVONORGESTREL
LEVOTHYROXINE
LIOTHYRONINE
LIRAGLUTIDE
LUTROPIN ALFA
LYNESTRENOL
MEDROXYPROGESTERONE
MEDROXYPROGESTERONE 
+ESTRADIOL 
MEGESTROL
MENOTROPINS
METFORMIN
METFORMIN 
+GLIBRNCLAMIDE
METFORMIN 
+PIOGLITAZONE 

METHIMAZOLE
METHYLPREDNISOLONE
METHYLTESTTOSTERONE
NANDROLONE
OXANDROLONE
PARATHORMON
PIOGLITAZONE
PREDNISOLONE
PREDNISONE
PROGESTRONE
PROPYLTHIOURACIL
RALOXIFENE 
REPAGLINIDE
SAPROPTERIN 
SITAGLIPTIN
SITAGLIPTIN+METFORMIN
SOMATOSTATIN
SOMATROPIN
TERIPARATIDE
TESTOSTERONE
TETRACOSACTIDE
THYROTROPHIN
TRAMCINOLONE
UROFOLLITROPIN
VASOPERSSIN 
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    BETAMETHASONE           
درم���ان  به عن���وان  بتامت���ازون  مص���رف:  م���وارد 
کلی���ه، درمان  جایگزی���ن در نارس���ایی غ���ده ف���وق 
عالمت���ی اخت���الالت التهاب���ی و آلرژیک ب���ه منظور 
هیپرپ���الزی  ایمن���ی،  سیس���تم  ک���ردن  س���رکوب 
کلی���ه و تحریک بل���وغ ریه  م���ادرزادی غ���ده ف���وق 
جنین در زایمان  های زودرس و ادم مغزی مصرف 

می شود.
موارد منع مصرف

1- ب���ه جز در مورد درمان آرتریت و مفصل ناپایدار، 
ترمیم���ی  م���واردی مانن���د جراح���ی  ای���ن دارو در 
مفاص���ل، اخت���الالت انعقادی خون، شکس���تگی 
داخ���ل مفصل���ی، عفونت اط���راف مفص���ل و پوکی 

استخوان نباید داخل مفصل تزریق شود.
2- در ص���ورت وج���ود آمنیونیت، عفون���ت یا تب، 
کفای���ت جف���ت و پارگی  عفون���ت ب���ا هرپس، ع���دم 
زودرس غشا، نباید برای پیشگیری از سندرم زجر 

تنفسی نوزادان تجویز شود.
هشدارها

ک���ودکان  1- اس���تفاده بلندم���دت بتامت���ازون در 
ممکن است منجر به مهار رشد شود.

اس���ت  ممک���ن  دارو  ای���ن  مص���رف  به دنب���ال   -2
آزمون   های بررسی عملکرد محور هیپوتاالموس- 

کلیه دچار اختالل شود. هیپوفیز- غده فوق 
3- در افراد مسن و به خصوص خانم های یائسه، 
ب���ا مص���رف ای���ن دارو احتم���ال پوکی اس���تخوان و 

پرفشاری خون، افزایش می  یابد.
ع���وارض جانبی: درم���ان درازمدت ب���ا بتامتازون، 
بیم���ار را مس���تعد ابت���ال ب���ه بیماری  ه���ای عفون���ی 
می  کن���د. بتامت���ازون عالئ���م عفونت را نی���ز پنهان 
می  کن���د. مص���رف مقادیر زی���اد بتامت���ازون ممکن 
کند. آب مروارید،  اس���ت اختالالت روانی را تشدید 
کاه���ش یا تاری دی���د و تکرر ادرار و پرنوش���ی، زخم 
کن���ه، درد در  کوش���ینگ، آ گوارش���ی، عالئ���م ش���به 
ناحیه س���رینی و افزایش فش���ار خ���ون، ادم ریه در 
مادر باردار و سردرد از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کاربامازپین،  ع مانند  ریفامپین، دارو های ضدصر
پریمی���دون موج���ب  و  فنوباربیت���ال، فنی توئی���ن 
کاه���ش اث���ر دارو می  گ���ردد. این دارو ممکن اس���ت 
کاهن���ده قندخون و  کاهش اث���ر دارو ه���ای  باع���ث 

گ���ردد. مصرف  کاهنده فش���ار خون  ی���ا دارو ه���ای 
همزم���ان با دارو ه���ای NSAID خطر ب���روز عوارض 
گ���وارش را افزای���ش  جانب���ی و خونری���زی دس���تگاه 

می دهد.
نکات قابل توصیه

کی  گوارش���ی، شکل خورا کاهش تحریک  1- برای 
بتامتازون بعد از غذا مصرف شود.

گهان���ی مصرف دارو بعد از اس���تفاده  2- از قط���ع نا
طوالنی )بیش از 3 هفته( پرهیز شود.

3- در ط���ول درم���ان، مص���رف س���دیم بایس���تی 
محدود شده و مصرف مکمل   های حاوی پتاسیم 

توصیه می  شود.
4- در ط���ول درم���ان درازمدت بای���د به طور مرتب 

گیرد. معاینات چشم پزشکی انجام 
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: ب���ه می���زان mg/day 5-0/5مص���رف 

می شود.
کودکان: در کودکان مبتال به عدم کفایت غده فوق 
کلی���هmcg/kg 17/5 ی���ا mcg/m2 0/5 در 3نوبت 
ی���ا   60 -250 mcg/kg منقس���م و در س���ایر م���وارد
mcg/m2 7/5-2 در 3 یا 4نوبت منقس���م مصرف 

می  شود.
تزریقی

بزرگس���االن: به ص���ورت تزری���ق داخ���ل مفصل���ی، 
کثر تا  داخ���ل ضایع���ه ی���ا تزری���ق در بافت ن���رم حدا
9 میلی گ���رم بتامت���ازون )12میلی گ���رم بتامت���ازون 
دی سدیم فس���فات( مصرف می  ش���ود. در صورت 
نیاز این مقدار مصرف تکرار می  شود. از راه عضالنی 
یا انفوزیون آهس���ته داخل وریدی نیز مقدار 4-20 
کث���ر 4 بار طی 24 س���اعت قابل  که حدا میلی گ���رم 

تکرار است مصرف می  شود.
مق���دار 12-1/5میلی گرم از ش���کل طوالنی اثر دارو 
ک���ه در صورت نیاز  داخ���ل مفصل تزریق می  ش���ود 
کرد. داخل پوس���ت یا ضایعه  می ت���وان آن را تکرار 
کثر 6میلی گرم که هر  به مقدار mcg/ m2 1/2 تا حدا
هفته قابل تکرار اس���ت تجویز می  شود. به صورت 
mg/ day 9-0/5تجوی���ز  مق���دار  داخل عضالن���ی 
12میلی گ���رم  ب���اردار،  خانم ه���ای  در  می ش���ود. 
به صورت تزریق داخل عضالنی در هر 24 ساعت و 

تا 2 بار تجویز می  شود.
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کودکان: به صورت تزریق داخل وریدی آهس���ته و د

کودکان یک سال و پایین  تر   به میزان 1میلی گرم در 
و تا 2میلی گرم در سنین 5-1 سال و 4میلی گرم در 

سنین 12-6 سال تجویز می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 0.5mg 
Injection: 4mg/ml
Injection (Extended release): 
Betamethasone Acetate 3mg + 
Betamethasone 3mg/ml

     BROMOCRIPTINE            
کنترل بیماری  موارد مص���رف: برموکریپتی���ن در 
کتوره  گاال کرومگالی،  کتینوما، آ پارکینسون، پروال
و در زنان مبتال به س���ندرم تخمدان پلی کیستیک 
مص���رف  کتینم���ی  هیپرپروال ب���ا  هم���راه   )PCOS(

می  شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود حساس���یت 
به آلکالویید های ارگوت، توکسمی دوران بارداری 
و پرفش���اری خون پ���س از زایمان، بیم���اری روانی 

کرونر نباید مصرف شود. شدید و بیماری عروق 
هشدارها

1- در بیم���اران دارای س���ابقه اخت���الالت روان���ی، 
بیم���اری قلبی-عروقی، س���ندرم رینود، نارس���ایی 

کلیه و پورفیری با احتیاط مصرف شود. کبد یا 
کاهنده فشار خون  2- در چند روز اول درمان،  اثر 
دارو ممک���ن اس���ت در بعض���ی از بیم���اران ش���دید 

باشد.
ع���وارض جانب���ی: تش���نج، ایس���ت قلبی-عروقی، 
س���کته قلب���ی ح���اد، ته���وع، اس���تفراغ، یبوس���ت، 
گیج���ی،  اف���ت فش���ار خ���ون وضعیت���ی،  س���ردرد، 
خواب  آلودگی، اسپاس���م عروق انگش���تان دست و 
پا به خصوص در بیماران مبتال به س���ندرم رینود، 
توه���م، تحریک س���ایکوموتور، اخت���الالت حرکتی، 
خشکی د هان، گرفتگی ساق پا، نشت مایع جنب 

و فیبروز  از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: اریترومایس���ین ب���ا افزایش 
غلظت پالس���مایی برموکریپتین احتمال س���میت 
آن را افزایش می  دهد. دارو های مقلد س���مپاتیک 
عوارض برموکریپتین را افزایش می  دهند. به دلیل 
تضعی���ف سیس���تم ایمنی ط���ی مصرف ای���ن دارو، 

کسیناس���یون بیم���ار ی���ا افرادخان���واده وی ب���ا  از  وا
کس���ن   های ح���اوی ویروس    های زن���ده اجتناب  وا

شود.
نکات قابل توصیه

1- در ط���ول مصرف دارو  بیمار از نظر بزرگ ش���دن 
هیپوفی���ز به خص���وص در ط���ول ب���ارداری، ارزیابی 

شود.
کی بارداری ممکن  که قرص  های خورا 2- از آن جا 
کتین شوند، در  اس���ت باعث افزایش غلظت پروال
ط���ول مصرف ای���ن دارو از روش  های غیرهورمونی 

جلوگیری از بارداری استفاده شود.
3- در صورت بروزپرفش���اری خون، سردرد مداوم 
و عالئم مسمومیت CNS )تشنج، سردرد شدید و  

اختالالت روانی(، مصرف دارو فورًا قطع شود.
گوارش���ی، دارو با غذا  کاهش تحری���کات  4- ب���رای 

مصرف شود.
مقدار مص���رف: هفت���ه اول1/25-1میلی گرم هر 
شب، هفته دوم 2/5-2میلی گرم هر شب، هفته 
س���وم 2/5میلی گ���رم س���ه بار در روز، هفته چهارم 
2/5 میلی گرم دو بار در روز، و س���پس برای اساس 
پاسخ بیمار هر 14-3 روز، mg/day 2/5 به میزان 
کثر مقدار مصرف روزانه  مصرف اضافه شود تا حدا

به 30-10میلی گرم برسد.
اشکال دارویی

Tablet: 2.5mg

         CABERGOLINE                   
کنت���رل بیم���اری  م���وارد مص���رف: کابرگولی���ن در 
کتوره  گاال کرومگالی،  کتینوما، آ پارکینسون، پروال
پلی کیس���تیک  س���ندرم  ب���ه  مبت���ال  زن���ان  در  و 
کتینم���ی  تخم���دان)PCOS( هم���راه ب���ا هیپرپروال

مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
حساس���یت ب���ه آلکالویید ه���ای ارگوت، توکس���می 
دوران ب���ارداری و پرفش���اری خون پ���س از زایمان، 
کرونر نباید  بیماری روانی ش���دید و بیم���اری عروق 

مصرف شود.
هشدارها

این دارو،  در بیماران دارای سابقه اختالالت روانی، 
بیماری قلبی-عروقی، سندرم رینود، نارسایی کبد 

یا کلیه و پورفیری با احتیاط مصرف شود.
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ع���وارض جانب���ی: تش���نج، ایس���ت قلبی-عروقی، 
س���کته قلب���ی ح���اد، ته���وع، اس���تفراغ، یبوس���ت، 
گیج���ی،  اف���ت فش���ار خ���ون وضعیت���ی،  س���ردرد، 
خواب  آلودگی، اسپاسم عروق انگشتان دست و پا 
به  ویژه در بیماران مبتال به س���ندرم رینود، توهم، 
تحریک س���ایکوموتور، اختالالت حرکتی، خشکی 
د هان، گرفتگی ساق پا، نشت مایع جنب و فیبروز  

از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: کابرگولی���ن ب���ا داروه���ای 
گونیس���ت دوپامین از جمل���ه فنوتی����ازین ها و  آنتا
کرولیدی از  متوکلوپرامی�������د و آنتی بیوتیک های ما

جمله اریترومایسین تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- در ط���ول مصرف دارو بیمار  از نظر بزرگ ش���دن 
هیپوفی���ز به خص���وص در ط���ول ب���ارداری، ارزیابی 

شود.
روش  ه���ای  از  دارو  ای���ن  مص���رف  ط���ول  در   -2

غیرهورمونی جلوگیری از بارداری استفاده شود.
3- در صورت بروز پرفش���اری خون، سردرد مداوم 
و عالئم مسمومیت CNS )تشنج، سردرد شدید و 

اختالالت روانی(، مصرف دارو فورًا  قطع شود.
گوارش���ی، دارو با غذا  کاهش تحری���کات  4- ب���رای 

مصرف شود.
مق���دار مص���رف: به منظ���ور جلوگی���ری از ترش���ح 
بی���ش از ح���د ش���یر در م���ادران، ی���ک روز بع���د از 
زایم���ان 1 میلی گ���رم مص���رف می ش���ود. در صورت 
نی���از به ادامه درم���ان مق���دار 250 میکروگرم هر 12 
س���اعت به مدت 2 روز مصرف می شود. در درمان 
کتینم���ی مقدار 500میکروگ���رم در هفته  هیپرپروال
)ب���ه صورت یکجا یا در دو نوبت منقس���م در دو روز 
متفاوت( مصرف می ش���ود. در صورت نیاز مقدار، 
مص���رف هر ماه 500میکروگرم افزایش می یابد تا به 
کثر مقدار مصرف  2 میلی گرم در هفته برسد. حدا

گرم در هفته است.  4/5
اشکال دارویی

Tablet: 0.5 mg, 1 mg, 2mg

            CALCITONIN                     
کلس���ی   تونین در درمان بیماری  موارد مص���رف: 
کلس���یم خ���ون، پیش���گیری و درمان  پاژه، زیادی 
کمکی پوکی استخوان در دوران یائسگی یا ناشی از 

اختالالت هورمونی وزیادی فسفات خون مصرف 
می  شود.

م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
کلسی  تونین،  س���ابقه حساس���یت به پروتئین   ها و 
ب���ه  کن���ش  وا منف���ی  پوس���تی  آزم���ون  ب���ا  حت���ی 

کلسی  تونین، نباید مصرف شود.
هشدارها

کلس���ی  تونین با  1- در صورت اس���تفاده م���داوم از 
منشاء ماهی، ممکن است آنتی  بادی خنثی کننده 

این دارو در بدن ایجاد شود.
2- در صورت س���ابقه آلرژی به پروتئین   ها،  قبل از 

تجویز دارو باید آزمون پوستی انجام شود.
کس���ی،  آنافیال قلب���ی،  س���کته  جانب���ی:  ع���وارض 
گرگرفتگی، س���وزش و خارش دس���ت  ها  اس���تفراغ، 
و پا ها، بی  اش���تهایی،  احساس طعم ناخوشایند، 
کنش  های  کنش  های التهابی در محل تزریق، وا وا
کهی���ر  از عوارض  آلرژیک ش���امل بث���ورات جلدی و 

جانبی مهم این دارو  می  باشند.
کلس���یم  تداخل  ه���ای داروی���ی: در درمان زیادی 
کلسیم  خون، تجویز همزمان فراورده   های حاوی 

کلسی  تونین مقابله می  کنند. و ویتامین D با اثر 
نکات قابل توصیه

کلس���ی  تونین و پروتئین   های  1- س���ابقه آلرژی به 
گیرد. دیگر باید مورد توجه قرار 

ک���ه خ���ود بیم���ار دارو را مص���رف  2- در م���واردی 
می  کند، تزریق زیرجلدی مناسب  تر است.

کلس���یم خون  3- در بیم���اران مبت���ال ب���ه زی���ادی 
کلسیم و  ممکن اس���ت نیاز به محدودیت مصرف 

ویتامین D باشد.
کلس���یم خون  مق���دار مص���رف: در درمان زیادی 
ناش���ی از بدخیمی مقدار 100واحد هر 8-6 س���اعت 
تزریق زیرجلدی یا داخل عضالنی می  ش���ود. مقدار 
مصرف بعدی بر مبنای پاسخ بیمار تا 400 واحد هر 
8-6 ساعت افزایش می یابد. در موارد حاد بیماری 
ت���ا IU/kg 10ه���ر 8-6 س���اعت انفوزی���ون وری���دی 
 ،50-100 IU می ش���ود. در بیم���اری پ���اژه اس���تخوان
س���ه بار در هفته تا IU/day 100 در یک نوبت یا چند 
کثر  نوبت از طریق زیرجلدی یا داخل عضالنی حدا
به مدت6-3 ماه تجویز  می ش���ود. در پیش���گیری 
از پوکی اس���تخوان مق���دار IU/ day  100در2-1 نوبت 
منقس���م تزریق زیرجل���دی و یا عضالنی می ش���ود. 
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مقدار مصرف سپس به IU/ day 50کاهش می یابد.د

کثر 4 هفته است. طول دوره درمان حدا
اشکال دارویی

Injection: 50IU/ml, 100IU/ml
Nasal Spray (Salmon): 100IU/dose, 
200IU/dose

           CETRORELIX                   
موارد مصرف: سترورلیکس همراه با سایر داروها 

در درمان ناباروری مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود نارسایی کبد 

کلیه، این دارو نباید مصرف شود. و یا 
عوارض جانبی: س���ردرد، تهوع، س���ندرم تحریک 
کسی از  کنش های آنافیال بیش از حد تخمدان و وا

عوارض جانبی این دارو هستند.
مق���دار مصرف: مق���دار 250 میکروگ���رم در صبح 
روز پنج���م ی���ا شش���م یا غ���روب روز پنج���م تحریک 
تخمک گذاری با گنادوتروپین ها تزریق زیرجلدی 
تخمک گ���ذاری  روز  ت���ا  دارو  تجوی���ز  می ش���ود. 
ادام���ه می یاب���د. همچنی���ن ممک���ن اس���ت مقدار 
مص���رف واح���د 3 میلی گ���رم در روز هفت���م تحریک 
گنادوتروپین ها تجویز ش���ود. در  تخمک گذاری با 
گ���ذاری در روز پنجم، روزی  صورت ع���دم تخمک 
گذاری تزریق  250 میکروگ���رم تا زمان القاء تخمک 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 250mcg, 3mg

      CHLORMADINONE+          
    ETHINYLESTRADIOL          
م���وارد مصرف: ای���ن دارو به منظ���ور جلوگیری از 
کنه  ب���ارداری به  ویژه در زنان مبت���ال به پرمویی یا آ

به کار می  رود.
م���وارد منع مصرف: ای���ن دارو در صورت وجود یا 
سابقه بیماری  های ترومبوآمبولیک، بیماری  های 
کرونر،  عروقی مغز، س���کته قلبی، بیماری ش���ریان 
باالب���ودن م���ادرزادی چربی   های خون، س���رطان 
دس���تگاه تناس���لی و یا سایر س���رطان  های وابسته 
به هورم���ون، خونریزی واژن با علت نامش���خص، 
کلیه نباید  کب���د و یا  کبدی و نارس���ایی  تومور های 

مصرف شود.

هشدارها
1- در صورت وجود س���ردرد های میگرنی، پرفشار 
خونی، دیابت، س���ابقه زردی انسدادی در دوران 
ب���ارداری ی���ا در هن���گام مص���رف قبل���ی داروه���ای 
ب���ارداری و بیماری  ه���ای صف���راوی  از  جلوگی���ری 

مصرف این دارو توصیه نمی شود.
2- با مصرف این فراورده، احتمال پرفشاری خون 

وجود دارد.
3- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت باع���ث ب���روز  افزایش 
پتاس���یم خون ب���ه ویژه در افراد مبتال به نارس���ایی 

کلیه شود.
4- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت نتای���ج آزمایش���گاهی 
کب���د، هورمون  ه���ای تیروئید،  مربوط ب���ه ارزیابی 
گلوکوکورتیکویید ها و هورمون  های جنسی را تغییر 

دهد.
5- در ص���ورت نیاز به جراحی، به دلیل امکان بروز 
ترومبوآمبول���ی پس از جراحی، بهتر اس���ت مصرف 

این فراورده چندهفته قبل از جراحی قطع شود.
6- در ص���ورت ب���روز اس���تفراغ ی���ا اس���هال ش���دید 
گوارش���ی دارو و احتمال  کاه���ش ج���ذب  به دلی���ل 
کاه���ش اثربخش���ی آن، بهتراس���ت در ط���ول مدت 
بیماری و تا یک هفته پس ازقطع آن، از یک روش 

دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
وری���دی،  ترومبوآمبول���ی  ب���روز  جانب���ی:  ع���وارض 
ی���ا  قه���و ه  ای  لکه   ه���ای  ب���روز  خ���ون،  پرفش���اری 
بی  رنگ بر روی پوس���ت، ورم و افزایش حساسیت 
پس���تان  ها، افزایش ش���یوع بیماری  های صفراوی 
و تش���کیل س���نگ صفرا، تهوع، اس���تفراغ، سردرد 
مالی���م ی���ا س���ردرد های میگرن���ی ش���دید، افزایش 
وزن و خونریزی  ه���ای  نامنظم ط���ی دوره قاعدگی 

ازعوارض جانبی این دارو هستند.
ترکیب���ات  از  برخ���ی  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ع  کت���ری مث���ل ریفامپین، ترکیب���ات ضدصر ضدبا
کاربامازپی���ن، فنوباربیت���ال، فنی  توئی���ن و  مانن���د 
چ مانند گریزئوفولوین  پریمیدون و ترکیبات ضدقار
کی  موج���ب افزایش متابولیس���م قرص  ه���ای خورا
جلوگی���ری از ب���ارداری می گردن���د. ای���ن دارو ب���ا اثر 
ک���ی مث���ل  ضدانعق���اد دارو ه���ای ضدانعق���اد خورا
وارفاری���ن، مقابل���ه می  کن���د. غلظ���ت پالس���مایی 
سیکلوس���پورین نیز در تجویز همزمان با این دارو، 

افزایش می  یابد.
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نکات قابل توصیه
1- مصرف دارو در هنگام ش���ب و قبل از خواب، از 

گوارشی دارو می کاهد. عوارض 
2- قرص   ه���ا باید هر روز، درس���اعت معین مصرف 
نوب���ت  ی���ک  فراموش ک���ردن  ص���ورت  در  ش���وند. 
مصرف، به مح���ض به خاطر آمدن مصرف ش���ود. 
در غیر این صورت در نوبت بعدی 2 قرص مصرف 
گردد. در صورت فراموش شدن مصرف دارو بیش 
از 2 روز متوال���ی، باید تا بروز دوره قاعدگی از س���ایر 

کرد. روش  های جلوگیری از بارداری استفاده 
3- در ص���ورت نیاز ب���ه تغییر این قرص  ه���ا به انواع 
دیگ���ر قرص  ه���ای جلوگی���ری از ب���ارداری، مص���رف 
داروی جدید باید بالفاصل���ه پس از مصرف آخرین 

قرص سری قبل، شروع شود.
4- در ص���ورت نی���از  ب���ه جایگزینی ای���ن قرص   ها با 
که حاوی پروژس���تین تنها هستند،  فراورده   هایی 
مص���رف داروی جدی���د بای���د از اولی���ن روز قاعدگی 

شروع شود.
مق���دار مصرف: از اولی���ن روز قاعدگی یک قرص، 
به مدت 21 روز مصرف می  شود. پس از یک هفته 
وقفه، مج���ددًا باید مصرف بس���ته جدید قرص   ها 

آغاز شود.
اشکال دارویی

Tablet: Chlormadinone 2mg + Ethinyl 
Estradiol 0.03mg

     CHLORPROPAMIDE            
کلرپروپامید ب���رای درمان دیابت  م���وارد مصرف: 
قن���دی و دیاب���ت بی  م���زه هیپوفی���زی )به عن���وان 

درمان خط دوم( مصرف می شود.
ص���ورت  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
اغم���ای  ش���دید،  س���وختگی  اس���یدوز،  وج���ود 
کتواس���یدوز دیابت���ی، اغم���ای غیرکتونی  دیابت���ی، 
ک���ه باعث تغیی���رات زیاد  هیپراس���موالر، ش���رایطی 
که نیاز به انسولین  قندخون می شوند، ش���رایطی 
کبدی  را به س���رعت تغییر می دهند، بیماری  های 
کلیوی، پورفیری و نارسایی احتقانی قلب نباید  و 

مصرف شود.
هشدارها

1- در م���واردی مانن���د انفارکتوس می���وکارد،  اغما، 
عفون���ت، تروما، در جراحی و یا دوران بارداری باید 

کلرپروپامید  به ط���ور موقت، انس���ولین جایگزی���ن 
شود.

کنترل قندخون دش���وار تر  2- در پ���رکاری تیروئید، 
بوده و ممکن اس���ت نیاز به افزایش مقدار مصرف 

دارو باشد.
3- به دلیل نیمه عمر طوالنی دارو، در افراد مسن 

باید با احتیاط مصرف شود.
دارو،  مص�������رف  به دنب���ال  جانب��������ی:  ع���������وارض 
کم خ��������ونی آپ������الس����تیک،  ترومبوس�������یتوپن������ی، 
گرانولوسیتوز، اختالالت گوارشی، سردرد، افزایش  آ
کنش  های حساس���یتی  کاه���ش قندخ���ون و وا ی���ا 

مشاهده شده است.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
کی مقدار مصرف هر دو  با داروهای ضدانعقاد خورا
دارو باید تنظیم ش���ود. در هنگام مصرف همزمان 
مدر ه���ای  کورتیکواس���ترویید ها،  آس���پارژیناز،  ب���ا 
تیازی���دی و لیتیم، تنظیم مق���دار مصرف دارو الزم 
کلرپروپامید ب���ا تیازید ها  اس���ت. مصرف همزم���ان 
کاهش س���دیم خون را خصوص���ًا در بیماران  خطر 

مسن افزایش می دهد. 
نکات قابل توصیه

1- با تغیی���ر رژیم غذایی، فعالیت بدنی و بیماری، 
میزان قندخون و میزان مصرف دارو تغییر می  کند.

2- این دارو به همراه صبحانه مصرف شود.
)دراف���راد   250 mg/day ابت���دا  مص���رف:  مق���دار 
مس���ن mg/ day  125-100( همراه صبحانه مصرف 
می  ش���ود. مقدار مص���رف ممکن اس���ت مطابق با 

پاسخ بیمار تا mg/day 500 افزایش یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 250mg

               CHORIONIC                   
 GONADOTROPHIN (HCG)

گنادوتروپین جفتی در تشخیص  موارد مصرف: 
کریپتورکیدیس���م )نهان بیضگ���ی( قبل از  و درمان 
که به دلیل انسداد آناتومیک نباشد، درمان  بلوغ 
ناب���اروری ناش���ی از بی کفایت���ی عملک���رد هیپوفی���ز 
در م���ردان و نی���ز نازایی در خانم  ه���ا به تنهایی و یا 
کلومیفن مصرف  در ترکی���ب ب���ا مونوتروپین   ها ی���ا 
ک���م کاری غدد  می  ش���ود. ای���ن دارو در تش���خیص 
نی���ز  جنس���ی در م���ردان، نارس���ایی جس���م زرد و 
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کاربرد دارد. از بدن )IVF( نیز 
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
بزرگ���ی ی���ا  تومور هیپوفی���ز، بل���وغ زودرس در حین 
کریپتورکیدیس���م، وج���ود خونریزی  های  درم���ان 
واژن ب���ا عل���ت نامش���خص، تومور ه���ای فیبرویید 
س���ندرم  از  غی���ر  تخمدان���ی  کیس���ت    های  رح���م، 
پلی  کیس���تیک تخمدانی )PCOS(، ترومبوفلبی���ت 
س���ایر  ی���ا  و  پروس�������تات  کارس���ینومای  فع���������ال، 
نئوپالس���م های وابس���ته به آندروژن نباید مصرف 

شود.
هشدارها

1- مص���رف ت���وأم HCG، با س���ایر ترکیب���ات محرک 
تخمک  گذاری ممکن اس���ت موج���ب افزایش بروز 

عواقب ترومبوآمبولی گردد.
کلیوی،  2- در بیماران مبتال به نارس���ایی قلبی یا 
ع، ای���ن دارو باید ب���ا احتیاط  آس���م،  میگ���رن و صر

مصرف شود.
ک���ه مصرف م���داوم دارو ممکن اس���ت  3- از آنج���ا 
موج���ب تحریک بیش از حد تخمدان ش���ود، باید 
حتی  االم���کان در حی���ن درم���ان غلظ���ت س���رمی 

کنترل نموده و سونوگرافی انجام داد. استروژن را 
گاهی از وق���وع تخمک  گذاری، باید  4- به منظور آ
کنترل ش���ود و در  روزان���ه درجه حرارت بدن بیمار 
که به دنب���ال یک دوره درمان���ی ، تغییر دو   صورت���ی 
مرحله  ای درجه حرارت بدن مش���اهده شود،  ولی 
خ نده���د، آزم���ون ب���ارداری بای���د انجام  قاعدگ���ی ر

شود.
5- مص���رف ت���وام HCG ب���ا س���ایر مونوتروپین   ه���ا 
ممکن اس���ت موجب افزایش شیوع بارداری  های 

گردد. چندقلو و افزایش خطر تولد نوزادان نارس 
عوارض جانبی: ش���ایع  ترین عارض���ه دارو تحریک 
کیس���ت  بی���ش از ح���د و بزرگ ش���دن تخم���دان و 

تخمدانی است.
نکات قابل توصیه

کام���ل ممکن اس���ت ب���ه مصرف  1- ب���رای درم���ان 
طوالنی مدت دارو نیاز باشد.

2- باید به بیمار توصیه شود تاپس از مصرف دارو، 
زم���ان مقاربت و نی���ز درجه حرارت ب���دن را به طور 

روزانه ثبت نماید.
مق���دار مص���رف: مق���دار مص���رف باید بر اس���اس 

نی���از هر بیم���ار به طور انفرادی و با توجه به پاس���خ 
که پ���س از پایان  گ���ردد. در صورتی  بالین���ی  تنظیم 
خ ندهد، باید رژیم  دوره درمان، تخمک  گ���ذاری ر
داروی���ی مجددًا ارزیابی ش���ود. چنانچ���ه پس از 3 
دوره درمان ب���از هم تخمک  گذاری صورت نگیرد، 
باید نسبت به تدوام مصرف دارو تجدیدنظر شود.
کاری  کم  بزرگس���االن: مقدار مصرف ب���رای درمان 
بیضه   ها ناشی از کمبود گنادوتروپین   ها در مردان، 
4000-1000واحد 3-2 بار در هفته به ش���کل تزریق 
عضالن���ی و به مدت چند هفته تا چندماه اس���ت. 
درمان را می ت���وان تا زمان حصول پاس���خ درمانی 
ادام���ه داد. درم���ان ناباروری مردان ممکن اس���ت 
6 ماه یا بیش���تر طول بکش���د. در ص���ورت مطلوب 
نب���ودن اث���ر درمان���ی، می ت���وان دارو را ب���ه هم���راه 
س���ایر مونوتروپین   ها تا یک س���ال بع���د نیز مصرف 
نم���ود. برای درم���ان بی  کفایتی جس���م زرد، از  روز 
تخمک  گذاری تازمان پیش  بینی ش���ده برای بروز 
قاعدگی یا وقوع ب���ارداری، روزانه 1500واحد تزریق 
عضالن���ی می  ش���ود. در ص���ورت تأیی���د ب���ارداری، 
این مق���دار می  تواند تا هفته دهم ب���ارداری ادامه 
یاب���د. در IVF، 10,000-5,000 واح���د، یک روز  پس 
از  آخری���ن نوب���ت مصرف مونوتروپین   ه���ا و یا 5-9 
کلومیفن تجویز  روز پ���س از  آخرین نوبت مص���رف 
کم کاری بیضه،  می  شود. برای اهداف تشخیصی 
2000واح���د روزان���ه به م���دت 3 روز تزریق عضالنی 
گنادوتروپین جفتی آلفا شکل نوترکیب  می  ش���ود. 
گنادوتروپین جفتی اس���ت و به می���زان یک مقدار 

واحد 250میکروگرمی مصرف می شود.
کریپتورکیدیس���م قبل از بلوغ  ک���ودکان: در درمان 
می���زان 10,000-5,000 واح���د 3-2 ب���ار در هفت���ه و 

کثر 10 بار تزریق عضالنی می شود.  حدا
اشکال دارویی

Injection: 500U, 1500U, 5000U
Choriogonadotropin Alfa: 500mcg/ml

          CINACALCET                   
کلس���ت برای درمان پرکاری  موارد مصرف: سینا
پاراتیروئی���د در بیم���اران تح���ت درم���ان ب���ا دیالی���ز 

مصرف می شود.
هش���دارها: قبل و طی درمان با این دارو س���طح 
گیری  کلس���یم و هورمون پاراتیروئید اندازه  سرمی 
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کلس���یم سرم به  کاهش س���طح  ش���ود. در صورت 
گردد. کمتر از mg/dl 7/5 مصرف دارو قطع 

گوارشی، هیپوکلسمی،  عوارض جانبی: اختالالت 
س���طح  کاه���ش  و   QT فاصل���ه  ش���دن  طوالن���ی 

هوشیاری از عوارض جانبی این دارو هستند.
ب���ا  کلس������ت  سین������ا داروی�������ی:  ت�������داخل  ه���ای 
آمی�������ودارون،  کرولی���دی،  ما آنتی بیوتی����ک ه���ای 
ضدافس���ردگی های س���ه حلقه ای، فلکانای��������������د، 
دیازپ���������ام،  کلس��������������ی تونی���ن،  وینبالس����������تین، 

کورتیکوستروئیدها و دیگوگسین تداخل دارد.
مقدار مصرف: در درمان پرکاری پاراتیروئید ابتدا 
ک���ه ه���ر 4-2 هفته  mg/ day 30مص���رف می  ش���ود 

کثر mg/day 180 افزایش می یابد. یکبار  تا حدا
اشکال دارویی

Tablet: 30mg, 60mg, 90 mg

          CLOMIPHEN                      
کلومیفن برای درم���ان ناباروری  موارد مص���رف: 
کاهش یا فقدان تخمک  گذاری در زنان و  ناشی از 
نیز  ناباروری مردانی که تولید اسپرم در  آن ها کافی 
نیس���ت، مصرف می  ش���ود. این دارو همچنین در 
درمان بی کفایتی عملکرد جسم زرد و نیز تشخیص 
نارس���ایی مح���ور هیپوتاالموس- هیپوفی���ز- غده 
فوق کلیه و به منظ���ور ارزیابی عملکرد تخمدان  ها 

در تخمک  گذاری نیز استفاده شده است.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در مبتالی���ان به 
کیس���ت   های  کب���د، افس���ردگی، وج���ود  نارس���ایی 
تخمدانی غیر از س���ندرم پلی  کیس���تیک تخمدان، 
تومور ه���ای وابس���ته ب���ه هورم���ون و ترومبوفلبیت 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مصرف بلندمدت این دارو ممکن است باعث 
گردد. بروز تومور های تخمدان 

2- احتمال ب���روز  چندقلوزایی با مصرف این دارو 
وجود دارد.

کیس���ت تخمدان، بزرگ  عوارض جانبی: تشکیل 
ش���دن بیش از حد تخم���دان، بزرگ ش���دن بافت 
گرفتگی، احس���اس ناراحتی در  ُگر  فیبرویید رحم، 
پس���تان و اختالل دید از مهم ترین عوارض جانبی 

این دارو هستند.

نکات قابل توصیه
1- دارو بای���د در س���اعت مش���خصی از روز مص���رف 

شود.
کردن ی���ک نوبت مصرف  2- در ص���ورت فرام���وش 
دارو، بهتر اس���ت بالفاصله پ���س از به خاطر آوردن 
مص���رف ش���ود. در غی���ر این صورت مق���دار مصرف 
بعدی باید دو برابر شود. در صورت فراموش کردن 
بی���ش از یک نوب���ت مص���رف دارو باید به پزش���ک 

مراجعه شود.
زن���ان،  ناب���اروری  درم���ان  در  مص���رف:  مق���دار 
mg/day 50 و به م���دت 5 روز تجوی���ز می ش���ود. 
مص���رف دارو بای���د از روز پنج���م قاعدگ���ی ش���روع 
ش���ود. در ص���ورت عدم ب���ارداری، می ت���وان دوره 
ک���ه در آن صورت  درم���ان را 4-3 ب���ار تک���رار نمود 
مق���دار تجویز را می ت���وان ب���ه mg/day 100-75 و 
به م���دت 5 روز افزایش داد. در زنان حس���اس به 
کلومیفن و یا مبتالیان به س���ندرم پلی  کیستیک-
کمت���ر تجوی���ز  تخم���دان)PCOS(، بای���د مقادی���ر 

شوند.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg

               CONJUGATED                 
             ESTROGENS             

کونژوگه به عنوان  م���وارد مصرف: اس���تروژن   های 
کمب���ود اس���تروژن،  جانش���ین درمان���ی در م���وارد 
واژن،  نارس���ایی  آتروف���ی  ک���م کاری غددتناس���لی، 
اولی���ه تخمدان، درمان عالئم متوس���ط تا ش���دید 
وازوموت���ور در دوران یائس���گی و نی���ز  پیش���گیری از 
پوکی اس���تخوان بعد از یائسگی مصرف می  شوند. 
به ع���الوه، ای���ن دارو ممک���ن اس���ت ب���رای درم���ان 
ی���ا  خونری���زی نامنظ���م رح���م، س���رطان پس���تان 

پروستات نیز به کار رود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
ترومبوفلبی���ت فعال ی���ا اخت���الالت ترومبوآمبولی، 
س���رطان  های وابسته به اس���تروژن، بیماری  های 
کبدی، خونریزی واژن و نیز س���ندرم  های دوبین- 

جانسون و روتور نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مصرف بلند مدت استروژن   ها به تنهایی، خطر 
بروز سرطان آندومتر را افزایش می دهد.
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2- در ص���ورت وج���ود بیماری  هایی نظیر میگرن، د

ع، ترومبوفلبی���ت  پرفش���اری خ���ون، آس�������م، ص���ر
مزمن یا س���ابقه آن، زیادی چرب���ی خون، بیماری 
مثان���ه، وجود ن���دول یا بیم���اری فیبروکیس���تیک 

گردد. پستان با احتیاط تجویز 
3- مص���رف ای���ن دارو در فیبرویید ه���ای رحم���ی، 

ممکن است اندازه فیبرویید را افزایش دهد.
4- اس���تروژن   ها ممکن اس���ت عالئم آندومتریوز را 

تشدید نمایند.
که قباًل به س���رطان آندومتر مبتال  5- در بیماران���ی 
گرفته  اند، با احتیاط زیاد  بوده و تحت درمان قرار 

تجویز شود.
اس���تروژن   هاممکن  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
اس���ت باعث بروز تهوع، اس���تفراغ، س���فتی و بزرگ 
ش���دن پس���تان و س���ندرم پیش از قاعدگی ش���ود. 
کبد، زردی  احتب���اس مایع���ات، تغییر در عملک���رد 
کلوآسما،  ناش���ی از انسداد صفرا، بثورات جلدی و 
افسردگی، سردرد به ویژه درهنگام فعالیت شدید 
و نی���ز افزای���ش تحری���ک بافت���ی، افزای���ش غلظ���ت 
کتور های انعق���ادی، خطر ب���روز ترومبوآمبولی و  فا
آمبول���ی ریوی و س���کته قلبی و افزایش یا تش���دید 

فشار خون از عوارض جانبی دارو هستند.
گریزئوفولوین و  تداخل  ه���ای دارویی: ریفامپین، 
ع نظیر کاربامازپین، فنوباربیتال،  دارو های ضدصر
فنی  توئین و پریمیدون، متابولیسم استروژن   ها را 
تس���ریع می  نمایند. اس���تروژن   ها با تأثیر برفعالیت 
کتور ه���ای انعقادی ب���ا اثر دارو ه���ای ضدانعقاد  فا
نظیر وارفارین مقابله می نمایند. اثر ضد پرفشاری 
گیرن���ده بتا  آدرنرژی���ک ی���ا  خ���ون مهارکننده   ه���ای 
و  آنژیوتانس���ین  مب���دل  آنزی���م  مهارکننده   ه���ای 
احتمااًل س���ایر دارو های پایین  آورنده فش���ار خون 
کاه���ش می  یاب���د. غلظت  به وس���یله اس���تروژن   ها 
پالس���مایی سیکلوس���پورین ب���ا مصرف ای���ن دارو 

افزایش می  یابد.
نکات قابل توصیه

1- این دارو در کودکان به دلیل امکان بسته شدن 
پی���ش از موع���د اپی  فی���ز  اس���تخوان ها ب���ا احتیاط 

مصرف شود.
2- اس���تروژن  ها ممکن است موجب هیپرپالزی و 

التهاب لثه شوند.
3- در ص���ورت ب���روز اخت���الل تنفس���ی، اختالل در 

کاهش  کتف،  تکلم یا جهت  یابی، درد در سینه یا 
قدرت بینایی یا س���ردرد ش���دید و نی���ز وجود توده 
در پس���تان، زرد شدن چشم   ها یا پوست سریعًا به 

پزشک مراجعه شود.
ک���ی دارو همراه یا بالفاصله بعد از  4- مصرف خورا

گوارشی آن را به حداقل می رساند. غذا عوارض 
5- معاینات پستان و بیوپسی آندومتر و همچنین 

کبد باید مرتبًا انجام شود. آزمون ارزیابی عملکرد 
کونژوگه در درمان  مقدار مصرف: استروژن  های 
عوارض یائسگی و نیز پیشگیری از پوکی استخوان
پروژس���ترون  ب���ا  mg/ day 1/25- 0/625 )هم���راه 
به م���دت 12-10 روز در ه���ر دوره ما هانه در صورتی 
که رحم س���الم باشد( تجویز می ش���وند. در درمان 
هیپوگنادیسم زنانه mg/day 7/5-2/5 به صورت 
کارس���ینوم پس���تان  کی مصرف می  ش���ود. در  خورا
ک���ی، 3 ب���ار در روز و به مدت حداقل 3  mg 10 خورا
 25 mg م���اه و در خونریزی   ه���ای نامنظم رحم���ی

تزریق می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 0.625mg, 1.25mg
Injection: 5mg/ml
Vaginal Cream: 0.625mg/g

   CONTRACEPTIVE DE     
موارد مصرف: این دارو عمدتًا به منظور جلوگیری 
کاه���ش  ب���رای  ول���ی  م���ی  رود،  ب���ه کار  ب���ارداری  از 
خوش خی���م  بیم���اری  تخمدان���ی،  کیس���ت   های 
دوره  س���اختن  منظ���م  پس���تان،  فیبروکیس���تیک 
قاعدگی، کاهش حجم خونریزی قاعدگی و کاهش 

ک نیز مصرف می شود. دفعات قاعدگی دردنا
موارد من���ع مصرف: این دارو در ص���ورت وجود یا 
س���ابقه بیماری  های ترومبوآمبول���ی، بیماری های 
کرونر،  عروق���ی مغز، س���کته قلبی، بیماری ش���ریان 
باالب���ودن م���ادرزادی چربی   ه���ای خون، س���رطان 
دس���تگاه تناس���لی و یا سایر س���رطان  های وابسته 
ب���ه هورم���ون، خونریزی واژن با علت نامش���خص، 
کب���د نباید مصرف  کبدی و نارس���ایی  تومور ه���ای 

شود.
هشدارها

1- در صورت وجود سردرد های میگرنی، پرفشاری 
خون، دیابت، س���ابقه زردی انس���دادی در دوران 
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ب���ارداری ی���ا درهن���گام مص���رف قبل���ی داروه���ای 
ب���ارداری و بیماری  ه���ای صف���راوی  از  جلوگی���ری 

مصرف این دارو توصیه نمی  شود.
2- ب���ا مص���رف ای���ن ف���راورده، احتمال خط���ر بروز   

پرفشاری خون وجود دارد.
3- اس���تفاده از ای���ن دارو، ممک���ن اس���ت آزم���ون 

گلوکز را تغییر دهد. تحمل 
4- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت نتای���ج آزمایش���گاهی 
تیروئی���د،  هورمون  ه���ای  ارزیاب������ی  ب���ه  مرب�������وط 
گلوکوکورتیکویید ها و هورمون  های جنسی را دچار 

تغییر سازد.
5- در ص���ورت نیاز به جراح���ی به دلیل امکان بروز 
ترومبوآمبول���ی پس از جراحی، بهتر اس���ت مصرف 

این فراورده چندهفته قبل از جراحی قطع شود.
6- در صورت بروز استفراغ یا اسهال شدید به دلیل 
کاه���ش  گوارش���ی دارو  و احتم���ال  کاه���ش ج���ذب 
اثربخش���ی آن بهتراس���ت در ط���ول م���دت بیماری 
و تای���ک هفته پ���س از قطع آن، از ی���ک روش دیگر 

جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
وری���دی،  ترومبوآمبول���ی  ب���روز  جانب���ی:  ع���وارض 
ی���ا  قه���و ه  ای  لکه   ه���ای  ب���روز  خ���ون،  پرفش���اری 
بی  رنگ درپوس���ت بدن، ورم و افزایش حساسیت 
پس���تان  ها، افزایش ش���یوع بیماری  های صفراوی 
و تش���کیل س���نگ صفرا، تهوع، اس���تفراغ، سردرد 
مالیم یا سردرد های میگرنی شدید، افزایش وزن، 
کنه و  خونریزی  ه���ای  نامنظم طی دوره قاعدگی، آ

پرمویی از عوارض جانبی این دارو هستند.
ترکیب���ات  از  برخ���ی  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ع  کت���ری مث���ل ریفامپین، ترکیب���ات ضدصر ضدبا
کاربامازپی���ن، فنوباربیت���ال، فنی  توئی���ن و  مانن���د 
چ مانند گریزئوفولوین  پریمیدون و ترکیبات ضدقار
کی  موج���ب افزایش متابولیس���م قرص  ه���ای خورا
جلوگی���ری از ب���ارداری می گردن���د. ای���ن دارو ب���ا اثر 
ک���ی مث���ل  ضدانعق���اد دارو ه���ای ضدانعق���اد خورا
وارفاری���ن، مقابل���ه می  کن���د. غلظ���ت پالس���مایی 
سیکلوس���پورین نیز در تجویز همزمان با این دارو، 

افزایش می  یابد.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف دارو درهنگام ش���ب و قبل از خواب، از 
گوارشی دارو می کاهد. عوارض 

2- قرص   ه���ا باید هر روز، در س���اعت معین مصرف 

نوب���ت  ی���ک  فراموش ک���ردن  ص���ورت  در  ش���وند. 
مصرف، به مح���ض به خاطرآوردن مصرف ش���ود. 
در غیر این صورت در نوبت بعدی 2 قرص مصرف 
گردد. در صورت فراموش شدن مصرف دارو بیش 
از 2 روز متوال���ی، باید تا بروز دوره قاعدگی از س���ایر 

کرد. روش  های جلوگیری از بارداری استفاده 
که  3- در ص���ورت انجام اعمال جراحی در افرادی 
از ای���ن دارو اس���تفاده می  نمایند، تغیی���رات زمان 

کنترل شود. انعقاد خون بیمار باید 
4- در ص���ورت نیاز به تغییر ای���ن قرص  ها به انواع 
داروی  مص���رف  ضدب���ارداری،  قرص  ه���ای  دیگ���ر 
جدید باید بالفاصله پ���س از مصرف آخرین قرص 

سری قبل، شروع شود.
مقدار مص���رف: از اولین روز قاعدگ���ی روزانه یک 
ق���رص، به م���دت 21 روز مص���رف می  ش���ود. پس از 
یک هفته وقفه، مصرف بسته جدید قرص   ها آغاز 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: Desogestrel 0.15mg + 
Ethinylestradiol 20mcg; Desogestrel 
0.15mg + Ethinylestradiol 30mcg

   CONTRACEPTIVE HD   
موارد مصرف: این دارو عمدتًا به منظور جلوگیری 
کاه���ش  ب���رای  ول���ی  م���ی  رود،  ب���ه کار  ب���ارداری  از 
خوش خی���م  بیم���اری  تخمدان���ی،  کیس���ت   های 
دوره  س���اختن  منظ���م  پس���تان،  فیبروکیس���تیک 
قاعدگی، کاهش حجم خونریزی قاعدگی و کاهش 

ک نیز مصرف می شود. دفعات قاعدگی دردنا
م���وارد منع مصرف: ای���ن دارو در صورت وجود یا 
س���ابقه بیماری  های ترومبوآمبولی، بیماری  های 
کرونر،  عروقی مغز، س���کته قلبی، بیماری ش���ریان 
باالب���ودن م���ادرزادی چربی   های خون، س���رطان 
دس���تگاه تناس���لی و یا سایر س���رطان  های وابسته 
به هورم���ون، خونریزی واژن با علت نامش���خص، 
کب���د نباید مصرف  کبدی و نارس���ایی  تومور ه���ای 

شود.
هشدارها

1- مص���رف این دارو در صورت وجود س���ردرد های 
میگرن���ی، پرفش���اری خون، دیابت، س���ابقه زردی 
انس���دادی در دوران ب���ارداری ی���ا هن���گام مص���رف 
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قبلی داروهای جلوگیری از بارداری و بیماری  های د

صفراوی و نیز خانم  های جوان تا س���ن 20 س���ال و 
یا مصرف بلند مدت آن قبل از نخس���تین بارداری 

توصیه نمی شود.
2- مصرف این فراورده به مدت طوالنی در سنین 
کمت���ر از 45 س���ال، احتم���ااًل خط���ر ب���روز س���رطان 

پستان را افزایش می دهد.
3- ب���ا مص���رف ای���ن ف���راورده، احتمال خط���ر  بروز  

پرفشاری خون وجود دارد.
4- اس���تفاده از ای���ن دارو، ممک���ن اس���ت آزم���ون 

گلوکز را  تغییر دهد. تحمل 
5- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت نتای���ج آزمایش���گاهی 
تیروئی���د،  هورم������ون  ه���ای  ارزیاب���ی  ب���ه  مرب���وط 
گلوکوکورتیکویید ها و هورمون  های جنسی را تغییر 

دهد.
6- در ص���ورت نیاز به جراح���ی به دلیل امکان بروز 
ترومبوآمبول���ی پس از جراحی، بهتر اس���ت مصرف 
این فراورده چندهفته ی���ا چندماه قبل از جراحی 

قطع شود.
7- در اف���راد ب���ا س���ابقه ابت���ال ب���ه دیابت ناش���ی از 
ب���ارداری و ی���ا فیبرویید رحمی ب���ا احتیاط مصرف 

شود.
8- در ص���ورت وجود اس���تفراغ یا اس���هال ش���دید، 
گوارش���ی دارو  و احتمال  کاه���ش ج���ذب  به دلی���ل 
کاه���ش اثربخش���ی آن بهتراس���ت در ط���ول م���دت 
بیماری و تا یک هفته پس از قطع آن، از یک روش 

دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
وری���دی،  ترومبوآمبول���ی  ب���روز  جانب���ی:  ع���وارض 
ی���ا  قه���و ه  ای  لکه   ه���ای  ب���روز  خ���ون،  پرفش���اری 
بی  رنگ درپوس���ت بدن، ورم و افزایش حساسیت 
پس���تان  ها، افزایش ش���یوع بیماری  های صفراوی 
و تش���کیل س���نگ صفرا، تهوع، اس���تفراغ، سردرد 
مالیم یا سردرد های میگرنی شدید، افزایش وزن، 
کنه و  خونریزی ه���ای  نامنظم طی دوره قاعدگی، آ

پرمویی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو با اث���ر دارو های 
کی مثل وارفارین، مقابله می  کند.  ضدانعقاد خورا
غلظت پالس���مایی سیکلوس���پورین نی���ز در تجویز 

همزمان با این دارو، افزایش می  یابد.
نکات قابل توصیه

ک���ه  1- در ص���ورت مص���رف همزم���ان دارو های���ی 

متابولیس���م این دارو را تسریع می  نمایند، مصرف 
ک���ی  ای���ن دارو نس���بت ب���ه س���ایر قرص  ه���ای خورا

ضدبارداری ارجحیت دارد.
2- مصرف دارو در هنگام ش���ب و قبل از خواب، از 

گوارشی دارو می کاهد. عوارض 
3- قرص   ها باید هر روز، در س���اعت معین مصرف 
ک���ردن ی���ک نوب���ت  ش���وند. در ص���ورت فرام���وش 
مص���رف، به محض به خاطر آوردن مصرف ش���ود. 
در غیر این صورت در نوبت بعدی 2 قرص مصرف 
گردد. در صورت فراموش نمودن مصرف قرص  ها 
در 2 روز متوال���ی، بای���د در 2 روز بع���دی،  ه���ر روز 2 
قرص و از روز سوم، طبق روال عادی مصرف شود. 
در صورت فراموش شدن مصرف قرص   ها بیش از 
3 روز متوالی، باید از س���ایر روش  های جلوگیری از 
کرد ت���ا در دوره قاعدگی بعدی،  بارداری اس���تفاده 
مصرف قرص   ها مجددًا به طور منظم شروع شود.

که  4- در ص���ورت انجام اعمال جراحی در افرادی 
از این دارو استفاده می  نمایند، زمان انعقاد خون 

گردد. کنترل  بیمار باید 
5- در ص���ورت نیاز به تغییر ای���ن قرص  ها به انواع 
دیگر قرص  های جلوگیری از بارداری، باید مصرف 
قرص   های جدی���د بالفاصله پس از مصرف آخرین 

قرص سری قبل، شروع شود.
مقدار مص���رف: از اولین روز قاعدگ���ی روزانه یک 
ق���رص، به م���دت 21 روز مص���رف می  ش���ود. پس از 
یک هفته وقفه، مصرف بسته جدید قرص   ها آغاز 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: Ethinylestradiol 50mcg + 
Levonorgestrel 0.25mg

   CONTRACEPTIVE LD    
موارد مصرف: این دارو عمدتًا به منظور جلوگیری 
از بارداری به کار می  رود، ولی برای پیشگیری از بروز 
کیست   های  کاهش  سرطان تخمدان یا آندومتر، 
تخمدان���ی، بیم���اری خوش خیم فیبروکیس���تیک 
کاهش  پس���تان، منظ���م س���اختن دوره قاعدگ���ی، 
کاه���ش تعداد دفعات  حج���م خونریزی قاعدگی و 

ک نیز مصرف می شود. قاعدگی دردنا
م���وارد منع مصرف: ای���ن دارو در صورت وجود یا 
س���ابقه بیماری  های ترومبوآمبولی، بیماری  های 
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کرونر،  عروقی مغز، س���کته قلبی، بیماری ش���ریان 
باالب���ودن م���ادرزادی چربی   های خون، س���رطان 
پستان و یا سایر سرطان  های وابسته به هورمون، 
خونری���زی واژن ب���ا عل���ت نامش���خص، تومور های 

کبد نباید مصرف شود. کبدی و نارسایی 
هشدارها

1- مص���رف این دارو در صورت وجود س���ردرد های 
میگرن���ی، پرفش���اری خون، دیابت، س���ابقه زردی 
انس���دادی در دوران بارداری ی���ا درهنگام مصرف 
قبلی داروهای جلوگیری از بارداری و بیماری  های 

صفراوی توصیه نمی شود.
2- در ص���ورت نیاز به جراح���ی به دلیل امکان بروز 
ترومبوآمبول���ی پس از جراحی،  بهتر اس���ت مصرف 
ای���ن دارو چندهفت���ه یا چن���د ماه قب���ل از جراحی 

قطع شود.
3- در اف���راد ب���ا س���ابقه ابت���ال ب���ه دیابت ناش���ی از 
ب���ارداری و ی���ا فیبرویید ه���ای رحم���ی ب���ا احتیاط 

مصرف شود.
4- در ص���ورت ب���روز اس���تفراغ ی���ا اس���هال ش���دید، 
گوارش���ی دارو و احتمال  کاه���ش ج���ذب  به دلی���ل 
کاه���ش اثربخش���ی آن بهتراس���ت در ط���ول مدت 
بیماری و تا یک هفته پس از قطع آن، از یک روش 

دیگرجلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
وری���دی،  ترومبوآمبول���ی  ب���روز  جانب���ی:  ع���وارض 
افزای���ش ش���یوع بیماری  های صفراوی و تش���کیل 
س���نگ صفرا، سردرد مالیم یا سردرد های میگرنی 
ش���دید، خونریزی  ه���ای نامنظ���م دوره قاعدگ���ی، 
کنه و پرمویی از عوارض جانبی این  افزایش وزن، آ

دارو هستند.
ترکیب���ات  از  برخ���ی  داروی�������ی:  ت������داخل  ه���ای 
کت���ری مث���ل ریفامپی���ن و آنتی  بیوتیک  های  ضدبا
وسیع  الطیف مانند آمپی  سیلین و تتراسیکلین   ها، 
کاربام�������ازپی���ن،  مانن���د  ع  ضدص��������ر ترکیب���ات 
فنوباربیت���ال، فنی  توئین و پریمی���دون و ترکیبات 
گریزئوفولوین باتسریع متابولیسم  چ مانند  ضدقار
کی، موجب  قرص  های جلوگیری از ب���ارداری خورا
کاهش اثربخش���ی این فراورده می گردند. این دارو 
کی مثل وارفارین،  با اثر دارو های ضدانعق���اد خورا
مقابله می  کند. غلظت پالسمایی سیکلوسپورین 
نیز در تجویز  همزمان با این دارو، افزایش می  یابد.

نکات قابل توصیه
1- در زن���ان ج���وان تا س���ن 20 س���ال و ط���ی دوران 
قب���ل از نخس���تین ب���ارداری و نی���ز  زن���ان مس���ن و 
 HD چاق، مصرف این دارو نس���بت به داروی نوع

ارجحیت دارد.
ک���ه  2- در ص���ورت مص���رف همزم���ان دارو های���ی 
متابولیس���م دارو را تسریع می  نمایند باید در طول 
درم���ان و یا حداق���ل یک هفته پ���س از اتمام دوره 
درم���ان از یک روش دیگر جلوگی���ری از بارداری نیز 
استفاده ش���ود و در صورت عدم امکان، از فراورده 

گردد. نوع HD استفاده 
3- مصرف دارو درهنگام ش���ب و قبل از خواب، از 

گوارشی دارو می کاهد. عوارض 
4- قرص   ه���ا باید هر روز، درس���اعت معین مصرف 
نوب���ت  ی���ک  فراموش ک���ردن  ص���ورت  در  ش���وند. 
مص���رف، به محض به خاطر آوردن مصرف ش���ود. 
در غیر این صورت در نوبت بعدی 2 قرص مصرف 
گردد. در صورت فراموش نمودن مصرف قرص  ها 
در 2 روز متوال���ی، بای���د در 2 روز بع���دی،  ه���ر روز 2 
قرص و از روز سوم طبق روال عادی مصرف شود. 
در صورت فراموش ش���دن مص���رف قرص   ها بیش 
از 2 روز متوالی، باید از س���ایر روش  های جلوگیری 
کرد تا در دوره قاعدگی بعدی  از بارداری اس���تفاده 
مصرف قرص   ها مجددًا به طور منظم شروع شود.

که  5- در ص���ورت انجام اعمال جراحی در افرادی 
از این دارو استفاده می  نمایند، زمان انعقاد خون 

کنترل شود. بیمار باید 
6- در صورت نیاز به تغییر این قرص  ها به انواع دیگر 
قرص  های ضدبارداری، بایستی مصرف قرص   های 
جدید بالفاصله پس از مصرف آخرین قرص س���ری 

قبل، شروع شود.
مقدار مص���رف: از اولین روز قاعدگ���ی روزانه یک 
ق���رص، به م���دت 21 روز مص���رف می  ش���ود. پس از 
یک هفته وقفه، مصرف بسته جدید قرص   ها آغاز 

می شود.
بس���ته   های 28 عددی این قرص   ها حاوی 7عدد 
که بعد از مص���رف 21 قرص و در  ق���رص آهن اس���ت 
ک���ه معمواًل همراه با قاعدگی اس���ت  هفته چهارم 
مص���رف می ش���وند. در این م���وارد مصرف بس���ته 
جدی���د قرص  ها بالفاصله بع���د از پایان 28 قرص و 

بدون وقفه آغاز می  گردد.
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اشکال دارویید

Tablet: Ethinylestradiol 30mcg + 
Levonorgestre l 0/ 15mg
Contraceptive LD+Fe: 21Tab. 
[Ethinylestradiol 30mcg + 
Levonorgestrel 0 /15mg] + [7 Tablet of 
24.65mg Iron]

        CONTRACEPTIVE            
          TRIPHASIC                    

موارد مصرف: این دارو عمدتًا به منظور جلوگیری 
از بارداری به کار می  رود، ولی برای پیشگیری از بروز 
کیست   های  کاهش  سرطان تخمدان یا آندومتر، 
تخمدان���ی، بیم���اری خوش خیم فیبروکیس���تیک 
کاهش  پس���تان، منظ���م س���اختن دوره قاعدگ���ی، 
کاهش دفعات قاعدگی  حجم خونریزی قاعدگی و 

ک نیز مصرف می شود. دردنا
م���وارد منع مصرف: ای���ن دارو در صورت وجود یا 
سابقه بیماری های ترومبوآمبولیک، بیماری  های 
کرونر،  عروقی مغز، س���کته قلبی، بیماری ش���ریان 
باالب���ودن م���ادرزادی چربی   های خون، س���رطان 
پس���تان، س���رطان دس���تگاه تناس���لی و ی���ا س���ایر 
سرطان  های وابس���ته به هورمون، خونریزی واژن 
کبدی و نارسایی  با علت نامش���خص، تومور های 

کبد نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مصرف این دارو در مواردی مانند س���ردرد های 
میگرن���ی، پرفش���اری خون، دیابت، س���ابقه زردی 
انس���دادی در دوران بارداری ی���ا درهنگام مصرف 
قبلی داروهای جلوگیری از بارداری و بیماری  های 

صفراوی توصیه نمی شود.
2- در ص���ورت نیاز به جراح���ی به دلیل امکان بروز 
ترومبوآمبول���ی پس از جراحی،  بهتراس���ت مصرف 
ای���ن دارو چندهفت���ه یا چن���د ماه قب���ل از جراحی 

قطع شود.
3- در افراد با سابقه ابتال به دیابت ناشی از بارداری 

و یا فیبرویید های رحمی با احتیاط مصرف شود.
4- در ص���ورت ب���روز  اس���تفراغ یا اس���هال ش���دید، 
گوارش���ی دارو  و احتمال  کاهش ج���ذب  به دلی���ل 
کاه���ش اثربخش���ی آن بهتراس���ت در ط���ول مدت 
بیماری و تا یک هفته پس از قطع آن، از یک روش 

دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
عوارض جانبی: بروز ترومبوآمبولی وریدی، افزایش 
ش���یوع بیماری  ه���ای صفراوی و تش���کیل س���نگ 
صفرا، تهوع، استفراغ، سردرد مالیم یا سردرد های 
میگرنی ش���دید، خونریزی  های نامنظم طی دوره 
کنه و پرموی���ی ازعوارض  قاعدگی، افزای���ش وزن، آ

جانبی این دارو هستند.
ترکیب���ات  از  برخ�������ی  داروی���ی:  ت������داخل  ه���ای 
ع  کتری مث���ل ریفامپین و ترکیب���ات ضدصر ضدبا
کاربامازپی���ن، فنوباربیت���ال، فنی  توئی���ن و  مانن���د 
چ مانند گریزئوفولوین  پریمیدون و ترکیبات ضدقار
کاه���ش  باع���ث  دارو  ای���ن  متابولیس���م  باتس���ریع 
اثربخش���ی آن می ش���وند. این دارو با اث���ر دارو های 
کی مثل وارفارین، مقابله می  کند.  ضدانعقاد خورا
غلظت پالس���مایی سیکلوس���پورین نی���ز در تجویز  

همزمان با این دارو، افزایش می  یابد.
نکات قابل توصیه

1- مصرف دارو در هنگام ش���ب و قبل از خواب، از 
گوارشی دارو می کاهد. عوارض 

2- قرص   ه���ا باید هر روز، درس���اعت معین مصرف 
نوب���ت  ی���ک  فراموش ک���ردن  ص���ورت  در  ش���وند. 
مصرف، به مح���ض به خاطرآوردن مصرف ش���ود. 
در غیر این صورت در نوبت بعدی 2 قرص مصرف 
گردد. در صورت فراموش نمودن مصرف قرص  ها 
در 2 روز متوال���ی، بای���د در 2 روز بع���دی،  ه���ر روز 2 
قرص و از روز سوم، طبق روال عادی مصرف شود. 
در صورت فراموش شدن مصرف قرص   ها بیش از 
2 روز متوالی، باید از س���ایر روش  های جلوگیری از 
کرد ت���ا در دوره بعدی قاعدگی،  بارداری اس���تفاده 
مصرف قرص   ها مجددًا به طور منظم شروع شود.

که  3- در ص���ورت انجام اعمال جراحی در افرادی 
از این دارو استفاده می  نمایند، زمان انعقاد خون 

کنترل شود. بیمار باید 
4- در ص���ورت نیاز به تغییر ای���ن قرص  ها به انواع 
دیگ���ر قرص ه���ای جلوگی���ری از بارداری، بایس���تی 
مص���رف قرص   های جدید بالفاصله پس از مصرف 

آخرین قرص سری قبل، شروع شود.
مقدار مص���رف: از اولین روز قاعدگ���ی روزانه یک 
ق���رص، به م���دت 21 روز مص���رف می  ش���ود. پس از 
یک هفته وقفه، مصرف بسته جدید قرص   ها آغاز 

می شود.
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اشکال دارویی
Tablet: 6 Tablets (Levonorgestrel 
0.5mg + Ethinylestradiol 30mcg) + 
5 Tablets (Levonorgestrel 0.075mg 
+ Ethinylestradiol 40mcg) + 10 
Tablets (Levonorgestrel 0.125mg + 
Ethinylestradiol 30mcg)

      CYPROTERONE                   
کنترل تمایالت  موارد مصرف: س���یپروترون برای 
جنس���ی بی���ش از ح���د م���ردان و درم���ان س���رطان 

پروستات مصرف می  شود.
کبد،  م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در بیم���اری 
دیابت شدید همراه با تغییرات عروقی، کم خونی، 
بیماری  ه���ای تحلیل برنده یا بدخیم، افس���ردگی 
شدید، سابقه اختالالت ترومبوآمبولی و جوانان با 

کمتر از 18 سال نباید مصرف شود.  سن 
هشدارها

1- ش���مارش س���لول  های خ���ون در ابت���دا و ط���ی 
کلیه  کبد و غده فوق  کار  درمان،  س���نجش منظم 
و بررس���ی و شمارش اس���پرم   ها در طول درمان، در 

پیگیری وضعیت بیمار  اهمیت دارند.
2- اثر تس���کینی اولیه دارو ممکن است سبب بروز 

سستی و ناتوانی جسمی شود.
عوارض جانبی: خس���تگی و سس���تی،  اش���کال در 
کاه���ش تولید س���بوم، تغییر  تنف���س، تغیی���ر وزن، 
وضعی���ت مو ها و ژینکوماس���تی از ع���وارض جانبی 

دارو هستند.
کنترل تمایالت جنس���ی  مق���دار مص���رف: ب���رای 
بیش از حد مردان 50میلی گرم دو بار در روز پس از 
غذا تجویز می  شود. برای درمان تسکینی سرطان 
گنادورلین  پروس���تات، در صورت ش���روع مص���رف 
تجوی���ز  منقس���م  3-2نوب���ت  در   300 mg/day
کاه���ش   200 mg/day ک���ه در ادام���ه ب���ه می  گ���ردد 
ُگر  گرفتگی ناش���ی از درمان با  می  یاب���د. در درم���ان 
گنادورلی���ن ی���ا اورکیدکتوم���ی mg/day 150-50 در 

3-1نوبت منقسم تجویز می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg, 100 mg

           CYPROTERONE           
         COMPOUND                 

کنه مقاوم  م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درم���ان آ
که درضمن  به آنتی  بیوتیک   ها در زنان/ و یا زنانی 
کن���ه تمای���ل ب���ه اس���تفاده از دارو ه���ای  درم���ان آ
ک���ی نی���ز دارن���د به کار م���ی  رود.  ضدب���ارداری خورا
ای���ن دارو همچنین در درمان پرمویی وابس���ته به 

آندروژن در خانم  ها به کار می  رود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
ترومبوآمبولی یا سابقه آن و یا وجود هرنوع بیماری 
ک���ه خطر بروز  ترومب���وز  را  افزایش  و ح���االت مرضی 
گذرای ایسکمیک  می دهد، میگرن حاد، حمالت 
مغزی،  بیماری  های کبدی،  پورفیری، سنگ  های 
صفراوی، متعاقب تخلیه مول هیداتیفرم، س���ابقه 
کهیر، سرطان پستان یا دستگاه تناسلی و خونریزی 

واژن با علت نامشخص نباید مصرف شود.
هشدارها

س���یگاری،  زن���ان  توس���ط  دارو  ای���ن  مص���رف   -1
به وی���ژه افراد با س���ن بیش از 35 س���ال،  خطر بروز 

بیماری  های عروقی را افزایش می دهد.
2- در مبتالیان به پرفشاری خون و یا افراد چاق با 

احتیاط تجویز گردد.
ب���ه  ابت���ال  خانوادگ���ی  س���ابقه  ص���ورت  در   -3
بیماری  ه���ای ش���ریانی در بس���تگان درج���ه ی���ک 
زیر س���ن 45 س���ال، افس���ردگی ش���دید، بی حرکت 
کم خونی داسی شکل و  ماندن به مدت طوالنی، 
کرون با  بیماری   ه���ای التهابی روده مانند بیماری 

احتیاط تجویز شود.
ع���وارض جانبی: تهوع،  اس���تفراغ، س���ردرد، درد و 
سفتی پستان  ها، تغییراتی در وزن بدن، تغییرات 
کلوآس���ما، پرفش���اری  می���ل جنس���ی، افس���ردگی، 
خون، تحریک ناش���ی از لنز های تماس���ی، اختالل 
کاهش حجم  کب���دی،   کب���د،  تومور های  عملک���رد 
دوره  اوای���ل  در  لکه  بین���ی  و  قاعدگ���ی  خونری���زی 

قاعدگی از عوارض جانبی این دارو است.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کبدی  کنن���ده فعالی���ت آنزیم   های  ب���ا ترکیبات القا
فنوباربیت���ال،  فنی  توئی���ن،  کاربامازپی���ن،  مانن���د 
گریزئوفولوی���ن و ریفامپی���ن موج���ب  پریمی���دون، 
کار  آیی  کاهش  تسریع متابولیس���م آن و در نتیجه 

درمانی آن می  گردد. 
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ن���کات قاب���ل توصی���ه: هن���گام مص���رف دارو ب���ه د

عن���وان جلوگیری از  ب���ارداری، در صورت فراموش 
کردن مص���رف دارو باید به محض ب���ه خاطر آوردن 
مصرف ش���ود. در صورتی که تأخی���ر در مصرف دارو 
بیش از 12 س���اعت باشد، بهتر  است از مصرف آن 
نوبت خودداری ش���ود و ضمن ادامه مصرف بقیه 
قرص  ها به روال قبلی، از یک روش دیگر  جلوگیری 

از بارداری نیز استفاده شود.
مقدار مصرف: ش���روع مصرف قرص  ها از روز اول 
دوره قاعدگی و روزان���ه یک قرص و به مدت 21 روز 
می  باش���د. در صورت نیاز، پس از یک وقفه 7 روزه 
مصرف بس���ته بعدی قرص  ها ادامه می یابد. دوره 

درمان ممکن است تا چندماه طول بکشد.
اشکال دارویی

Tablet: Cyproterone Acetate 2mg + 
Ethinylestradiol 35mcg

           DANAZOLE                   
موارد مصرف: دان���ازول برای درمان آندومتریوز، 
کیس���ت   های  من���وراژی و دیگر اختالالت قاعدگی، 
خوش خی���م و درد های دور ه  ای ش���دید پس���تان، 

ژینکوماستی و آنژیوادم ارثی مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در بیماری  های شدید کبدی،  
ترومبوآمبول���ی،   بیماری  ه���ای  قلب���ی،   و  کلی���وی 
خونری���زی واژن ب���ا عل���ت نامش���خص، تومور های 

وابسته به آندروژن و پورفیری نباید مصرف شود.
هشدارها

افزای���ش  وج���ود  مس���ن،  اف���راد  و  ک���ودکان  در   -1
ع، دیاب���ت،   گویچه ه���ای قرم���ز، ص���ر غیرطبیع���ی 
پرفشاری خون، میگرن، اختالالت لیپوپروتئین و 

سابقه ترومبوز باید با احتیاط مصرف شود.
2- در ص���ورت ب���روز صفات ثانویه جنس���ی مردانه 
و زنان���ه، مص���رف دارو باید قطع ش���ود )در صورت 
مص���رف طوالنی مدت، ممکن اس���ت این صفات 

غیرقابل برگشت باشند(.
3- ط���ی درم���ان ب���ا ای���ن دارو، بای���د از روش  های 

غیرهورمونی جلوگیری از بارداری استفاده شود.
عوارض جانبی: تهوع، س���رگیجه، بثورات جلدی، 
وزن،   افزای���ش  س���ردرد،   عصبانی���ت،  کم���ردرد، 
کوچک ش���دن  ُگر گرفتگ���ی،  اخت���الالت قاعدگ���ی، 
پس���تان،  اسپاس���م عضالت اس���کلتی،  ریزش مو و 

مقاومت به انس���ولین از ع���وارض جانبی مهم دارو 
می باشند.

دارو ه���ای  اث���ر  دان���ازول  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کومارین���ی )وارفارین( را افزایش داده  ضدانعقادی 
و ممک���ن اس���ت باعث خونریزی ش���ود. همچنین 
ممکن است با افزایش غلظت قندخون و مقاومت 
کاهنده قندخون تداخل  به انس���ولین با دارو های 
داش���ته باش���د. افزایش غلظت پالس���مایی و خطر 
گزارش  کلیوی ناشی از سیکلوسپورین نیز  سمیت 

شده است.
 200-800 mg/dayدارو ای���ن  مص���رف:  مق���دار 
در 4نوب���ت منقس���م مص���رف می  ش���ود. مص���رف 
دارو بای���د ط���ی دوران قاعدگ���ی و ترجیح���ًا در روز 
اول ش���روع ش���ود. در درم���ان آندومتری���وز، مقدار 
مص���رف اولی���ه mg/day 400 در 4نوب���ت منقس���م 
که مطابق با پاسخ بیمار تنظیم می  شود  می  باشد 
در  می  یاب���د.  ادام���ه  م���اه   6 به م���دت  معم���واًل  و 
درمان من���وراژی mg/day 200 به م���دت 3ماه، در 
 200 -300 mg/dayدرد های شدید دور ه  ای پستان
کیس���ت خوش خیم پستان  به مدت 6-3ماه، در 
درم���ان  در  و  6-3م���اه  به م���دت   300 mg/ day
ژینکوماس���تی mg/day 400 در نوبت های منقسم 
کاهش  به م���دت 6 م���اه مص���رف می  ش���ود. ب���رای 
ضخام���ت آندومتر قبل از جراح���ی، مقدار مصرف 

mg/day 800-400 به مدت 6-3هفته می  باشد.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg, 200mg

        DESOGESTREL                   
موارد مصرف: این دارو برای جلوگیری از بارداری 

مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
واژن با علت نامش���خص، بیماری ش���دید عروقی، 
پورفی���ری ح���اد و س���ابقه س���رطان پس���تان نبای���د 

مصرف شود.
ع���وارض جانبی: نامنظم ش���دن قاعدگ���ی، تهوع، 
پس���تان،  درد  س���رگیجه،  س���ردرد،  اس���تفراغ، 
افسردگی، اختالالت پوستی، مختل شدن اشتها 
و تغییر میل جنسی ازعوارض جانبی مهم این دارو 

می باشند.
مقدار مص���رف: از روز اول قاعدگ���ی به مدت 28 
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روز ه���ر روز یک قرص در وقت معینی از روز مصرف 
می شود.

اشکال دارویی
Tablet: 75 mcg

                   DESOXY                    
    CORTICOSTERONE        

م���وارد مصرف: این دارو ی���ک مینرالوکورتیکوئید 
است که در درمان نارسایی غده فوق کلیه مصرف 

می  شود.
ش���دید،  س���ردرد  س���رگیجه،  جانب���ی:  ع���وارض 
پرفش���اری خون، ت���ورم پا ها و ضع���ف غیرعادی از 

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان دزوکس���ی  
کورتیکوس���ترون ب���ا دارو ه���ای مدر ی���ا مکمل   های 
پتاس���یم ممک���ن اس���ت باع���ث تغیی���رات ش���دید 
پتاس���یم خون ش���ود. مص���رف همزمان ای���ن دارو 
ب���ا آمفوتریس���ین B یا اس���تازوالمید ممکن اس���ت 
گردد. مصرف  کاهش ش���دید پتاسیم خون  باعث 
همزم���ان با دیگوکس���ین ممکن اس���ت باعث بروز 

آریتمی قلبی شود. 
مق���دار مص���رف: در درمان بی  کفایت���ی غده فوق 

کلیهmg/ day 5-1 تزریق عضالنی می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 5mg/ml

     DEXAMETHASONE      
موارد مصرف: دگزامتازون برای درمان جایگزینی 
کلیه استفاده می شود. این  در نارسایی غده فوق 
دارو همچنین در درمان عالمتی اختالالت التهابی 
ک���ردن سیس���تم  و آلرژی���ک و به منظ���ور س���رکوب 
کلیه، ادم  ایمن���ی، هیپرپالزی مادرزادی غده فوق 
مغزی، ش���وک، بیماری   های التهابی روماتیسمی 
کوش���ینگ و  و همچنین برای تش���خیص س���ندرم 

افسردگی آندوژن نیز مصرف می شود.
موارد منع مصرف

1- ای���ن دارو نبای���د در م���واردی مانن���د جراح���ی 
ترمیم���ی مفاص���ل، اخت���الالت انعق���ادی خ���ون، 
شکستگی داخل مفصلی، عفونت اطراف مفصل 
ی���ا س���ابقه ابتالی ب���ه آن، پوکی اس���تخوان اطراف 
مفص���ل به دالیلی غیر از آرتری���ت و مفصل ناپایدار، 

داخل مفصل تزریق شود.
2- در ص���ورت وج���ود آمنیونیت، عفون���ت یا تب، 
عفونت هرپس���ی،  بی کفایت جفت و پارگی زودرس 
غش���ای رحم ای���ن دارو نبای���د برای پیش���گیری از 

سندرم زجر تنفسی نوزادان تجویز شود.
هشدارها

1- اس���تفاده بلند م���دت دگزامت���ازون درک���ودکان 
می  تواند منجر به مهار رشد شود.

اس���ت  ممک���ن  دارو  ای���ن  مص���رف  به دنب���ال   -2
آزمون  های بررسی عملکرد محور هیپوتاالموس-

کلیه دچار اختالل شود. هیپوفیز-غده فوق 
3- در افرادمسن و به  خصوص خانم  های یائسه، 
احتم���ال ب���روز پوکی اس���تخوان و پرفش���اری خون 

وجود دارد.
ک���ه دارو را با مقادیر تضعیف کننده  4- در اف���رادی 
تزری���ق  از  می  کنن���د  دریاف���ت  ایمن���ی  سیس���تم 
کس���ن   های ح���اوی ویروس   های زن���ده اجتناب  وا

شود.
عوارض جانبی: درم���ان بلندمدت با دگزامتازون، 
بیم���ار را مس���تعد ابت���ال ب���ه بیماری  ه���ای عفون���ی 
می  کن���د و از طرف���ی عالئ���م عفون���ت نی���ز پنه���ان 
می  ش���ود. مصرف مقادیر زی���اد دگزامتازون ممکن 
کند. آب مروارید،  اس���ت اختالالت روانی را تشدید 
کاهش ی���ا تاری دی���د، تک���رر ادرار، پرنوش���ی، زخم 
کنه، درد ناحیه  کوشینگ، آ گوارشی، عالئم ش���به 
س���رینی و پرفش���اری خون از ع���وارض جانبی دارو 

هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کاربامازپین،  ع مانند  ریفامپین، دارو های ضدصر
فنوباربیت���ال، فنی  توئی���ن و پریمی���دون موج���ب 
کاه���ش اثر این  تس���ریع متابولیس���م دگزامتازون و 
دارو می  گ���ردد. دگزامت���ازون ممک���ن اس���ت باعث 
کاهش اثر دارو های کاهنده قندخون و یا دارو های 

گردد. کاهنده فشار خون 
نکات قابل توصیه

گوارش���ی،  1- ب���رای ب���ه حداقل رس���اندن تحریک 
کی دگزامتازون باید بعد از غذا مصرف  ش���کل خورا

شود.
گهان���ی مصرف دارو بعد از اس���تفاده  2- از قط���ع نا

گردد. بلندمدت )بیش از 3 هفته( پرهیز 
3- در ط���ول درمان،  مصرف س���دیم باید محدود 
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شده و مصرف مکمل   های حاوی پتاسیم توصیه د

می  شود.
4- در ط���ول درم���ان بلند مدت، معاینات چش���م 

گیرد. پزشکی باید به طور مرتب انجام 
مقدار مصرف

کی خورا
-20 mg/day بزرگس���االن: می���زان تجویز معم���ول

0/5 می  باشد.
 10-100 mcg/kg/day مص���رف  مق���دار  ک���ودکان: 

است.
تزریقی

تزری���ق   0/5-24 mg/day مق���دار  بزرگس���االن: 
می  ش���ود. در درم���ان ادم مغزی ابت���دا 10میلی گرم 
گرم هر 6 س���اعت  تزریق وری���دی و س���پس 4میلی 
که در صورت نیاز به مدت  تزریق عضالنی می  شود 

4-2 روز ادامه می  یابد.
 0/2-0/4 mcg/kg/day ابت�������دا  در  ک��������ودکان: 
تزری���ق  وری���دی  آهس���ته  ی���ا  به ص���ورت عضالن���ی 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 0.5mg
Elixir: 0.5mg/5ml
Injection: 8mg/2ml

           DIAZOXIDE                            
ک���ی در درمان  م���وارد مصرف: دیازوکس���اید خورا

کاهش قندخون مزمن مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
کلی���ه، پارگی  بیماری ایس���کمیک قلب، نارس���ایی 
کرونر و  آئورت، پرفش���اری خون، نارس���ایی ع���روق 

کاهش نیروی ذخیره قلب نباید مصرف شود.
هش���دارها: در صورت مص���رف بلند م���دت دارو، 

ارزیابی فشار خون بیمار ضروری است.
ع���وارض جانبی: بی  اش���تهایی، تهوع، اس���تفراغ، 
کی  کاردی،  افزایش اوره، افت فش���ار خون، خیز، تا
ج هرمی و پرموی���ی بامصرف  آریتم���ی،  اثرات خ���ار

گزارش شده است. این دارو 
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان فنی  توئین 
کاهش اث���رات فنی  توئین  با دیازوکس���اید، به علت 
وهمچنین اثرات باالبرنده قندخون دیازوکس���اید 
کاهنده فشار  توصیه نمی ش���ود. مصرف دارو های 

گش���ادکننده ع���روق محیط���ی  خ���ون و دارو ه���ای 
همراه با دیازوکساید، ممکن است منجر به بروز اثر 

کاهنده فشار خون شود. اضافی 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به عن���وان افزاین���ده قندخ���ون، ابتدا 
mg/ kg   1  هر 8 س���اعت مصرف می  ش���ود س���پس 
بیم���ار  بالین���ی  پاس���خ  براس���اس  مص���رف  مق���دار 
تنظی���م می  گ���ردد. به عن���وان مق���دار نگهدارن���ده
mg/ kg/ day 8-3 در 3-2 مقدار منقسم مصرف 
کثر مقدار مصرف در بزرگس���االن تا  می  ش���ود. حدا

mg/kg/day 15 است.
ابت���دا  قندخ���ون،  افزاین���ده  به عن���وان  ک���ودکان: 
می  ش���ود  مص���رف  س���اعت   8 ه���ر   3/3 mg/ kg
س���پس مقدار مصرف براساس پاسخ بالینی بیمار 
تنظی���م می  گ���ردد. به عن���وان مق���دار نگهدارن���ده، 
mg/kg/ day 15-8 در 3-2نوبت منقسم مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Capsule: 50mg, 100mg

         DIENESTROL                   
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان واژینی���ت 

آتروفیک دوران یائسگی مصرف می شود.
ن���کات قابل توصی���ه: در درم���ان بلندم���دت، در 
که رحم آن ها برداشته شده است، استفاده  زنانی 

همزمان از یک پروژسترون نیز توصیه می شود.
)ی���ک  میلی گ���رم   0/5 مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
اپلیکات���ور( 2-1 ب���ار در روز به م���دت 2-1 هفت���ه از 
طری���ق واژن اس���تعمال می ش���ود و س���پس مقدار 
کاهش می یابد. به عنوان مقدار  مصرف به نص���ف 
نگهدارنده، یک اپلیکاتور 3-1 بار در هفته به مدت 
3 هفته اس���تعمال می شود و س���پس مصرف دارو 
به مدت یک هفته قطع می گردد. این دوره درمان 

هر ماه تکرار می شود.
اشکال دارویی

Vaginal Cream: 0.1%

           DIENOGEST                  
موارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان اندومتریوز 

مصرف می شود.
موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
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ترومبوآمبولیک، بیماری کبدی، اختالالت قلبی-
عروقی و وجود س���رطان وابسته به هورمون نباید 

مصرف شود.
عوارض جانبی: افس���ردگی، افزایش وزن، اختالل 
کاهش میل جنس���ی، سردرد، تغییر خلق  خواب، 
کچلی،  کنه،  گوارش���ی، آ و خوی، میگرن، اختالل 
گرگرفتگی و لکه بینی ازعوارض  کیس���ت تخمدان، 

جانبی این دارو می باشند.
کنن���ده و ی���ا  تداخ���ل داروی���ی: داروه���ای الق���اء 
کب���د ب���ا ای���ن دارو تداخل  مهارکنن���ده آنزیم ه���ای 

دارند.
مقدار مصرف: همزمان با ش���روع قاعدگی هر روز  

یک قرص و به مدت 28 روز مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 2 mg

               DIENOGEST+                  
  ETHYNYLESTRADIOL  

م���وارد مصرف: ای���ن دارو به منظ���ور جلوگیری از 
کنه زنان مصرف می شود. بارداری و درمان آ

م���وارد من���ع مص���رف: در صورت وجود یا س���ابقه 
بیماری  های ترومبوآمبول���ی، بیماری  های عروقی 
کرونر، باالبودن  مغز، سکته قلبی، بیماری شریان 
م���ادرزادی چربی   ه���ای خون، س���رطان دس���تگاه 
تناسلی و یا سایر سرطان  های وابسته به هورمون، 
خونری���زی واژنب���ا عل���ت نامش���خص، تومور ه���ای 

کبد نباید مصرف شود. کبدی و نارسایی 
هشدارها

1- در صورت وجود سردرد های میگرنی، پرفشاری 
خون، دیابت، س���ابقه زردی انس���دادی در دوران 
ب���ارداری ی���ا درهن���گام مص���رف قبل���ی داروه���ای 
ب���ارداری و بیماری  ه���ای صف���راوی  از  جلوگی���ری 

مصرف این دارو توصیه نمی  شود.
2- ب���ا مص���رف ای���ن ف���راورده، احتمال خط���ر بروز  

پرفشاری خون وجود دارد.
3- اس���تفاده از  ای���ن دارو، ممک���ن اس���ت آزم���ون 

گلوکز را تغییر دهد. تحمل 
4- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت نتای���ج آزمایش���گاهی 
تیروئی���د،  هورمون  ه���ای  ارزیاب���ی  ب���ه  مرب���وط 
گلوکوکورتیکویید ها و هورمون  های جنسی را دچار 

تغییر سازد.

5- در ص���ورت نیاز به جراح���ی به دلیل امکان بروز 
ترومبوآمبول���ی پس از جراحی، بهتر اس���ت مصرف 

این فراورده چندهفته قبل از جراحی قطع شود.
6- در ص���ورت ب���روز اس���تفراغ ی���ا اس���هال ش���دید 
گوارش���ی دارو  و احتمال  کاهش ج���ذب  به دلی���ل 
کاه���ش اثربخش���ی آن بهتر اس���ت در ط���ول مدت 
بیماری و تا یک هفته پس از قطع آن، از یک روش 

دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
وری���دی،  ترومبوآمبول���ی  ب���روز  جانب���ی:  ع���وارض 
ی���ا  قه���و ه  ای  لکه   ه���ای  ب���روز  خ���ون،  پرفش���اری 
بی  رنگ درپوس���ت بدن، ورم و افزایش حساسیت 
پس���تان  ها، افزایش ش���یوع بیماری  های صفراوی 
و تش���کیل س���نگ صفرا، تهوع، اس���تفراغ، سردرد 
مالیم یا سردرد های میگرنی شدید، افزایش وزن، 
کنه و  خونریزی ه���ای  نامنظم طی دوره قاعدگی، آ

پرمویی ازعوارض جانبی این دارو هستند.
کتری  تداخل  های دارویی: برخی از ترکیبات ضدبا
مانن���د  ع  ضدص���ر ترکیب���ات  ریفامپی���ن،  مث���ل 
کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی  توئین و پیریمیدون 
گریزئوفولوین موجب  چ مانن���د  و ترکیب���ات ضدقار
کی جلوگیری  افزایش متابولیس���م قرص  های خورا
از ب���ارداری می گردن���د. ای���ن دارو با اث���ر ضدانعقاد 
ک���ی مث���ل وارفاری���ن،  دارو ه���ای ضدانعق���اد خورا
مقابله می  کند. غلظت پالسمایی سیکلوسپورین 
نیز در تجویز همزمان با این دارو، افزایش می  یابد.

نکات قابل توصیه
1- قرص   ها بای���د هر روز، درس���اعت معین مصرف 
نوب���ت  ی���ک  فراموش ک���ردن  ص���ورت  در  ش���وند. 
مصرف، به مح���ض به خاطرآوردن مصرف ش���ود. 
درغیراین صورت در نوبت بعدی دو قرص مصرف 
گردد. در صورت فراموش شدن مصرف دارو بیش 
از دو روز متوالی، باید تا بروز دوره قاعدگی از س���ایر 

کرد. روش  های جلوگیری از بارداری استفاده 
2- در صورت انجام اعمال جراحی در افرادی که از 
این دارو استفاده می  نمایند، تغییرات زمان انعقاد 

کنترل شود. خون بیمار باید 
3- در ص���ورت نیاز به تغییر ای���ن قرص  ها به انواع 
داروی  مص���رف  ضدب���ارداری،  قرص  ه���ای  دیگ���ر 
جدید باید بالفاصله پ���س از مصرف آخرین قرص 

سری قبل، شروع شود.
مقدار مص���رف: از اولین روز قاعدگ���ی روزانه یک 
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ق���رص، به م���دت 21 روز مص���رف می  ش���ود. پس از د

یک هفته وقفه، مصرف بسته جدید قرص   ها آغاز 
می شود.

اشکال دارویی
Tablet: Dienogest 2mg + Ethinylestradiol 
0.03   mg

           DROSPIRENONE+         
   ETHINYLESTRADIOL    

م���وارد مصرف: ای���ن دارو به منظ���ور جلوگیری از 
بارداری به کار می  رود، ولی برای درمان دیسمنوره 

اولیه نیز مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در صورت وجود یا س���ابقه 
بیماری  های ترومبوآمبول���ی، بیماری های عروقی 
کرونر، باالبودن  مغز، سکته قلبی، بیماری شریان 
م���ادرزادی چربی   ه���ای خون، س���رطان دس���تگاه 
تناسلی و یا سایر سرطان  های وابسته به هورمون، 
خونری���زی واژن ب���ا عل���ت نامش���خص، تومور های 
کلیه نباید مصرف شود. کبد و یا  کبدی و نارسایی 
میگرن���ی،  س���ردرد های  وج���ود  ص���ورت  در   -1
پرفش���اری خون، دیابت، س���ابقه زردی انسدادی 
و بیماری  ه���ای صفراوی مصرف ای���ن دارو توصیه 

نمی شود.
2- با مصرف این فراورده، احتمال بروز  پرفشاری 

خون وجود دارد.
3- در ص���ورت نیاز به جراح���ی به دلیل امکان بروز 
ترومبوآمبول���ی پس از جراحی، بهتر اس���ت مصرف 
این فراورده چند هفته قبل از جراحی قطع شود.

4- در ص���ورت ب���روز اس���تفراغ ی���ا اس���هال ش���دید 
گوارش���ی دارو  و احتمال  کاهش ج���ذب  به دلی���ل 
کاه���ش اثربخش���ی آن بهتراس���ت در ط���ول مدت 
بیماری و تا یک هفته پس از قطع آن، از یک روش 

دیگرجلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.
وری���دی،  ترومبوآمبول���ی  ب���روز  جانب���ی:  ع���وارض 
پرفشاری خون، بروز لکه   های قهو ه  ای یا بی  رنگ 
حساس���یت  افزای���ش  و  ورم  ب���دن،  پوس���ت  در 
پس���تان  ها، افزایش ش���یوع بیماری  های صفراوی 
و تش���کیل س���نگ صفرا، تهوع، اس���تفراغ، سردرد 
مالیم یا سردرد های میگرنی شدید، افزایش وزن، 
کنه و  خونریزی  ه���ای  نامنظم طی دوره قاعدگی، آ

پرمویی از عوارض جانبی این دارو هستند.

ترکیب��������ات  از  برخ���ی  داروی������ی:  تداخ����ل  ه���ای 
ع  کت���ری مث���ل ریفامپین، ترکیب���ات ضدصر ضدبا
کاربامازپی���ن، فنوباربیت���ال، فنی  توئی���ن و  مانن���د 
چ مانند گریزئوفولوین  پریمیدون و ترکیبات ضدقار
کی  موج���ب افزایش متابولیس���م قرص  ه���ای خورا
جلوگی���ری از ب���ارداری می گردن���د. ای���ن دارو ب���ا اثر 
ک���ی مث���ل وارفاری���ن،  دارو ه���ای ضدانعق���اد خورا
مقابله می  کند. غلظت پالسمایی سیکلوسپورین 
نیز در تجویز همزمان با این دارو، افزایش می  یابد.

نکات قابل توصیه
1- مصرف دارو در هنگام ش���ب و قبل از خواب، از 

گوارشی دارو می کاهد. عوارض 
2- قرص   ه���ا باید هر روز، در س���اعت معین مصرف 
نوب���ت  ی���ک  فراموش ک���ردن  ص���ورت  در  ش���وند. 
مصرف، به محض به خاطرآوردن مصرف شود. در 
غی���ر این صورت در نوبت بع���دی دو قرص مصرف 
گردد. در صورت فراموش نمودن مصرف قرص  ها 
در دو روز متوال���ی، باید در دو روز بعدی،  هر روز دو 
قرص و از روز سوم، طبق روال عادی مصرف شود. 
در صورت فراموش شدن مصرف قرص   ها بیش از 
دو روز متوالی، باید از سایر روش  های جلوگیری از 
کرد ت���ا در دوره قاعدگی بعدی،  بارداری اس���تفاده 
مصرف قرص   ها مجددًا به طور منظم شروع شود.

که  3- در ص���ورت انجام اعمال جراحی در افرادی 
از ای���ن دارو اس���تفاده می  نمایند، تغیی���رات زمان 

کنترل شود. انعقاد خون بیمار باید 
4- در ص���ورت نیاز به تغییر ای���ن قرص  ها به انواع 
دیگ���ر قرص  ه���ای جلوگی���ری از ب���ارداری، مصرف 
داروی جدید باید بالفاصله پس از مصرف آخرین 

قرص سری قبل، شروع شود.
مقدار مص���رف: از اولین روز قاعدگ���ی روزانه یک 
ق���رص، به م���دت 21 روز مص���رف می  ش���ود. پس از 
یک هفته وقفه، مصرف بسته جدید قرص   ها آغاز 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: Drospirenone 3mg + Ethinyl 
Estradiol 0.03mg, Drospirenone 3mg + 
Ethinyl Estradiol 0.02mg

    DYDROGESTERONE     
درم���ان  ب���رای  دیدروژس���ترون  مص���رف:  م���وارد 
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آندومتریوز، سقط عادتی، خونریزی غیرعملکردی 
ک، فقدان قاعدگی، س���ندرم  رحم، قاعدگی دردنا
پی���ش از قاعدگ���ی و به منظ���ور جانش���ین درمان���ی 

هورمونی )HRT(مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در سرطان پستان یا دستگاه 
کبدی،  س���قط فراموش شده و  تناس���لی، بیماری 

اختالالت ترومبوآمبولی نباید مصرف شود.
اس���ت  ممک���ن  دارو  مص���رف  هش���دارها:طی 
ک���ه در آن  خونریزی   ه���ای قاعدگی نامنظم ش���ود 

صورت بهتر است میزان مصرف را افزایش داد.
ع���وارض جانب���ی: ترومبوفلبی���ت،  آمبول���ی ریوی، 
ترومبوز ش���بکیه، لکه  بینی،  خونریزی   های نابجا، 
تغییر اش���تها و ورم قوزک پا از ع���وارض جانبی دارو 

هستند.
همزم����������ان  مص������رف  داروی������ی:  ت����داخل  ه���ای 
دیدروژس���ترون و بروموکریپتی���ن موج���ب ترش���ح 
بیش از حد و خود به خودی جریان شیر می  گردد. 
کننده فعالیت آنزیم   های کبدی مثل  دارو های القا
کاربامازپین، فنی  توئین و ریفامپین موجب کاهش 

کارایی دارو می شوند.
مقدار مصرف: در آندومتریوز 10میلی گرم 3-2 بار 
در روز طی روز های 25-5 دوره قاعدگی و یا به طور 
مداوم مصرف می  ش���ود. در سقط عادتی 10میلی 
گرم 3-2 بار در روز از روز های 25-11 دوره قاعدگی 
تاوقوع بارداری و س���پس به طور مداوم تا هفته 20 
بارداری مصرف و س���پس به تدریج میزان مصرف 
کاه���ش داده می  ش���ود. ب���رای توق���ف خونری���زی 
غیرعملک���ردی رحم،10میلی گرم دو ب���ار در روز )به 
همراه یک اس���تروژن( و به م���دت 7-5 روز تا زمان 
قط���ع خونریزی مصرف می  ش���ود. برای جلوگیری 
گرم دو بار در روز )همراه یک  از خونری���زی،  10میلی 
استروژن( در روز های 25-11 دوره قاعدگی مصرف 
ک، مق���دار 10میل���ی  می  ش���ود. در قاعدگ���ی دردن���ا
گ���رم دو بار در روز در روز ه���ای 25-5 دوره قاعدگی 
گرم  مصرف می  شود. در فقدان قاعدگی، 10 میلی 
دو بار در روز از روز های 25-11 دوره به شرط تجویز 
همزمان استروژن در روز های 25-1 دوره قاعدگی 
مص���رف می  ش���ود. در س���ندرم پی���ش از قاعدگی،  
قاعدگ���ی  دوره   12-26 روز ه���ای  از   10 mg/day
که در صورت نیاز می توان مصرف  مصرف می  شود 

دارو را افزایش داد.

اشکال دارویی
Tablet: 5mg, 10mg

          ESTRADIOL                   
موارد مص���رف: اس���ترادیول به عنوان جانش���ین 
کمبود هورمون استروژن و در  درمانی هورمونی در 
درمان هیپوگنادیسم، واژینیت آتروفیک، نارسایی 
اولی���ه تخم���دان،  درمان عالئ���م وازوموت���ور دوران 
یائس���گی و پیش���گیری از پوک���ی اس���تخوان بعد از 
یائس���گی به کار می  رود. این دارو همچنین ممکن 
است در درمان خونریزی رحم، سرطان پستان یا 

گردد. پروستات مصرف 
موارد منع مصرف: استرادیول در مواردی مانند 
وج���ود یا احتمال س���رطان پس���تان )به ج���ز موارد 
انتخاب���ی برای درم���ان متاس���تاز(، س���رطان های 
وابس���ته ب���ه اس���تروژن و ی���ا احتمال وج���ود آن ها،  
بارداری، خونریزی   های واژن با علت نامش���خص، 
ترومبوفلبی���ت فع���ال، اخت���الالت ترومبوآمبولی و 

کبدی نباید مصرف شود. بیماری  های حاد 
هشدارها

1- مص���رف طوالنی م���دت اس���تروژن  ها به تنهایی 
خطر بروز سرطان آندومتر را افزایش می دهد.

2- در بیماری   هایی نظیر میگرن، پرفش���ار خونی،  
ع،  ترومبوفلبی���ت مزمن یا س���ابقه آن،  آس���م، ص���ر
زی���ادی چربی خون،  بیماری مثان���ه، وجود ندول 
یا بیماری فیبروکیستیک پستان با احتیاط تجویز 

گردد.
3- اس���ترادیول ممکن است اندازه فیبرویید های 
رحم���ی را افزای���ش داده و آندومتری���وز را تش���دید 

نماید.
ع���وارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ،  س���فتی و بزرگ 
ش���دن پس���تان، س���ندرم ش���به پی���ش قاعدگ���ی،  
کبدی،  احتب���اس مایع���ات، تغیی���ر در آنزیم  ه���ای 
زردی انس���دادی،  بث���ورات جل���دی و مالس���ما ی���ا 
کلوآس���مای غیرقابل برگشت، افس���ردگی و سردرد 
به ویژه در هنگام فعالیت ش���دید، افزایش تحریک 
بافتی،  قرمزی و خارش ناش���ی از لنز  های تماس���ی 
کتور های انعقادی،  در چش���م،  افزایش فعالیت فا
خطر بروز ترومبوآمبولی، افزایش یا تش���دید فش���ار 
خ���ون با مقادیر زیاد یا مصرف مکرر دارو از عوارض 

جانبی دارو هستند.



530

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
گریزئوفولوین، د تداخل  ه���ای دارویی: ریفامپی���ن، 

ع نظیر کاربامازپین، فنوباربیتال،  دارو های ضدصر
فعالی���ت  الق���ای  ب���ا  پیریمی���دون  و  فنی  توئی���ن 
آنزیم  های کبدی، متابولیسم استرادیول را  تشدید 
می  نمایند. اس���ترادیول از  طری���ق افزایش فعالیت 
کتور ه���ای انعق���ادی با اث���ر دارو ه���ای ضدانعقاد  فا
کاهنده فش���ار  نظیر وارفارین، مقابله می  نماید. اثر 
گیرن���ده بتا  آدرنرژیک و  خ���ون دارو های مهارکننده 
مهارکننده   های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و احتمااًل 
س���ایر دارو های ضدفش���ار خون توسط استرادیول 
کاهش می  یابد. غلظت پالسمایی سیکلوسپورین 

توسط استرادیول افزایش می  یابد.
نکات قابل توصیه

کودکان، بس���ته ش���دن  1- مصرف اس���ترادیول در 
اپی  فی���ز اس���تخوان را تس���ریع می نمای���د، ل���ذا در 
کسانی که رشد آن ها هنوز کامل نشده، با احتیاط 

تجویز شود.
2- استروژن   ها ممکن است باعث هیپرپالزی لثه 

و ایجاد یا تشدید ژنژیویت و التهاب لثه شوند.
3- در ص���ورت ب���روز اخت���الل تنفس���ی، اختالل در 
کاهش  کتف،  تکلم یا جهت یابی، درد در سینه یا 
بینایی یا سردرد شدید و نیز  وجود توده در پستان 
یا زردش���دن چش���م  ها یا پوست س���ریعًا به پزشک 

مراجعه شود.
گوارش���ی بهتر اس���ت  کاهش عوارض  4- به منظور 
کی دارو همراه ی���ا بالفاصله بعد از غذا  ش���کل خورا

مصرف شود.
5- در صورت مصرف طوالنی مدت دارو، معاینات 
ادواری پس���تان، بیوپس���ی آندومت���ر و آزمون  ه���ای 

کبدی انجام شود.
مقدار مصرف

جانش���ین  به عن���وان  اس���ترادیول  ک���ی:  خورا
درمان���ی هورمون���ی در م���واردی از قبی���ل واژینیت 
آتروفیک، هیپوگنادیس���م، برداشتن تخمدان  ها، 
نارس���ایی اولیه تخمدان  ها یا در دوران یائس���گی، 
دور ه  ای  به ص���ورت   0/5-2 mg/day به می���زان 
ی���ا م���داوم مصرف می ش���ود. در س���رطان پس���تان 
)غیرقابل جراحی و پیشرفته( استرادیول به میزان 
10میلی گ���رم س���ه بار در روز و ب���رای حداق���ل 3 ماه 
کارس���ینومای  در  همچنی���ن  می  گ���ردد.  مص���رف 
پروس���تات پیش���رفته و غیرقابل جراح���ی به میزان 

می  گ���ردد.  تجوی���ز  روز  در  س���ه بار  2-1میلی گ���رم 
به منظور پیشگیری از پوکی استخوان، استرادیول 
به میزان mg/ day 0/5 به صورت دور ه  ای یا مداوم 

به کار می  رود.
تزریقی: میزان 20-10میلی گرم هر 4 هفته یک بار، 
بر اس���اس نیاز بیم���ار به منظور جانش���ین درمانی 
هورمون���ی تزری���ق عضالن���ی می  گردد. در س���رطان 
پیش���رفته و غیرقابل جراحی پروستات به-میزان 
که بر حس���ب نیاز بیمار  30میلی گرم هر 2-1 هفته 

تنظیم می  شود، تزریق می  گردد.
واژینال: معمواًل روزی یک اپلیکاتور و یا یک قرص 

به مدت چند هفته تا چند ماه مصرف می شود.
جل���دی: معم���واًل mcg/day 25 هفت���ه ای دوب���ار 
مصرف می ش���ود. مق���دار مصرف ممکن اس���ت تا 

mcg/day 100 افزایش یابد.
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml 
Patch: 25mcg/24 hr, 50mcg/24hr, 
100mcg/24hr
Tablet:10 mcg, 1mg, 2mg
Topical Gel: 0.06%, 500mcg
Vaginal Tablet: 10mcg
Vaginal Gel: 0.06%

   ETHINYLESTRADIOL   
م���وارد مص���رف: اتینی���ل اس���ترادیول به عن���وان 
کم  کاری غدد  درمان جایگزینی هورمونی در موارد 
کاهش عالئم  تناس���لی یا در دوران یائس���گی برای 
وازوموت���ور و نی���ز در س���رطان پیش���رفته پس���تان یا 

پروستات به کار می  رود.
م���وارد منع مصرف: در ص���ورت احتمال یا وجود 
سرطان پستان )به جز موارد انتخابی برای درمان 
متاستاز(، در س���رطان های وابسته به استروژن یا 
احتم���ال آن، ب���ارداری ی���ا احتم���ال آن، خونریزی 
واژن با علت نامشخص، ترومبوآمبولی و نارسایی 

کبدی نباید مصرف شود. حاد 
هشدارها

1- مص���رف طوالنی مدت اس���تروژن  ها به تنهایی 
خطر بروز سرطان آندومتر را  افزایش می دهد.

ان���دازه  اس���ت  ممک���ن  اس���ترادیول  اتینی���ل   -2
فیبروئید های رحمی را افزایش داده و آندومتریوز 
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را تشدید نماید.
3- در بیماری   های���ی نظی���ر میگ���رن، پرفش���اری 
ع،  ترومبوفلبیت مزمن یا س���ابقه  خون، آس���م، صر
آن، زی���ادی چرب���ی خ���ون،  بیماری مثان���ه، وجود 
ندول یا بیماری فیبروکیستیک پستان با احتیاط 

تجویز گردد.
عوارض جانبی: تهوع و اس���تفراغ، س���فتی و بزرگ 
ش���دن پس���تان، س���ندرم ش���به پی���ش قاعدگ���ی،  
کبد، زردی  احتب���اس مایع���ات، تغییر در عملک���رد 
ناشی از توقف صفرا و عوارض پوستی نظیر بثورات 
کلوآس���ما، افس���ردگی، س���ردرد به ویژه در  جلدی و 
هن���گام فعالیت ش���دید، افزایش تحری���ک بافتی،  
کتور های انعق���ادی، خطر بروز  افزای���ش غلظ���ت فا
ترومبوآمبول���ی و افزایش یا تش���دید فش���ار خون از 

عوارض جانبی دارو هستند.
گریزئوفولوین  تداخل  ه���ای دارویی: ریفامپی���ن، 
کاربام�����ازپی���ن،  نظ����ی���ر  ع  ضدص�������ر دارو ه���ای  و 
فنوباربیتال و فنی  توئین با القاء فعالیت آنزیم  های 
کبدی، متابولیس���م اتینیل اس���ترادیول را تشدید 
می  نماین���د. ای���ن دارو از طری���ق افزای���ش فعالیت 
کتور ه���ای انعقادی ب���ا اثر دارو ه���ای ضدانعقاد  فا
کاهنده فش���ار  نظیر وارفارین مقابله می نماید. اثر 
خون مانند مهارکننده های گیرنده بتا  آدرنرژیک یا 
مهارکننده   های آنزیم مبدل آنژیوتانسین و احتمااًل 
سایر دارو های ضدفش���ار خون به وسیله این دارو 
کاهش می  یابد. غلظت پالسمایی سیکلوسپورین 

با مصرف این دارو افزایش می  یابد.
نکات قابل توصیه

ک���ودکان  1- ای���ن دارو بس���ته ش���دن اپی  فی���ز را در 
که رش���د آن ها  تس���ریع می نمای���د، ل���ذا در افرادی 

کامل نشده، با احتیاط تجویز شود. هنوز 
2- در ط���ول درمان،ممک���ن اس���ت هیپرپ���الزی و 

التهاب لثه بروز نماید.
3- بهتر اس���ت این دارو همراه ی���ا بالفاصله بعد از 
گوارشی ناشی از آن به  گردد تا عوارض  غذا مصرف 

کاهش یابد. حداقل 
4- در ص���ورت مصرف بلند م���دت دارو، معاینات 
ادواری پس���تان، بیوپسی آندومتر و نیز آزمون های 

کبد انجام شود. عملکرد 
مق���دار مص���رف: در ص���ورت نی���از ب���ه جانش���ین 
درمان���ی هورمون���ی اتینی���ل اس���ترادیول به میزان 

mcg/day 50-10 ب���ه کار م���ی  رود. همچنی��������ن در 
درمان س���رطان پس���تان یا پروس���تات )پیشرفته و 
غیرقابل جراحی( به ترتیب به میزان 1میلی گرم سه 

بار در روز و یا mg/day 3-1/5 مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 0.05mg, 0.5mg 

          ETIDRONATE              
کی برای  موارد مصرف: ای���ن دارو به صورت خورا
درمان بیماری پاژه، پیشگیری و درمان استخوانی 
کامل استخوان  گذاری  ش���دن هتروتوپیک در جا

لگن با ضایعات نخاعی مصرف می شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 

کلیه نباید مصرف شود.
هش���دارها: ای���ن دارو را بای���د در ص���ورت وج���ود 
شکس���تگی اس���تخوان مخصوصًا اس���تخوان  های 
کلس���یم  کمی  بلند، نارس���ایی قلبی، انتروکولیت، 
کلیه و کمی  کمب���ود ویتامینD، نارس���ایی  خ���ون، 

فسفات خون با احتیاط کامل تجویز کرد.
همزم������ان  مص������رف  داروی����ی:  ت�����داخل  ه���ای 
کلسیم و فراورده   های لبنی  آنتی  اسید های حاوی 
کاهش  و مکمل های ح���اوی موادمعدنی موجب 
گوارشی این دارو می  گردد. باید بین  میزان جذب 
مص���رف آن ها و این دارو حداقل 2 س���اعت فاصله 

باشد.
درد  ع���ود  و  ت���داوم  افزای���ش،  جانب���ی:  ع���وارض 
استخوانی، اسهال و تهوع از عوارض جانبی شایع 

این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- دارو را باید با معده خالی و همراه با آب استفاده 
کرد. تا 2 س���اعت بعد از مص���رف دارو، بیمار باید از 
خوردن ش���یر  و فراورده   های لبنی، آنتی  اس���ید ها، 
م���واد معدن���ی و دارو ه���ای ح���اوی  مکمل   ه���ای 

کند. کلسیم، منیزیم و آلومینیوم خودداری 
2- طی دوره درمان بیمار باید میزان کافی کلسیم 

و ویتامین D مصرف نماید.
3- ب���رای ظهور عالئم بهب���ودی3-1 ماه وقت نیاز 
اس���ت. بنابراین بدون تجویز پزشک، مصرف دارو 

نباید قطع شود.
مقدار مصرف

 5-10 mg/kg/day در درم���ان بیماری پ���اژه ابت���دا
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برای یک دوره کمتر از 6 ماه یا mg/ kg/ day 20- 11 د

کمت���ر از 3 ماه مصرف می  ش���ود و  ب���رای یک دوره 
ب���رای درمان مجدد بعد از ی���ک دوره زمانی بدون 
دارو )حداق���ل 3 م���اه( مص���رف دارو بای���د مش���ابه 
مقدار مصرف اولیه تکرار ش���ود. در درمان بیماری 
درجابجای���ی  هتروتوپی���ک  ش���دن  اس���تخوانی 
کام���ل لگ���ن، mg/kg/day 20 ب���رای 1 م���اه قبل تا 
3 م���اه بعد از جراح���ی و برای بیم���اران با ضایعات 
نخاع���ی، mg/ kg/day 20 ب���رای 2 هفته و س���پس 
اس���تفاده  ب���رای 10 هفت���ه دیگ���ر   10 mg/ kg/ day
خ���ون کلس���یم  زی���ادی  درم���ان  در  می ش���ود. 
کث���ر 90 روز  mg/ kg/ day 20 ب���رای 30 روز ت���ا حدا

استفاده می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg

   FLUDROCORTISONE    
موارد مصرف: این دارو ی���ک مینرالوکورتیکویید 
که در درمان نارسایی غده فوق کلیه مصرف  است 

می  شود.
ش���دید،  س���ردرد  س���رگیجه،  جانب���ی:  ع���وارض 
پرفش���اری خون، ت���ورم پا ها و ضع���ف غیرعادی از 

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با آمفوتریسین B یا اس���تازوالمید و سایر دارو های 
مدر ممکن اس���ت باعث تغییرات ش���دید پتاسیم 

خون و بروز  آریتمی قلبی شود.
مقدار مصرف

کلیه  بزرگس���االن: در درمان نارس���ایی غ���ده فوق 
گلوکوکورتیکوییدها  مقدار mg/ day 0/1 همراه ب���ا 
مصرف می  ش���ود. در صورت بروز پرفش���اری خون 
کاهش یابد.   0/05 mg/ day مقدار مصرف باید به
در  mg/ day 0/2-0/1و  آدرنوژنیت���ال  س���ندرم  در 
کاهش ایدیوپاتیک فش���ار خون در حالت  درم���ان 

ایستاده mg/day 0/2-0/05 مصرف می  شود.
 5 mcg/ kg/ day کودکان: مقدار مصرف در کودکان

است.
اشکال دارویی

Tablet: 0.1mg

       FOLLITROPIN                   
موارد مصرف: فولیتروپی���ن  )آلفا و بتا( در درمان 
نازایی ناشی از  عدم تخمک گذاری، در زنانی که به 
درمان با کلومیفن پاسخ نداده اند، و برای تحریک 

اسپرماتوژنز  در مردان مصرف می شود.
عوارض جانبی: ش���ایع  ترین عارض���ه دارو تحریک 
کیس���ت  بی���ش از ح���د و ب���زرگ ش���دن تخمدان و 

تخمدانی است.
مق���دار مص���رف: برنام���ه درمان���ی ب���رای درم���ان 
نازای���ی در زن���ان ب���ر اس���اس نی���از هر بیم���ار تعیین 
می ش���ود. درمان ب���ا تزریق عضالنی ی���ا زیرجلدی 
ش���روع  روز   14 ی���ا   7 به م���دت   75-150 IU/ day
می ش���ود. در صورت ع���دم حصول پاس���خ، مقدار 
مص���رف در فواص���ل 7 ی���ا 14 روز ت���ا زم���ان دریافت 
کاف���ی افزای���ش می یاب���د. س���پس درم���ان  پاس���خ 
متوقف ش���ده و پس از ی���ک یا دو روز، با اس���تفاده 
گنادوتروپی���ن جفتی به می���زان 10-5 هزار واحد  از 
به منظور تحریک تخمک گذاری ادامه می یابد. در 
بیماران یائس���ه، درمان باید طی 7 روز اول سیکل 
یائس���گی شروع ش���ود. جهت تحریک اسپرماتوژنز 
گنادوتروپین  در مردان، قبل از مص���رف این دارو، 
جفتی برای افزایش غلظت س���رمی تستوس���ترون 
ت���ا میزان طبیعی مصرف می ش���ود )ممکن اس���ت 
6-3 ماه طول بکش���د(. س���پس مق���دار 150 واحد 
فولیتروپی���ن از راه زیرجلدی 3 بار در هفته مصرف 
گنادوتروپین جفتی نیز به کار  می ش���ود و همزمان 
می رود. برای این منظور ممکن اس���ت به مقادیر 
مصرف تا 300 واحد در هفته از فولیتروپین آلفا نیاز 
باش���د. درمان برای حداقل 4 م���اه ادامه می یابد. 
مقدار مص���رف فولیتروپین بت���ا، IU/ day 75 دو یا 

سه بار در هفته با روش مشابه می باشد.
اشکال دارویی

Injection: Follitropin Alpha 600IU/ml
Injection: Follitropin Alpha 75IU
Injection: Follitropin Beta 75 IU, 833 
IU/ml
Injection: Follitropin Alpha 150IU + 
Lutropin Alfa 75 IU

        FOSFESTROL                  
موارد مصرف: فسفس���ترول در درمان جانشینی 
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کم  کاری  اس���تروژن  ها در مواردی مانن���د واژینیت، 
تخم���دان، نارس���ایی اولی���ه تخم���دان و در درمان 
سرطان متاستاز یافته پستان و پروستات مصرف 

می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابتال به س���رطان 
انس���دادی،  یرق���ان  نیافت���ه(،  )متاس���تاز  پس���تان 
نئوپالس���م های وابسته به استروژن، بیماری   های 
عل���ت  ب���ا  واژن  خونری���زی  و  ترومبوآمبولی���ک 

نامشخص نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مص���رف اس���تروژن  ها در م���ردان ممکن اس���ت 
کارسینوم پستان شود. باعث ایجاد 

کیس���ه  2- در ص���ورت وج���ود آندومتریوز، بیماری 
کلس���یم خون، پورفیری یا فیبروئید  صفرا، زیادی 

باید با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: اختالل در قاعدگ���ی و اختالالت 

گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان استروژن  ها 
کی ممکن است باعث  با دارو های ضدانعقاد خورا
گ���ردد. مصرف همزمان  کاهش اث���رات این دارو ها 
کبد باعث تشدید آسیب  با دارو های س���می برای 
کب���دی می  ش���ود. مص���رف همزم���ان اس���تروژن  ها 
کاربامازپین ی���ا فنی  توئین باعث  ب���ا فنوباربیت���ال،  
مص���رف  می  ش���ود.  اس���تروژن  ها  اث���رات  کاه���ش 
اس���تروژن با دارو های ضدافس���ردگی سه حلقه ای 
باعث افزایش غلظت سرمی این دارو ها می  شود. 
کاهنده فش���ار خ���ون دارو های  اس���تروژن  ها اثرات 

کاهش می دهند. ضدفشار خون را 
نکات قابل توصیه

1- غی���ر از م���وارد خ���اص )مانن���د درمان س���رطان( 
درم���ان ب���ا اس���تروژن  ها بای���د به ص���ورت مص���رف 
دور ه  ای متن���اوب )مانند 3 هفته مص���رف دارو و 1 

هفته عدم مصرف( صورت پذیرد.
2- درم���ان ب���ا اس���تروژن  ها ممکن اس���ت موجب 
گردد. معمواًل مصرف  ته���وع به ویژه هنگام صبح، 
غذا ه���ای جام���د تاحدی ای���ن عارضه را تس���کین 

می دهد.
مقدار مصرف

کارس���ینوم پروستات 50 میلی  کی: در درمان  خورا
گرم س���ه بار در روز تجویز می  ش���ود. مقدار مصرف 
را می توان به تدریج تا 200 میلی گرم س���ه بار در روز 

افزایش داد.
پروس���تات  کارس���ی�����نوم  درم�����������ان  در  تزریق���ی: 
در  می  ش���ود.  وری���دی  انفوزی���ون   50 mg/ day
 1   g/ day ص���ورت نیاز می توان مقدار مص���رف را به
نگهدارن���ده  مق������دار  به عن�������وان  داد.  افزای������ش 

mg/ day  500- 250 انفوزیون وریدی می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 120mg 
Injection: 50mg/ml

            GANIRELIX                   
م���وارد مص���رف: گانیرلیک���س به عن���وان مح���رک 
مص���رف  ناب���اروری  درم���ان  در  تخمک گ���ذاری 

می شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 

کلیه نباید مصرف شود. کبدی یا 
عوارض جانبی: تهوع، س���ردرد، س���ندرم تحریک 
بی���ش از ان���دازه تخم���دان، درد ش���کم، خونریزی 
واژن، سرگیجه، بی حالی و ناهنجاری های جنینی 

از عوارض جانبی این دارو هستند.
مح�����������رک  به عن������������وان  مص���������رف:  مق���دار 
تخمک گ���ذاری mcg/ day  250 در روز ششم از  آغاز 
تحریک تخمدان مصرف و ت���ا  آغاز تخمک گذاری 

ادامه می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 500mcg/ml

      GESTONORONE                   
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان س���رطان 
آندومتر و هیپرتروفی خوش  خیم پروس���تات به کار 

می  رود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
ب���ارداری، خونری���زی واژن ب���ا عل���ت نامش���خص، 
کبدی،  کب���دی، هرگونه بیماری فع���ال  نارس���ایی 
کارس���ینومای مجاری  بیم���اری ش���دید ش���ریانی، 
تناس���لی ی���ا پس���تان، زردی ایدیوپاتی���ک، خارش 

شدید و پورفیری نباید مصرف شود.
هشدارها

1- تزری���ق داخل وریدی ی���ا تجویز مقادیر زیاد این 
فراورده توصیه نمی شود.

2- در ص���ورت ابتالی بیمار به دیابت، پرفش���اری 
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کلیوی با احتی���اط فراوان تجویز  نارس���ایی قلبی و 
شود.

کهیر، احتب���اس مایعات،  کنه،  عوارض جانب���ی: آ
گوارش���ی، تغیی���ر در میل  افزای���ش وزن، اختالالت 
جنس���ی، احس���اس ناراحتی در پس���تان و عالئمی 
ش���بیه به سندرم قبل از قاعدگی از عوارض جانبی 

مهم این دارو هستند.
کاربامازپی�����������������ن،  داروی���������ی:  ت������داخل  ه���ای 
و  فنوباربیت���ال  فنی  توئی���ن،  گریزئوفولوی�������ن، 
می دهن���د.  کاه���ش  را  آن  اثربخش���ی  ریفامپی���ن 
س���رمی  غلظ���ت  افزای���ش  باع���ث  پروژس���ترون   ها 

سیکلوسپورین می  گردند.
مق���دار مصرف: ب���رای درمان س���رطان آندومتر، 
داخ���ل- راه  از  روز   5-7 ه���ر  400- 200میلی گ���رم 
عضالنی تزریق می  گردد. ب���رای درمان هیپرتروفی 
خوش خی���م پروس���تات، 200 میلی گ���رم ه��ر هفته 
می  گ���ردد  تزری���ق  داخل عضالن���ی  راه  از  یکب���ار 
ت���ا  را  مق���دار  ای���ن  می ت���وان  نی���از  ص���ورت  در  و 
400- 300میلی گرم هر 7 هفته یک بار افزایش داد.

اشکال دارویی
Injection: 100mg/ml

    GLIBENCLAMIDE            
کنترل زیادی  گلی  بنکالمید برای  موارد مصرف: 
قندخ���ون در بیم���اری دیاب���ت ش���یرین مص���رف 

می شود.
ص���ورت  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
اغم���ای  ش���دید،  س���وختگی  اس���یدوز،  وج���ود 
کتواس���یدوز دیابت���ی، اغم���ای غیرکتونی  دیابت���ی، 
که باعث تغییرات زیاد قند  هیپراسموالر، شرایطی 
که نیاز به انس���ولین را  خون می ش���وند، ش���رایطی 
کبدی و  به س���رعت تغییر می دهند،  بیماری  های 

کلیوی و پورفیری نباید مصرف شود.
هشدارها

مانن���د  بیماری  های���ی  وج���ود  ص���ورت  در   -1
انفارکتوس میوکارد، اغما، عفونت، تروما، جراحی 
و طی دوران بارداری باید انسولین استفاده شود.

2- در ص���ورت وجود ش���رایط ایجادکننده افزایش 
قندخون مانند تغییرات هورمون  های جنسی در 
کلیه و  زنان، ت���ب باال، عفونت، پرکاری غ���ده فوق 

اس���ترس های روانی ممکن اس���ت افزای���ش مقدار 
مصرف دارو یا مصرف انسولین ضروری باشد.

کنترل قندخون مش���کل  تر  3- در پرکاری تیروئید 
اس���ت و ممکن است نیاز به افزایش مقدار مصرف 

دارو باشد.
4- مص���رف دارو در افراد مس���ن به دلیل نیمه عمر 

گیرد. طوالنی باید با احتیاط صورت 
ع���وارض جانب���ی: مصرف ای���ن دارو ممکن اس���ت 
گوارش���ی، س���ردرد، افزایش  باع���ث ب���روز اختالالت 
کاه���ش قند خون به ویژه در هنگام ش���ب و  وزن، 

کنش  های حساسیتی گردد. وا
تداخل  ه���ای داروی���ی: در مص���رف همزم���ان ب���ا 
ک���ی، مق���دار مص���رف  دارو ه���ای ضدانعق���اد خورا
دو دارو بای���د تنظی���م ش���ود. در مص���رف همزمان 
مدر ه���ای  کورتیکواس���تروئید ها،  آس���پارژیناز،  ب���ا 
لیتی���م تعدی���ل مق���دار مص���رف دارو  تیازی���دی و 
به دلی���ل فعالی���ت ذاتی ای���ن ترکیب���ات در افزایش 
قندخون الزم می باشد. سایمتیدین، رانیتیدین 
و همچنین سیپروفلوکساسین اثرات پایین آورنده 

قندخون گلی  بنکالمید را تشدید می  کنند.
نکات قابل توصیه

1- با تغیی���ر رژیم غذایی، فعالیت بدنی و بیماری، 
می���زان قندخون و در نتیج���ه برنامه درمانی تغییر 

می  کند.
گردد. 2- این دارو به همراه صبحانه مصرف 

مقدار مصرف: ابتدا mg/day 5 )درافراد مس���ن 
mg/ day 2/5( مصرف می  ش���ود و س���پس مقدار 
مصرف دارو متناسب با پاسخ بیمار ممکن است 

تا mg/day 15 افزایش یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg

        GLICLAZIDE                     
موارد مصرف: این دارو به عنوان عامل کمکی در 
کنترل دیابت نوع دو و دیابت   های همراه  درمان و 
ب���ا بیماری   ه���ای غ���دد درون ری���ز )مانن���د بیماری 
کوشینگ( و بیماری   های ژنتیکی )ماننداختالالت 

متابولیسمی( مصرف می  شود.
ص���ورت  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
وج���ود اس���یدوز، س���وختگی   های ش���دید، اغمای 
کتواس���یدوز دیابت���ی، اغم���ای غیرکتونی  دیابت���ی، 
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هیپراسموالر، جراحی   های بزرگ، ترومای شدید، 
بیماری   ه���ای هم���راه با نوس���انات ش���دید غلظت 
قندخ���ون یا تغییرات س���ریع در نیاز به انس���ولین، 
اسهال شدید، فلج نسبی معده، انسداد رود ه  ای، 
که باعث  اس���تفراغ طوالنی مدت، بیماری  های���ی 
تأخی���ر در ج���ذب غ���ذا می ش���وند و بیماری   ه���ای 

کبدی نباید مصرف شود.
هش���دارها: در صورت احتمال افزایش قندخون 
)ش���امل تغییرات هورمون  های جنس���ی در زنان، 
تب ش���دید، هیپرآلدوسترونیسم، عفونت شدید، 
در  و  هیپرتیروئیدیس���م(  روان���ی،  اس���ترس  های 
کم کاری غده  ص���ورت احتمال افت قندخ���ون )در 
کلیه،  بیماران ضعیف و ناتوان، س���وء تغذیه(  فوق 
هیپوتیروئیدیس���م،   هیپوفی���ز،  غ���ده  ک���م کاری 
کلی���ه، هرگون���ه س���ابقه حساس���یت ب���ه  نارس���ایی 
مدر ه���ای  و  س���ولفونامید ها  س���ولفونیل اوره  ها، 
کامل مصرف  تیازی���دی، این دارو باید ب���ا احتیاط 

شود.
کاهش قندخون  ع���وارض جانبی: عالئم ناش���ی از 
)س���رگیجه، اضطراب،  س���ردرد، تهوع، ت���اری دید، 
گرس���نگی ش���دید(، افزای���ش وزن،  خواب  آلودگی، 
گوارش���ی و افزایش دف���ع ادرار از عوارض  اختالالت 

شایع این دارو هستند.
آلوپورین���ول،  انس���ولین،  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
آس����������������������پاراژیناز،  اناالپ���ری�������ل،  کاپتو���پری�������ل، 
تی�����������ازی���دی،  مدر ه������ای  کورتیکوس���ترویید ها، 
میکون���ازول، لیتی���م، س���ایمتدین و رانیتیدین اثر 
کاهنده قن���د خون ای���ن دارو را تش���دید می  کنند. 
کی  مص���رف همزم���ان این دارو ب���ا دارو ه���ای خورا
ضدانعقاد باعث تشدید اثرات هر دو دارو می شود. 
باربیتورات   ه���ا  اثر ای���ن دارو را طوالنی  تر می کنند. 
گیرنده   های بتا و ریفامپین اثر  گونیس���ت   های  آنتا

کاهش می دهند.  کاهنده قند خون دارو را 
نکات قابل توصیه

کام���ل  ش���مارش  دارو،  ای���ن  مص���رف  هن���گام   -1
گلوکز خون  گویچه ه���ای خون و اندازه گیری غلظت 
باید به طور مرتب انجام و در صورت نیاز کنترل شود 
 200 mg/ dl و در صورت افزایش غلظت گلوکز خون از
کت���ون ادرار نی���ز باید انجام ش���ود. در  آزم���ون قند و 
کتواس���یدوز،  غلظت  ص���ورت بروز هیپوگلیس���می و 

پتاسیم سرم بیمار نیز باید اندازه  گیری شود.

2- ب���ا تغییر رژیم غذایی، فعالیت بدنی و بیماری، 
میزان قندخون و برنامه درمانی تغییر می کند.

3- این دارو همراه باغذا مصرف شود.
مق���دار مص���رف: ابت���داmg/day 80-40 مص���رف 
می  ش���ود، س���پس مقدار مصرف با توجه به پاسخ 
تنظی���م   320 mg/day کث���ر  تاحدا بیم���ار  بالین���ی 
می  ش���ود. مقدار مصرف قرص آهس���ته رهش باید 

گانه برای هر بیمار تنظیم شود. به صورت جدا
اشکال دارویی

Tablet: 80mg
Tablet (Extendedrelease): 30mg

          GLUCAGON                   
داروی  به عن���وان  گ���ون  گلوکا مص���رف:  م���وارد 
کاهش  گلوکز تزریق���ی در درم���ان  جانش���ین ب���رای 
کمکی در رادیوگرافی  قندخون و به عن���وان داروی 

گوارش به کار می  رود. دستگاه 
وج���ود  در ص���ورت  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
فئوکروموس���یتوما، تومور ترش���ح کننده انسولین یا 

گون نباید مصرف شود. گلوکا
هشدارها

گرسنگی و  1- این دارو در هیپوگلیس���می ناش���ی از 
نارسایی غده فوق کلیه مؤثر نیست.

کمک به تشخیص  2- مصرف این دارو به منظور 
دیابت ممکن است سبب افزایش قندخون شود.

کاهش  عوارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ، اسهال، 
کنش  های حساسیتی  پتاسیم خون و به ندرت وا

مهم ترین عوارض جانبی دارو هستند. 
نکات قابل توصیه: به دلیل خطر بروز استفراغ، در 
که بیمار هوشیار نباشد،  پس از تزریق دارو  صورتی 

باید بیمار را به پهلو  برگرداند. 
مقدار مصرف

 به منظ���ور افزای���ش قند خون مق���دار 1-0/5میلی 
گرم از طریق زیرجل���دی، عضالنی یا وریدی تزریق 
می  ش���ود. در ص���ورت عدم مش���اهده پاس���خ تا 15 

گلوکز داخل وریدی باید تزریق شود. دقیقه، 
اشکال دارویی

Injection: 1mg

       GONADORELIN                   
گنادورلین ب���رای درمان آمنوره و  م���وارد مصرف: 
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ناباروری ناش���ی از آزادشدن غیرطبیعی GnRH در د

زنان و نیز بررس���ی عملکرد هیپوفیز در بزرگس���االن 
به کار می  رود.

موارد منع مص���رف: در نارس���ایی اولیه تخمدان 
و خونریزی واژن با علت نامش���خص نباید مصرف 

شود.
گنادورلین، ممکن است  هش���دارها: تجویز مکرر 
کاهش  منجر به از بین رفتن حساسیت هیپوفیز و 

پاسخ LH شود.
عوارض جانبی: تهوع، سردرد، دردشکم، افزایش 
کنش  های حساسیت  میزان خونریزی قاعدگی، وا
مف���رط در موق���ع تجوی���ز مک���رر مقادیر زی���اد دارو و 
تحری���ک در مح���ل تزری���ق زیرجل���دی از ع���وارض 

جانبی این دارو می باشند.
س���ایر  و  فنوتیازین   ه���ا  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کتین  گونیس���ت  های دوپامین با افزایش پروال آنتا
کاه���ش اث���ر دارو ش���وند.  ممک���ن اس���ت موج���ب 
اس���تروژن  ها  گلوکوکورتیکوئید ه���ا،  آندروژن  ه���ا، 
ترش���ح هیپوفی���زی  ب���ر  تأثی���ر  ب���ا  پروژس���تین   ها  و 
گنادورلین را تغییر  گنادوتروپین  ها، نتیج���ه آزمون 

می دهند.
مق���دار مص���رف: در درم���ان آمن���وره و ناب���اروری 
ناش���ی از آزادش���دن غیرطبیع���ی GnRH در زنان از 
طری���ق انفوزیون منظ���م نبضی زیرجل���دی، ابتدا 
20-10میکروگرم طی یک دقیقه مصرف می شود. 
س���پس هر 90 دقیق���ه تا م���دت 21 روز ای���ن مقدار 
کثر 6 ماه از طریق  مصرف تکرار می  شود، یا تا حدا
انفوزیون نبضی و منظ���م داخل وریدی )به همراه 
هپاری���ن( به همی���ن مق���دار انفوزی���ون زیرجلدی 
می  ش���ود. جهت بررسی عملکرد هیپوفیز از طریق 
تزری���ق وری���دی یا زیرجل���دی مق���دار 100میکروگرم 

تجویز می  گردد.
اشکال دارویی

Injection: 100mcg, 0.8mg, 3.2mg

     HYDROCORTISONE     
م���وارد مص���رف: هیدروکورتی���زون ب���رای درم���ان 
جایگزین���ی هورمونی در نارس���ایی غ���ده فوق کلیه 
اس���تفاده می  ش���ود. این دارو همچنین در درمان 
عالمت���ی بیماری  ه���ای التهاب���ی مانن���د بیم���اری 

کنش  های حساسیتی  التهابی روده، هموروئید، وا
کتی���ک، آنژی���وادم و در جهت  مانند ش���وک آنافیال
کردن سیس���تم ایمنی استفاده می  شود.  سرکوب 
هیدروکورتی���زون در هیپرپ���الزی م���ادرزادی غ���ده 
فوق کلیه، ادم مغزی و ش���وک نیز مؤثر اس���ت. این 
کوشینگ  دارو همچنین جهت تشخیص سندرم 

و افسردگی آندوژن به کار می  رود.
موارد منع مصرف

1- تزری���ق داخل مفصلی این دارو در مواردی مثل 
جراح���ی ترمیم���ی مفاص���ل، اخت���الالت انعقادی 
خون، شکس���تگی داخل مفصلی، عفونت اطراف 
مفص���ل ی���ا س���ابقه ابت���ال ب���ه آن، پوکی اس���تخوان 
اط���راف مفصل ب���ه دالیلی غی���ر از آرتریت و مفصل 

ناپایدار نباید مصرف شود.
2- این دارو در پیش���گیری از س���ندرم زجر تنفسی 
ن���وزادان در ص���ورت وج���ود آمنیونی���ت، عفونت یا 
کفایت جفت و پارگی  تب، عفونت با هرپس، عدم 

زودرس غشاء نباید مصرف شود.
هشدارها

کودکان ممکن  1- اس���تفاده طوالنی م���دت آن در 
است منجر به مهار رشد شود.

اس���ت  ممک���ن  دارو  ای���ن  مص���رف  به دنب���ال   -2
آزمون   های بررسی عملکرد محور هیپوتاالموس-

کلیه دچار اختالل شود.  هیپوفیز-غده فوق 
ب���ا  بلند م���دت  درم��������ان  جانب������ی:  ع����������وارض 
ب���ه  ابت���ال  جه���ت  از  را  بیم���ار  هیدروکورتی���زون 
بیماری  ه���ای عفون���ی مس���تعد می  کن���د و باع���ث 
پنهان ش���دن عالئم عفونت نیز می ش���ود. مصرف 
مقادیر  زی���اد هیدروکورتی���زون می  تواند اختالالت 
کاهش یا تاری  کن���د. آب مروارید،  روانی را تش���دید 
گوارش���ی، عالئم  دید و تکرر ادرار و پرنوش���ی، زخم 
کن���ه، درد در ناحی���ه س���رینی و  شبه کوش���ینگ،  آ

پرفشاری خون از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کاربامازپین،  ع مانند  ریفامپین،  دارو های ضدصر
پریمی���دون موج���ب  و  فنوباربیت���ال، فنی توئی���ن 
کاهش اثر  تس���ریع متابولیس���م هیدروکورتی���زون و 
کاهش  دارو می  گردد. این دارو ممکن است باعث 
اث���ر دارو های پایین آورنده قندخ���ون و یا دارو های 

گردد. کاهنده فشار خون 



537

H
O

R
M

O
N

ES
/S

Y
N

TH
ET

IC
/M

O
D

IF
IE

R
S 

16

نکات قابل توصیه
گوارش���ی،  1- ب���رای ب���ه حداقل رس���اندن تحریک 
ک���ی هیدروکورتی���زون باید بع���د از غذا  ش���کل خورا

مصرف شود.
گهان���ی مصرف دارو بعد از اس���تفاده  2- از قط���ع نا

بلند مدت )بیش از سه هفته( پرهیز شود.
بایس���تی  س���دیم  مص���رف  درم���ان  ط���ول  در   -3
محدودشده و مصرف مکمل   های حاوی پتاسیم 

توصیه می  شود.
4- معاین���ات چش���م پزش���کی در ط���ول درم���ان 

گیرد. بلندمدت باید به طور مرتب انجام 
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: در بیم���اری آدیس���ون و ی���ا متعاق���ب 
برداش���تن غ���ده فوق کلی���ه،mg/day 30-20 در دو 
نوبت منقس���م غیریکس���ان تجویز می  گردد. مقدار 
کمتر در  مصرف بیش���تر در هن���گام صبح و مق���دار 

هنگام عصر مصرف می  شود.
کودکان: به منظ����ور جانش����ین درمان���ی هورمون�ی 
mg/ day 30- 10 و در نوبت ه���ای منقس���م تجوی���ز 

می  گردد.
تزریقی

بزرگس���االن: در نارس���ایی ح���اد غ���ده فوق کلی���ه، 
مق���دار  ب���ه  داخل وری���دی  تزری���ق  به ص���ورت 
کلرور سدیم  100میلی گرم هر 8-6 ساعت همراه با 
0/9درصد انفوزیون می  گردد. در سایر موارد، دارو 
به-صورت تزریق یا انفوزیون آهسته داخل وریدی 
4-3 بار در روز به میزان 500-100میلی گرم با توجه 

به نیاز بیمار تجویز می  گردد.
کودکان: به صورت تزریق آهس���ته داخل وریدی و 
به میزان 25میلی گرم در کودکان کمتر از یک سال، 
کودکان 5-1 سال و 100میلی گرم در  50میلی گرم در 

کودکان 12-6 سال تجویز می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg
Retention Enema: 100mg/60ml
Injection: 100mg
Injection: 50mg/m

l

                   HYDROXY              
        PROGESTERON          

موارد مصرف: این دارو برای درمان سقط جنین 
عودکننده و اختالالت قاعدگی مصرف می شود.

ع���وارض جانب���ی: ع���الوه بر س���ایر ع���وارض جانبی 
کنش  های  ناشی از پروژسترون ها، ممکن است وا

موضعی در محل تزریق مشاهده شود. 
مقدار مصرف: در سقط جنین عودکننده ناشی 
کمبود پروژس���ترون 500-250 میلی گرم در هفته  از 

طی نیمه اول بارداری تزریق عضالنی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 250mg/ml

             INSULIN                   
دیاب���ت  درم���ان  در  انس���ولین  مص���رف:  م���وارد 
کتواس���یدوز دیابتی و تشخیص  ملیتوس،  درمان 

کمبود هورمون رشد به کار می  رود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود اسهال، فلج 
که  معده، انس���داد روده، استفراغ و دیگر شرایطی 
که  س���بب عدم جذب غذا می  ش���ود و یا ش���رایطی 
موجب کاهش قندخون می  شود مانند بی کفایتی 

غده فوق کلیه و هیپوفیز نباید مصرف شود.
هشدارها

کب���دی تنظی���م می���زان  کلی���وی و  1- در نارس���ایی 
مصرف انسولین الزم می  باشد.

افزایش دهن���ده  ش���رایط  وج���ود  ص���ورت  در   -2
قندخون مانند تغییرات هورمون���ی در زنان، تب، 
پرکاری غده فوق کلیه،  پرکاری تیروئید و عفونت و 
اس���ترس   های روانی ممکن است نیاز به انسولین 

افزایش یابد.
3- جراح���ی ی���ا تروم���ا ممک���ن اس���ت قندخ���ون را 
کاهش دهد و تنظی���م مقدار مصرف  افزایش و ی���ا 

انسولین الزم است.
و  موضع���ی  کنش  ه���ای  وا جانب���ی:  ع���وارض 
دیس���تروفی باف���ت چرب���ی در مح���ل تزری���ق، افت 
قندخون با مصرف مقادیر زی���اد و نیز افزایش وزن 
دیده ش���ده اس���ت. پروتامین موجود در بعضی از  
کنش  های  فراورده   های انس���ولین ممکن است وا

کند. آلرژیک ایجاد 
مهار کن�����نده   ه���ای  داروی������ی:  تداخ������������ل  ه���ای 
ممک���ن  بتا  آدرنرژی���ک  گیرن���ده  غیراختصاص���ی 
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کاهش قندخون ش���وند، د اس���ت س���بب افزایش یا 

کاهش قندخ���ون را مخفی  ولی می توانن���د عالئم 
انس���ولین  اث���رات  کورتیکواس���تروئید ها  کنن���د. 
راخنث���ی می  کنن���د. بنابرای���ن در ص���ورت مص���رف 
همزمان،تنظیم مقدار مصرف دارو الزم می  باشد.

نکات قابل توصیه
1- در دوران بارداری و ش���یردهی ممکن است نیاز 

به انسولین تغییر کند.
کودکان قبل از سن بلوغ و افراد مسن خطر   2- در 

افت قندخون بیشتر است.
3- س���رنگ مناس���ب ب���رای تعیین مق���دار مصرف 
دقیق انس���ولین بای���د انتخاب ش���ود و در تزریقات 

مکرر محل تزریق تغییر داده شود.
4- ب���ا تغییر رژیم غذایی، فعالیت بدنی یا بیماری 

نیاز به انسولین تغییر می  کند.
مقدار مصرف: مطابق ب���ا نیاز بیمار، زیرجلدی،  

داخل عضالنی یا داخل وریدی تزریق می شود.
اشکال دارویی

Insulin Regular 100IU/ml
Injection: Insulin Aspart: 100IU/ml
Injection: Insulin Biphasic Isophane 
100IU/ml (Isophane Insulin 70% + 
Insulin Regular 30%)
Injection: Insulin Detemir 100 IU/ml
Injection: Insulin Glargine 100IU/ml 
Injection: Insulin Glulisin 100IU/ml
Injection: Insulin Isophane (NPH) 
100IU/ml
Injection: Insulin Zinc 100IU/ml

          LANREOTIDE                
گرومگالی،  م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درم���ان آ
اولی���ه  آدنوم ه���ای  و  کارس���ینوئید  توموره���ای 

تیروتروپیک مصرف می  شود.
عوارض جانب���ی: درد در محل تزریقی و اختالالت 

گوارشی از عوارض جانبی این دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو ب���ا انس���ولین و 

سیکلوسپورین تداخل دارد.
مقدار مصرف: با توجه به ش���رایط بیمار معموال 

120-30 میلی گرم هر 28-10 روز مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Injection Solution (Extended Release): 
60mg, 90mg, 120mg

    LEVONORGESTREL      
م���وارد مصرف: لوونورژس���ترل ب���رای جلوگیری از 

بارداری مصرف می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وجود ب���ارداری، 
خونریزی واژن با علت نامشخص، بیماری عروقی، 
کبدی،  پورفیری، بعد از برداش���تن مول  آدنومای 
هیداتیفرم، س���رطان پس���تان و دس���تگاه تناسلی 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت ابت���الی بیم���ار ب���ه بیم���اری قلب���ی، 
س���ابقه بارداری نابجا، س���ندرم   های س���وءجذب،  
کبدی باید  کیست   های فعال تخمدانی یا بیماری 

بااحتیاط مصرف شود.
کپس���ول  های  کاش���تن  2- دو تا س���ه س���ال پس از 
کاه���ش و   ح���اوی دارو در زیرجل���د، اثربخش���ی آن 

احتمال بروز  آبستنی افزایش می  یابد.
ع���وارض جانبی: نامنظم ش���دن قاعدگ���ی، تهوع، 
اس���تفراغ، س���ردرد، احس���اس ناراحتی در پستان، 
افسردگی، اختالالت پوستی، تغییرات وزن بدن، 
اولیگومنوره و منوراژی از عوارض جانبی مهم این 

دارو هستند.
کارب�����������امازپی�������ن،  ت������������داخل  ه���ای داروی�������ی: 
فن���وباربیت���ال،  ف�����نی  توئی���ن،  گریزئوف�����ولوی�������ن، 
فعالی���ت  افزای���ش  ب���ا  ریفامپی���ن  و  پیریمی���دون 
را  لوونورژس���ترل  متابولیس���م  کب���دی  آنزیم  ه���ای 
کاهش اثربخش���ی آن  افزای���ش می دهند و موجب 
می گردن���د. لوونورژس���ترل نی���ز بامهار متابولیس���م 
سیکلوسپورین موجب افزایش غلظت پالسمایی 

آن می  گردد.
نکات قابل توصیه

ب���ا  دارو  ای���ن  همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در   -1
ریفامپین، حتم���ًا باید از یک روش دیگر جلوگیری 

از بارداری نیز استفاده شود.
2- ب���ا اینک���ه این ف���راورده نس���بت ب���ه قرص   های 
کمتری در جلوگیری از بارداری  ترکیبی، اثربخشی 
دارد، اما در زنان میانس���ال، افراد س���یگاری، افراد 
مبتال به پرفش���اری خون، بیماری   های دریچه  ای 
قل���ب، دیابت یا میگ���رن س���ودمندتر از قرص های 
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ترکیبی جلوگیری از بارداری است.
3- در صورت اس���تفاده قبل���ی از قرص  های ترکیبی 
جلوگی���ری از ب���ارداری، بای���د بالفاصله بع���د از قطع 
مصرف فراورده ترکیبی، مصرف لوونورژسترل شروع 

شود تا مانع بارداری شود.
4- ب���رای جلوگیری از بارداری پس از زایمان، س���ه 
هفته پ���س از زایمان باید مصرف این دارو ش���روع 

شود.
5- قرص  ها باید هر روز در یک زمان معین مصرف 
که مصرف ی���ک قرص فراموش  ش���وند. در صورتی 
ش���د، به مح���ض به ی���اد آوردن بای���د مصرف ش���ود 
و قرص  ه���ای بع���دی طب���ق روال معم���ول مصرف 
گر مصرف قرص بیش���تر از 3 ساعت به  ش���وند. اما ا
تأخیر افت���اد،  عالوه برخوردن قرص   های بعدی،  از 
آن روز به م���دت یک هفته هن���گام مقاربت از یک 
روش دیگر جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود.

کاش���تنی، 5 س���ال پس از  6- درمورد فراورده   های 
کپس���ول   ها در زیرجلد،  باید آن ها را از زیر  کاش���تن 

ج نمود. پوست خار
مقدار مصرف: از روز اول دوره قاعدگی روزانه یک 
کاش���تنی )ایمپلنت(  قرص مصرف می  ش���ود. فرم 
که در 5 روز اول دوره  کپس���ول اس���ت  حاوی چند 
قاعدگ���ی ی���ا 21 روز پ���س از  زایم���ان ب���ا روش  های 

کاشته می  شود. جراحی در  زیرجلد 
اشکال دارویی

Tablet: 30mcg, 750mcg, 1.5mg
Implant: 36mg, 75mg

     LEVOTHYROXINE               
م���وارد مصرف: لووتیروکس���ین برای تش���خیص و 
گواتر  کم  کاری تیروئید، پیشگیری و درمان  درمان 

و سرطان تیروئید مصرف می شود.
موارد من���ع مصرف: این دارو در تیروتوکس���یکوز، 
ب���ه  حساس��������یت  تیروئی��������د،  پ��������رکاری  س���ابقه 
هورمون  ه���ای تیروئی���دی و بیماری  های ش���دید 

قلبی-عروقی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود نارس���ایی هیپوفی���ز قدامی یا 
غده فوق کلیه، قبل از شروع مصرف دارودرمان با 

کورتیکوستروئید باید شروع شود.
2- در افراد مسن، بیماران قلبی-عروقی و بیماران 

مبتال به دیابت باید با احتیاط تجویز شود.
3- بیماران مبتال به میگزادم یا کم  کاری بلندمدت 
تیروئی���د ممک���ن اس���ت ب���ه اث���رات هورمون   ه���ای 

تیروئیدی حساس  تر باشند.
ب���ا  معم���واًل  جانب���ی  ع���وارض  جانب���ی:  ع���وارض 
مصرف مقادی���ر زیاد دارو و به ص���ورت درد آنژینی، 
کرامپ   های عضالنی،  آریتم���ی قلبی، تپش قل���ب،  
کی  کاردی، اسهال،  اس���تفراغ، لرزش، بی قراری،  تا
ُگر گرفتگی،   تحریک  پذی���ری،  بی  خوابی، س���ردرد، 
ب���روز  عضالن���ی  ضع���ف  و  وزن  کاه���ش  تعری���ق، 

می  نماید.
تداخل  های داروی���ی: در صورت تجویز  همزمان 
ک���ی ضدانعقاد، تنظی���م مقدار  ب���ا دارو ه���ای خورا
مص���رف آن ه���ا الزم اس���ت. مص���رف همزم���ان ب���ا 
دارو های مقلد سمپاتیک، اثر دارو را زیاد می  کند و 

کرونر  وجود دارد. خطر تشدید بیماری 
مقدار مصرف

بزرگس���االن:mcg/day 100-50 )50میکروگرم برای 
اف���راد ب���ا س���ن بی���ش از 50 س���ال( ترجیح���اً  قبل از 
صبحانه مصرف می  شود. در ص��ورت نیاز هر 3-4 
هفته 50میکروگرم به مقدار مصرف اضافه می  شود 
)ت���ا mcg/day 200-100(. در صورت وجود بیماری 
قلب���ی mcg/day 25 ی���ا 50میکروگ���رم ی���ک روز در 
که هر هفته 25میکروگ���رم افزایش می  یابد،  میان 

مصرف می  گردد.
ک���م  کاری تیروئید مادرزادی  کودکان: برای درمان 
که تا ظهور عالئم  mcg/ day 25 مص���رف می  گ���ردد 
خفیف سمیت با دارو هر 4-2 هفته 25 میکروگرم 
افزایش می  یابد. س���پس برای رفع عالئم س���میت 
کاهش داد. در میگزادم  کمی  مقدار مصرف را باید 
جوانی )کودکان با س���ن بیش از یک س���ال( مقدار 

مصرف اولیه mcg/day 5-2/5 می  باشد.
اشکال دارویی

Capsule: 50mcg, 100mcg
Tablet: 50mcg, 75mcg, 100mcg

       LIOTHYRONINE              
م���وارد مص���رف: لیوتیرونی���ن ب���رای تش���خیص و 
گواتر   کم کاری تیروئید، پیشگیری و درمان  درمان 

و سرطان تیروئید مصرف می شود.
موارد من���ع مصرف: این دارو در تیروتوکس���یکوز، 
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ب���ه د حس�����اس���یت  تیروئی���د،  پ���رکاری  س�������������ابقه 

هورمون   ه���ای تیروئی���دی و بیماری  های ش���دید 
قلبی-عروقی نباید مصرف شود.

هشدارها
1- در افراد مسن، بیماران قلبی-عروقی و بیماران 

مبتال به دیابت باید با احتیاط تجویز شود.
2- بیم���اران مبت���ال ب���ه میگ���زادم ی���ا مبتالی���ان به 
کم  کاری بلندمدت تیروئید ممکن اس���ت به اثرات 

هورمون   های تیروئیدی حساس  تر باشند.
ع���وارض جانبی: درد آنژین���ی، آریتمی قلبی، تپش 
کی  کاردی، اسهال،   کرامپ   های عضالنی، تا قلب،  
تحریک  پذی���ری،   بی ق���راری،  ل���رزش،  اس���تفراغ، 
کاهش  ُگر   گرفتگ���ی،  تعریق،  بی  خواب���ی، س���ردرد، 
دارو  جانب���ی  ع���وارض  از  عضالن���ی  ضع���ف  و  وزن 

هستند.
مص�����رف  ص�������ورت  در  داروی�������ی:  تداخل  ه���ای 
کی، تنظیم  همزم���ان با دارو های ضدانعق���اد خورا
مق���دار مصرف آن ها بر اس���اس زم���ان پروترومبین 
الزم اس���ت. مص���رف همزمان ب���ا دارو ه���ای مقلد 

سمپاتیک، اثر دارو را زیاد می  کند.
نکات قابل توصیه

1- هنگامی که اثر س���ریع یا قابل برگشت مورد نظر 
گوارش���ی یا تبدیل محیطی  گر جذب  باش���د و نیز ا
T4 به T3 دچار اختالل ش���ده باش���د،  این دارو بر 
لووتیروکس���ین ترجیح داده می  شود. با این وجود 
تنظی���م مقدار مصرف این دارو مش���کل  تر اس���ت و 

کند. ممکن است عوارض قلبی ایجاد 
خ دهد، باید دارو  گر عالئم پرکاری تیروئیدی ر 2- ا
به م���دت 3-2 روز قط���ع ش���ود و س���پس درمان با 

گردد. کمتری از دارو شروع  مقدار مصرف 
که به تدریج   20 mcg/dayمقدار مص���رف: مق���دار
ت���ا mcg/ day 60 در 3-2نوب���ت منقس���م افزای���ش 
می  یابد، مص���رف می  گردد. افراد مس���ن باید مقدار  
کنند و مقدار مصرف آن ها  کمتری را دریافت  اولیه 

به تدریج افزایش داده شود.
اشکال دارویی

Tablet: 25mcg

        LIRAGLUTIDE                    
کنت���رل قندخون  م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای 
در بیم���اران ب���ا دیاب���ت ن���وع دو و همچنی���ن برای 

کم کالری و افزایش  کنار رژیم  کنت���رل وزن مزمن در 
ت���وده  اندک���س  ب���ا  بالغی���ن  در  فیزیک���ی  فعالی���ت 
بدنی30Kg/ m2یا بیش���تر )چاق( ی���ا 27Kg/m2یا 
بیشتر )اضافه وزن( در حضور حداقل یک مشکل 
مرتب���ط با وزن مثل پرفش���اری خ���ون، دیابت نوع 

دو، دیس لیپیدمی به  کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت حساس���یت به 
دارو ی���ا اجزای فرموالس���یون، س���ابقه ش���خصی یا 
کارس���ینوما، س���ابقه  خانوادگ���ی مدوالری تیروئید 
شخصی یا خانوادگی س���ندرم نئوپالزیان دوکراین 

مولتیپل نوع دو، نباید از این دارو  استفاده شود.
هشدارها

1- قندخ���ون بیمار قبل از ش���روع درمان و در طی 
درمان پایش شود.

کنترل ش���ده  که قندخون آن ها  2- برای بیمارانی 
که  اس���ت HbA1C دو بار در س���ال و برای بیمارانی 
ک���رده یا قندخ���ون آن ها  درم���ان آن ه���ا تغییر پیدا

کنترل نشده است هر سه ماه بررسی شود.
3- ای���ن دارو نبای���د در بیم���اران دیاب���ت نوع یک 
کتواس���یدوز  اس���تفاده ش���ود. در  ی���ا درمان دیابت 
بیم���اران دیابت نوع دو مصرف همراه با انس���ولین 

این دارو توصیه نمی شود.
کلیوی  کبدی و  4- مص���رف این دارو در نارس���ایی 

گیرد. باید بااحتیاط صورت 
5- در مطالعات حیوانی تومورهایc-cell تیروئید 
گزارش  وابس���ته ب���ه دوز و طول درمان با ای���ن دارو 
ش���ده اس���ت اما این مس���ئله در انس���ان مشخص 
نش���ده اس���ت. بای���د بیم���اران را در م���ورد عالئ���م 
گ���ردن، تنگ���ی  توموره���ای تیروئی���د )مث���ل ت���وده 
گاه  نفس،مش���کل در بلع،خش���ونت پایدار صدا( آ

کرد.
ک���ه دچ���ار افزای���ش غلظ���ت خون���ی  6- بیماران���ی 
کلس���ی تونین ش���ده اند یا نودول ه���ای تیروئید در  
عکس برداری یا معاینه مش���خص شده است باید 

به متخصص غدد ارجاع داده شوند.
7- این دارو نباید در بیماران با سابقه تالش برای 
کار رود. بیمار  خودکشی یا ایده های خودکشی به 
باید از لحاظ تغییرات روانی مثل افس���ردگی پایش 

شود.
8- مواردی از پانکراتیت حاد و مزمن در بیماران با 
گزارش شده است، بیماران باید از لحاظ  این دارو 
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عالئم پانکراتیت تحت نظر بوده و در صورت شکبه 
پانکراتی���ت مص���رف دارو قطع ش���ود.  در  بیماران 
کلس���تاز  و مص���رف ال���کل،  باس���ابقه پانکراتی���ت، 
ای���ن دارو باید با احتیاط اس���تفاده ش���ود و توصیه 
کنترل قندخون در  می ش���ود داروی دیگری برای 

بیماران باسابقه پانکراتیت استفاده شود.
9- افزای���ش در ضرب���ان قلب در حالت اس���تراحت 
در بیم���اران تح���ت درمان برای چاقی ب���ا این دارو 
گزارش شده اس���ت. توصیه می ش���ود بیمار تحت 
نظر باش���د و در صورت افزایش پیوسته در ضربان 

قلب در حالت استراحت دارو قطع شود.
جانب���ی  ع���وارض  ش���ایع ترین  جانب���ی:  ع���وارض 
گوارش���ی، س���ردرد و  دارو هیپوگالیس���می، عوارض 
عفونت ه���ای دس���تگاه تنفس���ی فوقانی ب���وده و از 
کلس���تاز،  ع���وارض ج���دی و مه���م دارو می توان به 
افکارخودک�����ش���ی،  کس������ی،  آنافیال کنش ه���ای  وا
کلی���ه و س���رطان س���ینه، تیروئید،  نارس���ایی حاد 

کرد. کولونورکتال اشاره  پانکراس، 
ب���ا  دارو  ای���������ن  داروی����������ی:  ت��������داخل ه�����ای 
دارد  تداخ���ل  فلوروکینولون���ی  آنتی بیوتیک ه���ای 
و مص���رف همزم���ان فلوروکینولون ه���ا با ای���ن دارو 
کند.  ج  کنترل خ���ار ممک���ن اس���ت قندخ���ون را از 
کاهن���ده قندخون خطر  مصرف با س���ایر داروهای 

هایپوگالیسمی را در بیمار افزایش می دهد.
نکات قابل توصیه

مش���کالت  دارو  جانب���ی  عارض���ه  1-ش���ایع ترین 
که ممکن است وابس���ته به مقدار  گوارش���ی اس���ت 
باش���د و با افزایش مق���دار آهس���ته و ادامه مصرف 

کاهش یابد.
گر دارو برای بیش از 3 روز فراموش ش���ود شروع  2-ا
مجدد دارو با 0.6 میلی گرم در روز و افزایش تدریجی 

برای پرهیز  از مشکالت گوارشی توصیه می شود.
3- تغیی���رات وزن ب���دن 16 هفت���ه بع���د از ش���روع 
که حداقل چهار  درمان بررسی ش���ود و در صورتی 
کاهش وزن ایجاد نش���ده  درص���د وزن اولیه بیمار، 

دارو قطع شود.
مقدار مصرف

کنترل وزن مزمن: ش���روع ب���ا 0.6 میلی گرم  ب���رای 
تزریق زیرجل���دی یک بار در روز ب���رای یک هفته و 
افزایش 0.6 میلی گرم روزانه در توالی هفتگی، تا به 
گر  بیمار  مق���دار هدف 3میلی گرم روزانه برس���یم. ا

تحمل نکرد می ت���وان افزایش مق���دار را یک هفته 
گر مقدار مصرف 3 میلی گرم  به تعویق انداخ���ت. ا
روزان���ه تحمل نش���د، مصرف دارو قطع ش���ود،زیرا 

کارایی دارو در مقادیر  پایین تر ثابت نشده است.
دیابت نوع دو: ب���ا 0.6 میلی گرم تزریق زیرجلدی 
یک ب���ار در روز ب���رای ی���ک هفته ش���روع و س���پس 
مصرف تا 1.2میلی گ���رم در روز افزایش می یابد. در 
کنترل قندخون ب���ا دوز 1.2میلی گرم  ص���ورت عدم 
می ت���وان مقدار را ب���ه 1.8میلی گ���رم در روز افزایش 

داد.
اشکال دارویی

Injection: 6 mg/ml

        LUTROPIN ALFA           
 FSH به هم���راه  لوتروپین آلف���ا  مص���رف:  م���وارد 
)فولیتروپی���ن( در درم���ان ناب���اروری زن���ان تجوی���ز 

می شود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
تخم���دان،  کیس���ت  تخم���دان،  اولی���ه  نارس���ایی 
کنترل نش���ده تیرویید یا غده فوق کلیه،  نارس���ایی 
تومور هیپوفیز  و سرطان وابسته به هورمون های 

جنسی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مصرف این دارو ممکن است باعث بزرگ شدن 
تخمدان و یا تحریک بیش ازحد آن شود.

2- تجوی���ز لوتروپین  آلفا ممکن اس���ت باعث چند 
قلوزایی شود.

عوارض جانبی: س���ردرد، ته���وع، تحریک بیش از 
حد تخمدان، درد پستان ها، درد در ناحیه شکم 
کیس���ت تخمدان از ع���وارض جانبی ش���ایع این  و 

دارو هستند.
 FSH 75 همراه با IU/dayمقدار مصرف: مق���دار
کثر  )فولیتروپین( تا زمان بالغ شدن تخمک )حدا
تا 14 روز( مصرف می شود. در صورت عدم باروری 
کثر تا 3  تجویز دارو در سیکل بعدی قاعدگی و حدا

دوره ادامه می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 75IU

       LYNESTRENOL            
از  ب���رای پیش���گیری  ای���ن دارو  م���وارد مص���رف: 
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بارداری و درمان اختالالت قاعدگی ناش���ی از عدم د

تعادل هورمون مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: ای���ن دارو نبای���د در صورت 
وجود خونریزی واژن با علت نامشخص، اختالالت 
ترومبوآمبولی یا بیماری ش���دید شریانی، نارسایی 
کب���دی، س���رطان های وابس���ته ب���ه پروژس���ترون، 

پورفیری و بارداری مصرف شود.
کلیوی  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
ع، میگرن، آس���م، احتباس  یا قلبی-عروق���ی، صر
کیس���ت های عملکردی  مایع���ات، بارداری نابجا، 
تخم���دان،  ترومبوآمبولی و در دوران ش���یردهی با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
کتوئید، اختالالت  کنش آنافیال عوارض جانبی: وا
گوارش���ی، تغیی���ر در اش���تها یا وزن ب���دن، احتباس 
دپرس���یون،  کهی���ر،  جل���دی،  بث���ورات  مایع���ات، 
ک شدن پستان ها، ژنیکوماستی،  حساس و دردنا
تغییر در میل جنس���ی، س���ردرد، میگرن، تغییر در 
عادت ماهیان���ه و خونریزی های نابج���ا از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
مقدار مصرف:mg/day 10-5 به مدت 14-10 روز 

در هر سیکل 28 روز قاعدگی مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 0.5mg

                 MEDROXY                
      PROGESTERONE          

موارد مصرف: مدروکسی پروژس���ترون در درمان 
س���رطان پس���تان در دوران یائس���گی، هیپرپ���الزی 
 ،)PCOS(آندومتر و سندرم پلی کیستیک تخمدان
کلی���وی،  متاس���تاتیک  کارس�������ینومای  درم�������ان 
کنترل آمنوره  کارس���ینومای آندومتر  و آندومتریوز، 
ثانوی���ه، خونریزی   ه���ای نامنظم رح���م، به عنوان 
جانش���ین درمانی هورمون���ی در زن���ان یائس���ه و نیز  
ارزیاب���ی می���زان تولید آندروژن و اس���تروژن مصرف 

می شود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
ب���ارداری، خونری���زی واژن ب���ا عل���ت نامش���خص، 
کب���دی، بیماری حاد ش���ریانی، س���رطان  اختالل 
پس���تان و یا دستگاه تناس���لی و نیز پورفیری نباید 

مصرف شود.

هشدارها
1- به دنبال قطع مصرف مدروکس���ی پروژس���ترون 
به وی���ژه در زنان چ���اق، تأخیر عملکرد جس���م زرد 

دیده می  شود.
گزوفتالم���ی،  ا بینای���ی،  کاه���ش  ص���ورت  در   -2
دوبینی، میگرن و اختالل ترومبوتیک مصرف این 

دارو باید قطع شود.
ک���ه از  ای���ن دارو ب���رای جلوگی���ری از  3- در زنان���ی 
بارداری استفاده می نمایند،  به طور متوسط تا 10 
ماه پس از قطع مصرف دارو،  امکان باروری وجود 

ندارد.
ک���ه از  این دارو  کمتر از 35 س���ال  4- زنان با  س���ن 
برای جلوگیری از  بارداری اس���تفاده می  کنند، طی 
4 س���ال اول مصرف، با افزایش خطر بروز  س���رطان 

پستان مواجه هستند.
ع���وارض جانبی: با مصرف مقادی���ر زیاد دارو، تورم 
کهیر،  کن���ه،  ص���ورت، زان���و و پا ها دیده می  ش���ود. آ
دس���تگاه  اخت���الالت  وزن،  تغیی���ر  آب،  احتب���اس 
گوارش، تغییر میل جنس���ی، درد پستان  ها، عالئم 
پی���ش از قاعدگ���ی، خونری���زی نامنظ���م قاعدگی، 
افسردگی،  بی خوابی، طاسی و ریزش مو، پرمویی 
کتوئی���د از ع���وارض جانب���ی دارو  کن���ش آنافیال و وا

هستند.
مقدار مصرف

 5-10 mg/day ،کنترل آمنوره ثانوی���ه کی: در  خورا
به مدت 10-5 روز تجویز  می  شود که در هر زمانی از 
دوره قاعدگی می  تواند مصرف شود. در خونریزی 
غیرعملکردی رح���م mg/day 10-5 به مدت 6-10 
که از روز 16 و یا 21 دوره قاعدگی  روز تجویز می  شود 

باید آغازشود.
ب���رای تحریک ب���روز قاعدگ���ی mg/day 10 به مدت 
ک���ه از روز 16 دوره آغ���از  10 روز مص���رف می  ش���ود 
کلی���ه در ابتدا  کارس���ینوم آندومت���ر و  می  ش���ود. در 
1000- 400میلی گرم هفته  ای یک بار تجویز می شود 
و مق���دار مص���رف نگهدارن���ده آن 400میلی گ���رم یا 

بیشتر یک بار در ماه می  باشد.
در سرطان پستان در زنان یائسه mg/day 400 و در 
کارسینومای  مقادیر منقسم مصرف می  شود. در 
آندومتر، mg/ day 40-10 به مدت 9-6 ماه مصرف 
و   اس���تروژن  ترش���ح  ارزیاب���ی  می  ش���ود.به منظور 
آن���دروژن، به می���زان mg/day 10 به مدت 10-5 روز 
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مصرف می  ش���ود. در درمان هیپرپ���الزی آندومتر، 
mg/day 10 و به مدت 6-3 ماه مصرف می  ش���ود.
به منظور جانشین درمانی هورمونی در زنان یائسه 
mg/day 10-5 به م���دت 14-10 روز در اول قاعدگی 

همراه با تجویز توأم استروژن تجویز می  شود.
تزریق���ی: به منظ���ور جلوگی���ری از ب���ارداری مق���دار 
150میلی گرم هر س���ه م���اه یک بار عضالن���ی تزریق 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 250mg
Injection: 100mg/ml, 150mg/ml 

               MEDROXY                         
        PROGESTERONE +            

          ESTRADIOL                    
از   جلوگی���ری  ب���رای  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 

بارداری مصرف می شود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
س���رطان های  پس���تان،  س���رطان  احتم���ال  ی���ا 
وابس���ته ب���ه اس���تروژن و ی���ا احتمال وج���ود آن ها،  
بارداری، خونریزی   های واژن با علت نامش���خص، 
ترومبوفلبی���ت فع���ال، اخت���الالت ترومبوآمبول���ی، 
کب���دی ونی���ز پورفی���ری نباید  بیماری  ه���ای ح���اد 

مصرف شود.
هشدارها

1- در بیماری   هایی نظیر میگرن، پرفش���ار خونی،  
ع،  ترومبوفلبی���ت مزمن یا س���ابقه آن،  آس���م، ص���ر
زی���ادی چربی خون،  بیماری مثان���ه، وجود ندول 
یا بیماری فیبروکیستیک پستان با احتیاط تجویز 

گردد.
2- اس���ترادیول ممکن اس���ت اندازه فیبروئید های 
رحمی را افزایش داده و آندومتریوز را تشدید نماید.

که قباًل مبتال به س���رطان آندومتر  3- در بیماران���ی 
بوده و درمان شد ه  اند، با احتیاط تجویز شود.

4- به دنبال قطع مصرف مدروکسی پروژس���ترون 
به وی���ژه در زنان چ���اق، تأخیر عملکرد جس���م زرد 

دیده می  شود.
گزوفتالم���ی،  ا بینای���ی،  کاه���ش  ص���ورت  در   -5
دوبینی، میگرن و اختالل ترومبوتیک مصرف این 

دارو باید قطع شود.
ک���ه از ای���ن دارو ب���رای جلوگی���ری از  6- در زنان���ی 

ب���ارداری اس���تفاده می نمایند،  به طور متوس���ط تا 
10 م���اه پس از قطع مصرف،  ام���کان باروری وجود 

ندارد.
ع���وارض جانبی: تهوع، اس���تفراغ،  س���فتی و بزرگ 
قاعدگ���ی،   ش���به پیش  س���ندرم  پس���تان،  ش���دن 
کبدی،  احتب���اس مایع���ات، تغیی���ر در آنزیم  ه���ای 
یرق���ان انس���دادی،  بث���ورات جل���دی و مالس���ما یا 
کلوآس���مای غیرقابل برگش���ت، افس���ردگی و سردرد 
به ویژه در هنگام فعالیت ش���دید، افزایش تحریک 
بافت���ی،  قرم���زی و خ���ارش ناش���ی از عدس���ی   های 
کتور های  تماس���ی در چش���م،  افزایش فعالی���ت فا
کهیر،  کنه،  انعق���ادی، خطر ب���روز ترومبوآمبول���ی، آ
احتب���اس آب، تغیی���ر وزن، تغیی���ر می���ل جنس���ی، 
ناراحتی پس���تان ها، خونریزی نامنظ���م قاعدگی، 
افسردگی،  بی خوابی، طاسی و ریزش مو، پرمویی 
کتوئی���د از ع���وارض جانب���ی دارو  کن���ش آنافیال و  وا

هستند.
گریزئوفولوین،  تداخل  های دارویی: ریفامپی���ن، 
ع نظیر کاربامازپین، فنوباربیتال،  دارو های ضدصر
فنی  توئین و پیریمیدون با القاء فعالیت آنزیم  های 
تش���دید  را  اس���ترادیول  متابولیس���م  کب���دی، 
می  نمایند. اس���ترادیول از طری���ق افزایش فعالیت 
کتور ه���ای انعقادی ب���ا اثر  دارو ه���ای ضدانعقاد   فا

نظیر  وارفارین، مقابله می  نماید. 
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز  اخت���الل تنفس���ی، اختالل در 
کاهش  کتف،  تکلم یا جهت  یابی، درد در سینه یا 
بینایی یا سردرد شدید و نیز  وجود توده در پستان 
یا زرد ش���دن چشم  ها یا پوست س���ریعًا به پزشک 

مراجعه شود.
2- در ص���ورت مص���رف بلند م���دت دارو، معاینات 
کبدی  پس���تان، بیوپس���ی آندومت���ر  و  آزمون  های 

مرتبًا انجام شود.
مقدار مصرف: هر 30-28 روز به صورت عضالنی 
تزریق می ش���ود. فاصل���ه تجویز دو مق���دار مصرف 

دارو نباید از 33 روز بیشتر شود.
اشکال دارویی

Injection: (Medroxyprogesterone 25mg 
+ Estradiol 5mg) / 0.5ml
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م���وارد مص���رف: مژس���ترول در درم���ان س���رطان 
کاشکس���ی  بی  اش�������تهایی،  آندومت���ر،  و  پس���تان 
کاه���ش ش���دید وزن و نی���ز س���رطان پیش���رفته  و 

پروستات مصرف می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
کب���دی ی���ا  واژن ب���ا عل���ت نامش���خص، نارس���ایی 
کب���دی،  بیم���اری عروق ش���ریانی،  بیم���اری فعال 
پورفیری، سرطان پستان یا دستگاه تناسلی نباید 

مصرف شود.
هش���دارها: در مبتالی���ان به زیادی فش���ار خون و 
کلی���وی باید با احتی���اط مصرف  بیم���اری قلبی یا 

شود.
کهیر، احتب���اس مایعات،  کنه،  عوارض جانب���ی: آ
گوارش���ی، تغییر میل جنس���ی،  تغییر وزن، اختالل 
احس���اس ناراحت���ی در پس���تان، عالئ���م پی���ش از 
قاعدگی، قاعدگی نامنظم،  افس���ردگی، بی خوابی، 
کنش های  خواب  آلودگ���ی، طاس���ی، پرموی���ی و وا
ای���ن دارو  ع���وارض مه���م  از  کتوئی���د  آنافیال ش���به 

می باشند.
مانن���د  دارو های�����������ی  داروی����������ی:  تداخل  ه���ای 
کاربامازپین، فنوباربیت���ال، ریفامپین و فنی  توئین 
کبدی مژس���ترول  با افزایش س���رعت متابولیس���م 

کاهش می دهند. اثربخشی آن را 
 160 mg/ day مقدار مصرف: در س���رطان پستان
به صورت مق���دار واحد یا در نوبت های منقس���م، 
 40-320 mg/day آندوم��������ت���ر  س�����������رطان  در 
پیش���رفته  س���رطان  در  منقس���م،  نوبت ه���ای  در 
کاهش  پروستات mg/ day  120 و در بی  اشتهایی و 
س���پس  و  اول  درم���اه   800 mg/day وزن  ش���دید 
مص���رف  م���اه  س���ه  به م���دت   400 -800 mg/ day

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 15mg, 20mg, 40mg
Solution: 40mg/ml

  MENOTROPINS (HMG)   
 HCG م���وارد مص���رف: منوتروپین   ه���ا هم���راه ب���ا
به منظ���ور تحری���ک تخمک  گ���ذاری و ب���اروری در 
بیماران مبتال به اختالالت ثانویه عملکرد تخمدان 
و تحریک و تس���ریع تکامل تخم���ک در روش  های 

ج از بدن )IVF( و تحریک اس���پرماتوژنز  باروری خار
در مردان مبتال به کم کاری بیضه ها ناشی از کمبود 

گنادوتروپین اولیه یا ثانویه، استفاده می  شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود خونریزی 
کیست تخمدان یا بزرگی  واژن با علت نامشخص، 
ک���ه مربوط به س���ندرم  بی���ش از ح���د تخمدان ه���ا 
پلی کیس���تیک نمی  باش���د، نبای���د از منوتروپین   ها 

استفاده شود.
هشدارها

الق������ای  ب���رای  منوت������روپین   ه���ا  از  اس���ت����فاده   -1
تخمک  گذاری با شیوع چند قلوزایی همراه است. 
2- رژیم دارویی بس���ته به پاس���خ ه���ر بیمار متغیر  
ب���وده و چنانچ���ه تخمدان  ه���ا به ط���ور غیرطبیعی 
بزرگ ش���ده یا غلظت استرادیول س���رم در روز آخر 
درمان با منوتروپین   ه���ا بیش از حد افزایش یافته 

باشد، نباید HCG را تجویز نمود.
کیست  عوارض جانبی: بزرگ شدن تخمدان  ها یا 
تخمدانی خفیف یا متوسط، درد، تورم و تحریک 
در ناحیه تزری���ق، بثورات جلدی و چندقلوزایی از 

عوارض شایع مصرف دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- ط���ی درم���ان، درجه ح���رارت روزانه ب���دن و  نیز  
گردد. زمان مقاربت باید دقیقًا ثبت 

2- می���زان داروی تجویزی،  باید به طور انفرادی و  
بر اساس نیاز هر بیمار، برمبنای پاسخ بالینی وی 
گردد. در صورت عدم وقوع تخمک  گذاری  تنظیم 
پس از ی���ک دوره درمان، رژی���م درمانی را می توان 
مج���ددًا تکرار نم���ود. در صورتیکه پ���س از دو دوره 
خ نده���د، بای���د  درم���ان بازه���م تخمک  گ���ذاری ر
حتی  المقدور  از ش���یوه  های دیگر درمانی استفاده 

گردد.
مق���دار مصرف: ب���ه منظور الق���ای تخمک  گذاری 
75 واح���د از LH و 75 واح���د از FSH، یک بار در روز  
و  به مدت 7 روز یا بیش���تر تزریق عضالنی می  ش���ود 
ک���ه به دنبال آن 5000 ت���ا 10,000 واحد HCG یک روز 
پ���س از  آخرین مقدار مصرف منوتروپین   ها، تجویز 
می  شود. در صورت نیاز،  می توان مقدار مصرف دارو 
 LH و 150-75 واحد از FSH  را به 150-75 واح���د از

هر 4 ساعت یک بار  و به مدت 5 روز افزایش داد.
ک���م کاری بیضه   ها  در درم���ان ناب���اروری م���ردان و 
FSH گنادوتروپین  ها 75 واحد از کمبود  ناش���ی از 
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و 75 واح���د ازLH به صورت تزریق داخل عضالنی، 
3 ب���ار در هفته )به اضافه 2000 واحد از HCG دو بار 
در هفته( و به مدت حداقل 4 ماه تجویز می  شود. 
در صورتی که اسپرماتوژنز، پس از چهار ماه افزایش 
 FSH نیاب���د،  میزان تجوی���ز  را باید ب���ه 150 واحد از
و 150 واح���د ازLH، س���ه بار در هفت���ه )بدون ایجاد 

تغییر در میزان HCG(، افزایش داد.
اشکال دارویی

Injection: 75IU FSH+75IU LH

        METFORMIN                   
م���وارد مص���رف: متفورمی���ن در درم���ان دیاب���ت 

غیروابسته به انسولین به کار می  رود. 
ص���ورت  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کلی���وی،  بیماری  ه���ای  کب���دی و  وجودنارس���ایی 
کتیک، عفونت  قلبی، اس���تعداد ابتال به اسیدوز ال
تروم���ا،   جراح���ی،   ش���دید،  س���وختگی  ش���دید، 
کتواس���یدوز  دهیدراتاس���یون، اغم���ای دیابت���ی و  

دیابتی نباید مصرف شود.
هشدارها

وج���ود  احتم���ال  به دلی���ل  مس���ن  اف���راد  در   -1
بیماری  های عروق محیط���ی و یا اختالل عملکرد 

کلیوی، دارو باید با احتیاط مصرف شود.
2- در صورت وجود اسهال،  استفراغ، فلج معده، 
که جذب غذا را به  انس���داد روده و دیگر ش���رایطی 
تأخیر می  اندازد، ممکن است تغییر مقدار مصرف 

دارو الزم بوده و یا انسولین جایگزین آن شود.
کاری تیروئی���د تنظیم مقدار  کم  3- در پ���رکاری یا 

مصرف دارو الزم است.
ع���وارض جانبی: بی  اش���تهایی،  تهوع، اس���تفرا غ، 
کتیک )قطع درمان الزم است(  اسهال، اسیدوز ال
کاه���ش ج���ذب ویتامی���ن B12 مهم ترین عوارض  و 

جانبی ناشی از متفورمین می باشند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: س���ایمتیدین،  آمیلوراید،  
کلسیم،  دیگوکسین،  مورفین ،  کانال  مس���ددهای 
کینی���ن،  رانیتیدی���ن، تریامت���رن ،  پروکائین  آمی���د، 
تری  متوپریم و وانکومایس���ین غلظت پالس���مایی 

متفورمین را افزایش می دهند.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف متفورمین باید دوروز قبل از جراحی یا 
اس���تفاده از مواد حاجب برای آزمایش���ات پزشکی 

قطع شود.
کتیک )اسهال،   2- در صورت بروز عالئم اسیدوز ال
کوتاه و سریع،  کرامپ   های عضالنی،  تنفس  درد و 
خستگی، ضعف و خواب  آلودگی( مصرف دارو باید 

گردد. قطع 
مق���دار مص���رف: 500میلی گ���رم ه���ر 8 س���اعت یا 
گ���رم ه���ر 12 س���اعت هم���راه ی���ا بع���د از  850میل���ی 
کث���ر مق���دار مص���رف  غ���ذا مص���رف می  ش���ود. حدا

g/ day 3-2 در نوبت های منقسم می  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg, 1000mg
Tablet (Extended Release): 500mg, 
1000mg

             METFORMIN+                  
     GLIBENCLAMIDE                   

کنترل دیابت نوع  موارد مصرف: ای���ن دارو برای 
که به درمان با تجویز متفورمین و  دو در بیماران���ی 
گلی بنکالمید به تنهایی پاسخ نداده اند مصرف  یا 

می شود.
مق���دار مص���رف: مق���دار مص���رف ای���ن دارو ی���ک 
که همراه با غذا مصرف  قرص 2-1 بار در روز اس���ت 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet:Metformine500mg+Glibencl
amide 2.5mg, Metformine500mg + 
Glibenclamide 5mg

             METFORMIN+                   
     PIOGLITAZONE               

کنترل دیابت نوع  موارد مصرف: ای���ن دارو برای 
که به درمان ب���ا تجویز متفورمین  دو در بیماران���ی 
و یا پیوگلیتازون به تنهایی پاسخ نداده اند مصرف 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود اغمای 
کلیه، نارس���ایی  کبد یا  دیابتی، نارس���ایی ش���دید 
قلب���ی، دیابت نوع یک، عفونت ش���دید، اس���یدوز 
متابولی���ک، اس���ترس، تروم���ا و نیز در اف���راد زیر 18 

سال نباید تجویز شود.
هش���دارها: احتمال بروز هیپوگلیسمی با مصرف 

این دارو وجود دارد.
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عوارض جانبی: پیوگلیتازون ممکن اس���ت باعث د

ب���روز فارنژی���ت، ادم، س���ردرد، عفون���ت تنفس���ی، 
گوارش���ی، اخت���الل در دید،  س���ینوزیت، اختالالت 
کاهش میل جنسی شود. در  دفع خون در ادرار و 
مورد عوارض جانبی ناشی از متفورین به تک نگار 

این دارو مراجعه شود.
تداخل  ه���ای داروی���ی: کتوکون���ازول متابولیس���م 
پیوگلیتازون را مهار می کند. در مورد تداخل های 
داروی���ی ناش���ی از متفوری���ن به تک نگار ای���ن دارو 

مراجعه شود.
دارو  ای���ن  مص���رف  مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
mg 15+500 ی���ا mg 15+850 ی���ک ت���ا دو ب���ار در روز 

است.
اشکال دارویی

Tablet: Metformine500mg+Pioglitazone 
15mg

        METHIMAZOLE             
م���وارد مص���رف: متی م���ازول در درم���ان پ���رکاری 

تیروئید مصرف می  شود.
هشدارها

1- در صورت وجود ضعف مغز استخوان، نارسایی 
کبد یا عفونت باید با احتیاط مصرف شود.

2- امکان بروز حساس���یت متقاطع بین دارو های 
ضدتیروئید تیوامیدی وجود دارد.

3- دوره درمان دارو معمواًل شش ماه تا چندسال 
است.

گرانولوس���یتوز )گلودرد،  4- در ص���ورت بروز عالئم آ
تب یا بثورات جلدی( باید مصرف دارو قطع شود.
گلودرد(،  گرانولوسیتوز )تب،  لرز،  عوارض جانبی: آ
زردی چشم و پوست )یرقان انسدادی( از عوارض 

جانبی مهم دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
ک���ی ب���ا متی مازول ممکن اس���ت  ضدانعق���اد خورا
باع���ث افزایش اث���رات ضدانعقادی ش���ود. مصرف 
همزم���ان دارو های تضعیف کننده مغز اس���تخوان 
با متی مازول ممکن اس���ت باعث تش���دید عوارض 

جانبی دارو شود.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: دارو باید هر روز در س���اعت 

مشخصی مصرف شود.

مقدار مصرف
بزرگس���االن: در پرکاری تیروئید )با توجه به شدت 
آن( mg/day 60-15 به عن���وان مقدار مصرف اولیه 
در 3نوب���ت منقس���م به م���دت 8-6 هفته مصرف 
 5-30 mg/day می  شود. مقدار مصرف نگهدارنده
در 3-2نوبت منقس���م اس���ت. در بح���ران تیروئید 
س���می 20-15میلی گ���رم ه���ر 4 س���اعت در روز اول 

مصرف می  شود.
ک���ودکان: در پ���رکاری تیروئید مق���دار مصرف اولیه
mg/ kg/ day 0/4 در س���ه نوبت منقس���م و مقدار 
مصرف نگهدارنده mg/kg/day 0/2 در سه نوبت 

منقسم است.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg

                   METHYL                 
        PREDNISOLONE          

م���وارد مص���رف: متیل پردنیزولون ب���رای درمان 
جایگزین���ی در نارس���ایی غ���ده فوق کلی���ه، درم���ان 
کردن  عالمتی اختالالت آلرژیک التهابی، س���رکوب 
سیستم ایمنی، درمان هیپرپالزی مادرزادی غده 
فوق کلیه، ادم مغزی و بیماری  های روماتیس���می 

مصرف می شود.
موارد منع مصرف

1- به ص���ورت تزری���ق داخ���ل  مفصل���ی در جراحی 
ترمیمی مفاصل، وجود اختالالت انعقادی خون، 
شکس���تگی داخل مفصلی، عفونت اطراف مفصل 
یا سابقه ابتال به آن، پوکی استخوان اطراف مفصل 
ب���ه دالیلی غی���ر از  آرتری���ت و مفصل ناپای���دار نباید 

مصرف شود.
2- در پیش���گیری از س���ندرم زجر تنفسی نوزادان، 
در صورت وجود آمنیونیت، عفونت سیستمیک یا 
کفایت جفت و پارگی  تب،  عفونت با هرپس،  عدم 

زودرس غشا نیز نباید مصرف شود.
هشدارها

در  متیل پردنیزول���ون  طوالنی م���دت  تجوی���ز   -1
کودکان ممکن است به مهار رشد آنها منجر شود.

2- ب���ه دنب���ال مص���رف ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 
آزمایش���ات بررس���ی عملکرد محور هیپوتاالموس- 

کلیه دچار اختالل شود. هیپوفیز- غده فوق 
3- تجویز سریع داخل وریدی مقادیر زیاد این دارو، 
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ممکن است موجب کالپس قلبی- عروقی گردد.
ب���ا  طوالنی م���دت  درم���ان  جانب���ی:  ع���وارض 
متیل پردنیزولون بیم���ار را به ابتال به بیماری   های 
عفونی مس���تعد می  کند و از طرف���ی عالئم عفونت 
را نی���ز پنهان می س���ازد. مص���رف مقادی���ر زیاد این 
کند.  دارو ممکن اس���ت اختالالت روانی را تشدید 
گوارش���ی،  آب مرواری���د، تکرر ادرار، پرنوش���ی، زخم 
کن���ه و پرفش���ار خون���ی از  عالئ���م شبه کوش���ینگ، آ

عوارض جانبی دارو هستند.
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ع مانن�����د  دارو  ب���ا ریفامپی���ن، دارو ه���ای ضدص������ر
کاربام����ازپین،  فنوباربیتال، فنی  توئین و پریمیدون 
موج���ب تس���ریع متابولیس���م متیل پردنیزول���ون و 
کاه���ش اث���ر آن می  گ���ردد. ای���ن دارو ممکن اس���ت 
کاهنده قندخون و یا  کاهش اثر  دارو ه���ای  باع���ث 

گردد. کاهنده فشار خون  دارو های 
نکات قابل توصیه

گهان���ی مصرف دارو  بعد از اس���تفاده  1- از  قط���ع نا
طوالنی مدت )بیش از 3 هفته( پرهیز شود.

بایس���تی  2- در ط���ول درم���ان، مص���رف س���دیم 
محدود شود و مصرف مکمل   های حاوی پتاسیم 

توصیه می  شود.
درم���ان  ط���ول  در  چشم پزش���کی  معاین���ات   -3
طوالنی مدت، باید به صورت دوره ای انجام گیرد.

مقدار مصرف
بزرگس���االن: متیل پردنیزولون اس���تات به صورت 
تزری���ق داخل صفاق���ی، داخل مفصل���ی ی���ا تزری���ق 
در باف���ت نرم ب���ه می���زان 80-40 میلی گ���رم تجویز  
می  ش���ود. در صورت نی���از، این مق���دار در فواصل 
5-1 هفت���ه تک���رار می  ش���ود. مقدار مصرف ش���کل 
داخ���ل  به ص���ورت  سوکس���ینات 40-10میلی گ���رم 
که در ص���ورت نیاز تکرار  عضالن���ی یا وریدی اس���ت 
می  ش���ود. مقدار مصرف ش���کل اس���تات در تزریق 
که در صورت نیاز  عضالنی 120-40میلی گرم است 

هر روز تا 2 هفته قابل تکرار است.
مق���دار  اس���کلروز  مولتیپ���ل  ش������دید  م������وارد  در 
ش���کل  از  هفت���ه  ی���ک  به م���دت   170 mg/ day
اس���تات و ی���ا mg/day 160 از ش���کل سوکس���ینات 
مصرف می  ش���ود و س���پس 70میلی گرم از اس���تات 
و ی���ا 65میلی گرم از سوکس���ینات ی���ک روز درمیان 

به مدت یک ماه تزریق می  شود.

 0/2 mg/ kg/ day کودکان: در نارسایی غده فوق کلیه
یا day/mg/m2 3/3 در س���ه نوبت منقسم مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 40mg, 250mg, 500mg, 1000mg

                   METHYL                
       TESTOSTERONE          

به عن���وان  متیل تستوس���ترون  مص���رف:  م���وارد 
کمبود یا  جانش���ین   درمان���ی در م���ردان در م���وارد 
فق���دان آندروژن   ه���ا، ناتوان���ی جنس���ی، تاخیر  در 
کمکی و ثانویه  بلوغ پسران، نهان بیضگی، درمان 
س���رطان پس���تان در زن���ان و درمان جانش���ینی در 

کتریک مردان مصرف می  شود. کلیما سندرم 
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
س���رطان پس���تان در مردان، س���رطان پروستات، 
کلسیم خون نباید مصرف شود. بارداری، افزایش 

هشدارها
کبدی،  1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی قلب���ی ی���ا 
خ�����ون،  پرفش������اری  قل�����ب،  ایس���کمی  بیم���اری 
ع، میگ���رن، متاستاز های استخوانی و نیز  در  ص���ر
س���الخوردگان یا قبل از بلوغ در پس���ران با احتیاط 

مصرف شود.
2- به علت احتمال بسته شدن زودرس اپی  فیز یا 
کودکان نابالغ با  بلوغ جنسی زودرس، این دارو در 

گردد. احتیاط تجویز  
3- مص���رف این دارو در مردان س���الخورده ممکن 
اس���ت خط���ر ب���زرگ ش���دن پروس���تات یا تش���دید 

سرطان پروستات را افزایش دهد.
هم���راه  ب���ه  س���دیم  احتب���اس  جانب���ی:  ع���وارض 
کلس���یم خ���ون، افزایش رش���د توده  ادم، افزای���ش 
اس���تخوانی، نعوظ مداوم، بس���ته ش���دن زودرس 
اپی فیز، بلوغ زودرس در پسر ها، مهار تولید اسپرم 
در م���ردان، بروز خواص جنس���ی مردان���ه در زنان، 
اخت���الل قاعدگ���ی و زردی از ع���وارض جانب���ی دارو 

هستند.
کاهش میزان  تداخل  ه���ای دارویی: این دارو ب���ا 
کتور های انعق���ادی، اثر ضدانعق���ادی وارفارین  فا
را افزای���ش می ده���د. همچنی���ن ممک���ن اس���ت با 
کاهش غلظت قند خون اثر دارو های پایین  آورنده 

قندخون را افزایش دهد.
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نکات قابل توصیهد

1- برای به حداقل رساندن اختالالت گوارشی این 
دارو همراه با غذا مصرف شود.

2- در ص���ورت ب���روز عالئ���م مردانه در زن���ان مقدار 
کاهش داد یا مصرف آن را قطع  مصرف دارو را باید 

کرد.
مقدار مصرف: برای جانش���ین درمانی هورمونی 
در م���ردان در درم���ان ناتوان���ی جنس���ی،  س���ندرم 
کتری���ک و هیپوگنادیس���م mg/day 50-10 و  کلیما
در   نهان بیضگی 10میلی گرم س���ه بار در روز مصرف 
می شود. در سرطان پستان در زنان،  50میلی گرم 
که بع���د از 2-4  4-1 ب���ار در روز مص���رف می ش���ود، 
هفته در صورت بروز پاس���خ، مقدار مصرف دارو به 
کاهش می یابد. در بلوغ  50 میلی گرم دو بار در روز 
به تأخیر افتاده در پسران mg/day 25-5 به مدت 

6-4 ماه تجویز می  گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg

           NANDROLONE                   
کم خونی  موارد مص���رف: ناندرولون برای درمان 
کلی���ه، پوکی اس���تخوان دوران  ناش���ی از نارس���ایی 
کاتابولی���ک و  یائس���گی و نی���ز  درم���ان روند ه���ای 

سرطان پستان به کار می  رود.
ص���ورت  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کبد، س���رطان پروستات،  وجودنارس���ایی ش���دید 
س���رطان پس���تان در م���ردان، پورفی���ری،  افزای���ش 
کلس���یم خون و سرطان پس���تان متاستاز یافته در 
کلس���یم خ���ون نباید مصرف  زنان همراه با  ازدیاد 

شود.
هشدارها

کبدی،  کلیوی یا   1- در نارس���ایی قلبی، نارس���ایی 
ع، میگرن و متاستاز  پرفش���اری خون، دیابت، صر

استخوانی با احتیاط تجویز  شود.
ک���ودکان و نوجوانان خطر انس���داد زودرس  2- در 
اپی  فیز  و بلوغ زودرس و  بروز   صفات ثانویه مردان 

در زنان وجود دارد.
3- مص���رف اس���ترویید های آنابولی���ک در م���ردان 
مس���ن، باخطر بزرگ ش���دن و س���رطان پروستات 

همراه است.
کنه، احتب���اس س���دیم و ادم،  ع���وارض جانب���ی: آ

بروز صفات ثانویه جنس���ی مردانه در زنان،  فقدان 
قاعدگی، مهار اس���پرماتوژنز، انس���داد اپی  فیز  قبل 
کبدی  از  بل���وغ، آزمون   ه���ای غیرطبیع���ی عملکرد 
کبدی به دنبال درمان بلند  مدت از  و  تومور ه���ای 

عوارض جانبی دارو هستند.
همزم��������ان  تجوی���ز  داروی������ی:  تداخ�����ل  ه���ای 
و  کورتیکوتروپی���ن، غذا ه���ا   آدرنوکورتیکویید ه���ا، 
دارو ه���ای ح���اوی س���دیم ب���ا ناندرول���ون موج���ب 
تش���دید عوارض جانبی دارو می  ش���ود. ناندرولون 
غیراس���تروییدی،  ضدالته���اب    دارو ه���ای  اث���ر 
سالیس���یالت   ها و دارو ه���ای ضدانعق���اد را تقویت 

می  کند. 
نکات قابل توصیه

کبد ب���ا مصرف طوالن���ی  مدت یا  1- بروز س���رطان 
گزارش شده است. مقادیر  زیاد دارو 

2- برای افزایش اثر درمانی دارو باید از رژیم غذایی 
کالری استفاده نمود. غنی از پروتئین و 

مقدار مصرف: 50 میلی گرم هر سه هفته از طریق 
تزریق عمیق داخل عضالنی تجویز  می گردد.

اشکال دارویی
Injection:25 mg/ml

       OXANDROLONE             
موارد مصرف: این دارو دارای خواص آنابولیک و  

آندروژنی می باشد.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در ص���ورت وجود 
کلسیم  کبدی، زیادی قند خون، زیادی  نارس���ایی 
خون، بارداری و در  مردان مبتال به سرطان سینه و 

پروستات نباید مصرف شود.
وج���ود  ص�����������ورت  در  دارو  ای���ن  هش��������دارها: 
کلی���وی  ناراحتی  ه���ای قلبی-عروق���ی، نارس���ایی 
ع، میگ���رن، دیاب���ت، پورفی���ری و  کب���دی، ص���ر و 
احتباس مایع���ات و ادم با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
عوارض جانبی: افزایش احتباس نیتروژن، سدیم 
کلس���یم خون، افزایش رش���د  و آب، ادم، افزای���ش 
کبدی، تومورهای  اس���تخوانی و اسکلتی، سمیت 
کاه���ش HDL و افزای���ش   ،LDL کب���دی، افزای���ش
کنه،  هماتوکریت، سردرد، بی خوابی، افسردگی، آ
رش���د غیرطبیع���ی مو، ته���وع، اس���تفراغ، دل درد، 
ژنیکوماستی، اختالالت قاعدگی و آتروفی بیضه از 
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عوارض جانبی این دارو می باشند.
تداخل  ه���ای دارویی: خط���ر خونریزی در صورت 
مصرف همزم���ان این دارو ب���ا داروهای ضدانعقاد 
افزایش می یابد. این دارو با داروهای پایین آورنده 

قندخون تداخل دارد. 
مقدار مص���رف:mg/day 20-2/5 در 4-2 نوبت 
منقس���م مصرف می ش���ود. جهت القای رش���د در 
پسران مقادیر mcg/ kg 100 نیز  تجویز  شده است.

اشکال دارویی
Tablet: 2.5mg

     OXYMETHOLONE            
کسی  متولون در درمان کم خونی  موارد مصرف: ا
ناش���ی از ضعف شدید مغزاس���تخوان و پیشگیری 
از عواق���ب آنژیوادم ارثی و یا درمان تأخیر  در رش���د 

مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابتال به س���رطان 
کبد، افزایش شدید  کار  پس���تان، نارسایی ش���دید 
کلس���یم خون و س���رطان پروس���تات نباید مصرف 

شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود ناراحت���ی قلب���ی ی���ا س���ابقه 
انفارکتوس میوکارد باید با احتیاط مصرف شود.

کاهش قند خون  2- این دارو ممکن اس���ت باعث 
در  افراد دیابتی شود.

کن���ه و چرب ش���دن پوس���ت،  ع���وارض جانب���ی: آ
کلیتوری���س در زن���ان، ب���زرگ ش���دن  ب���زرگ ش���دن 
آلت تناس���لی مردان، خشن ش���دن صدا در زنان، 
اختالالت قاعدگی و رش���د غیرطبیعی مو، افزایش 
نعوظ در مردان،  تحریک  پذیری مثانه، حس���اس 
شدن پستان  ها و ژینکوماس���تی از عوارض جانبی 

دارو هستند.
همزم���ان  مص������رف  داروی�������ی:  ت�����داخل  ه���ای 
کسی  متولون با دارو های ضدانعقاد ممکن است  ا
باع���ث افزای���ش اث���رات ای���ن دارو ها ش���ود. مصرف 
کبد ممکن  همزمان با س���ایر دارو های سمی برای 
کبد  است باعث تشدید عوارض سمی دارو بر روی 

شود.
نکات قابل توصیه

1- درم���ان ب���ا دارو باید ب���ا حداقل مق���دار مصرف 
شروع شود.

2- مص���رف رژیم غذایی متع���ادل از  نظر پروتئین 
کالری برای دس���تیابی به اثرات درمانی مناسب  و 

الزم است.
مقدار مصرف

مص���رف   1-5 mg/kg/day مق���دار  بزرگس���االن: 
کم خونی ممکن اس���ت به  می  ش���ود. برای درمان 

6-3 ماه درمان نیاز باشد.
مق���دار  ن���ارس  ک���ودکان  و  ن���وزادان  در  ک���ودکان: 
mg/ kg/day 18 ی���ا mg/m2 5 برای یک بار مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg

      PARATHORMON            
موارد مصرف: پاراتورمون در درمان کم کاری حاد 
غ���ده پاراتیرویید همراه با تتان���ی به منظور افزایش 
کلسیم خون تجویز می  ش���ود. این دارو همچنین 
کم کاری غده پاراتیروئید به  در تش���خیص افتراقی 

کار می رود.
م���وارد من���ع مصرف: ای���ن دارو نبای���د در  افرادی 
کلس���یم آن ها باال است، مصرف  که غلظت خونی 

شود.
هشدارها

که ناشی  1- تتانی ناشی از اختالالت متابولیسمی 
کارک���رد غیرطبیعی پاراتیرویید نیس���ت، نباید با  از 

این دارو درمان شود.
کن���د اس���ت، برای  ک���ه ش���روع اث���ر دارو  2- از آنج���ا 
تخفی���ف س���ریع بیم���اری، تجوی���ز داخل وری���دی 

کلسیم ضروری است.
ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادی���ر  زیاد ای���ن دارو 
کلسیم  ممکن اس���ت موجب افزایش بیش از حد 
ب���روز ضع���ف، بی  اش���تهایی،  خ���ون و در نتیج���ه 
اس���تفراغ، اسهال و در نهایت اغما و مرگ شود. در 
کلسیم به مدت طوالنی،  صورت باال بودن میزان 
کلس���یم در بافت  ه���ای ن���رم نظیر  ام���کان رس���وب 

کلیه   ها وجود دارد.
کم  کاری  مقدار مصرف: در تتانی ش���دید ناشی از 
پاراتیرویی���د، مق���دار 40-20واح���د ه���ر 12 س���اعت 
یک ب���ار مص���رف می  ش���ود. در تش���خیص افتراقی 
کم کاری غده پاراتیرویید مقدار 200واحد به صورت 

داخل وریدی تزریق می  شود.
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Injection: 100U/ml

        PIOGLITAZONE            
موارد مصرف: پیوگلیتازون همراه با سایر داروها 
در درمان بیماری دیابت نوع دو مصرف می شود.

موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 
کودکان  کتواس���یدوز  دیابت���ی و در  احتقانی قلب، 

کمتر  از  18 سال نباید مصرف شود.
هشدارها

1- پیوگلیت���ازون ممک���ن اس���ت باع���ث احتب���اس 
مایعات شود.

تحری���ک  باع���ث  اس���ت  ممک���ن  دارو  ای���ن   -2
تخمک گذاری در زنان یائسه شود.

ع���وارض جانب���ی: فارنژیت، ادم، س���ردرد، عفونت 
کم خونی،  اختالالت  دستگاه تنفسی، سینوزیت، 
بینای���ی،  اخت���الالت  وزن،  افزای���ش  گوارش���ی، 
سرگیجه، درد عضالت، دفع و کاهش میل جنسی 

از عوارض جانبی این دارو هستند.
کتوکونازول،  تداخل  های دارویی: پیوگلیتازون با 

جم فیبروزیل و ریفامپین تداخل دارد.
مقدار مص���رف: mg/day 30-15 همراه با س���ایر 
کثر  داروه���ای ضددیابت مص���رف می ش���ود. حدا

مقدار مصرف mg/ day 45 است.
اشکال دارویی

Tablet: 15mg, 30mg, 45mg

       PREDNISOLONE             
درم���ان  ب���رای  پردنیزول���ون  مص���رف:  م���وارد 
جایگزین���ی در نارس���ایی غ���ده فوق کلی���ه و درمان 
عالمتی اختالالت التهابی و آلرژیک، سرکوب کردن 
دس���تگاه ایمن���ی، درم���ان هیپرپ���الزی م���ادرزادی 
روده،  التهاب���ی  بیماری ه���ای  فوق کلی���ه،  غ���ده 
بیماری  ه���ای روماتیس���می و ادم مغ���زی مص���رف 

می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود عفونت   های 

سیستمیک نباید مصرف شود.
هشدارها

ک���ودکان  1- اس���تفاده بلندم���دت پردنیزول���ون در 
ممکن است به مهار رشد منجر شود.

اس���ت  ممک���ن  دارو  ای���ن  مص���رف  به دنب���ال   -2

آزمون  های بررسی عملکرد محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز-غده فوق کلیوی دچار اختالل شود.

3- در اف���راد مس���ن و به خص���وص زن���ان یائس���ه، 
احتم���ال ب���روز پوکی اس���تخوان و پرفش���اری خون 

افزایش می  یابد.
4- ب���ا تجویز مقادیر بیش از mg/day 7/5 ممکن 
کوشینگ ظاهر شود. است عالئمی شبیه سندرم 

5- در افراد با س���ابقه ابتال به سل،  پرفشار خونی، 
س���کته اخی���ر قلب���ی،  نارس���ایی احتقان���ی قل���ب،  
کبد، دیابت یا س���ابقه خانوادگی  کلیه و  نارس���ایی 
ع،  این بیماری،  اختالالت روحی و روانی حاد،  صر
ک���م  کاری تیروئید با احتیاط  گوارش���ی و  زخم   های 

تجویز شود.
عوارض جانب���ی: درمان بلندمدت با پردنیزولون، 
بیم���ار  را مس���تعد  ابت���ال ب���ه بیماری  ه���ای عفونی 
می  کن���د و  از طرف���ی عالئ���م عفون���ت نی���ز  پنه���ان 
کاه���ش و ی���ا ت���اری دی���د، تک���رر ادرار و  می  ش���ود. 
گوارش���ی، عالئم شبه کوش���ینگ،  پرنوش���ی، زخم 
کن���ه و پرفش���اری خ���ون از ع���وارض جانب���ی دارو  آ

هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کاربامازپین،  ع مانند  ریفامپین، دارو های ضدصر
فنوباربیت���ال،  فنی  توئی���ن و  پریمی���دون موج���ب 
کاه���ش اث���ر دارو می  گ���ردد. این دارو ممکن اس���ت 
کاهن���ده قندخون و یا  کاه���ش اثر دارو های  باعث 

گردد. کاهنده فشار خون  دارو های 
نکات قابل توصیه

گوارش���ی  1- ب���رای ب���ه حداق���ل رس���اندن تحریک 
پردنیزولون باید بعد از غذا مصرف شود.

گهان���ی مصرف دارو بعد از اس���تفاده  2- از قط���ع نا
بلندمدت )بیش از 3 هفته( پرهیز شود.

3- در ط���ول درمان، مصرف س���دیم باید محدود 
شده و مصرف مکمل   های حاوی پتاسیم توصیه 

می شود.
4- معاین���ات چش���م پزش���کی در ط���ول درم���ان 

گیرد. بلندمدت، باید به طور مرتب انجام 
کثر  مق���دار مص���رف: ابت���دا mg/day 20-10 )حدا
mg/ day 60( ترجیح���ًا در هن���گام صب���ح و بع���د از 
صبحان���ه، مصرف می  ش���ود. درم���ان نگهدارنده، 
به طور معمول mg/day 15-2/5 بوده ولی ممکن 

است به مقادیر مصرف بیشتر  نیز  نیاز  باشد.
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اشکال دارویی
Tablet: 5mg, 20mg, 50mg

         PREDNISONE                   
موارد مص���رف: پردنیزون برای درمان جایگزینی 
عالمت���ی  درم���ان  فوق کلی���ه،  غ���ده  نارس���ایی  در 
ک���ردن  اخت���الالت التهاب���ی و  آلرژی���ک، س���رکوب 
دستگاه ایمنی، درمان  هیپرپالزی مادرزادی غده 

فوق کلیه و ادم مغزی مصرف می شود.
موارد مص���رف: پردنیزون برای درمان جایگزینی 
در نارس���ایی غ���ده فوق کلی���ه و درم���ان عالمت���ی 
ک���ردن  س���رکوب  آلرژی���ک،  و  التهاب���ی  اخت���الالت 
سیس���تم ایمنی، درم���ان هیپرپ���الزی م���ادرزادی 
کلی���ه، بیماری ه���ای التهاب���ی روده،  غ���ده ف���وق 
بیماری  ه���ای روماتیس���می و ادم مغ���زی مص���رف 

می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود عفونت   های 

سیستمیک نباید مصرف شود.
هشدارها

ک���ودکان  در  پردنی���زون  بلند م���دت  اس���تفاده   -1
می  تواند منجر به مهار  رشد شود.

2- ب���ه دنب���ال مص���رف ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 
آزمون  های بررسی عملکرد محور هیپوتاالموس-

هیپوفیز-غده فوق کلیه دچار اختالل شود.
3- در افراد مس���ن و به ویژه زنان یائس���ه، احتمال 
بروز  پوکی اس���تخوان و پرفش���اری خ���ون،  افزایش 

می یابد.
4- با  تجویز  مقادیر  بیش از mg/day 7/5 ممکن 
کوشینگ ظاهر شود. است عالئمی شبیه سندرم 

5- در اف���راد ب���ا س���ابقه ابت���ال به س���ل،  پرفش���اری 
خون، سکته قلبی اخیر،  نارسایی احتقانی قلب،  
کبد، دیابت یا س���ابقه خانوادگی  کلیه و  نارس���ایی 
ع،  این بیماری،  اختالالت روحی و روانی حاد،  صر
ک���م  کاری تیروئید با احتیاط  گوارش���ی و  زخم   های 

تجویز شود.
عوارض جانبی: درمان بلندمدت با پردنیزون بیمار  
را مس���تعد ابتال به بیماری  ه���ای عفونی می  کند و از  
کاهش و  طرفی عالئم عفونت نیز پنهان می  ش���ود. 
گوارش���ی،  یا تاری دید، تکرر  ادرار و پرنوش���ی، زخم 
کنه و افزایش فشار خون از  عالئم شبه کوش���ینگ، آ

عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل  های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
کاربامازپین،  ع مانند  ریفامپین، دارو های ضدصر
فنوباربیت���ال،  فنی  توئی���ن و پریمی���دون موج���ب 
کاه���ش اث���ر دارو می  گ���ردد. این دارو ممکن اس���ت 
کاهن���ده قندخون و یا  کاه���ش اثر دارو های  باعث 

گردد. کاهنده فشار خون  دارو های 
نکات قابل توصیه

گوارش���ی  1- ب���رای ب���ه حداق���ل رس���اندن تحریک 
پردنیزون باید بعد از غذا مصرف شود.

گهانی مصرف دارو بعد از  اس���تفاده  2- از  قط���ع نا
بلند مدت )بیش از 3 هفته( پرهیز شود.

3- در ط���ول درم���ان، مص���رف س���دیم بایس���تی 
محدودشده و مصرف مکمل  های حاوی پتاسیم 

توصیه می  شود.
4- در ط���ول درم���ان بلندمدت، معاینات چش���م 

گیرد. پزشکی باید به طور مرتب انجام 
کثر  مق���دار مص���رف: ابت���دا mg/day 20-10 )حدا
mg/day 60( ترجیح���ًا در هن���گام صب���ح و بع���د از 
صبحان���ه، مص���رف می ش���ود. این مق���دار مصرف 
کاه���ش یافت���ه و یا  ممک���ن اس���ت ط���ی چن���د روز 
ممکن اس���ت ت���داوم مص���رف دارو به م���دت چند 
هفته تا چندماه نیاز باش���د. مقدار دارو در درمان 
 2/5-15 mg/day معم���ول به ط���ور  نگهدارن���ده، 
بوده ولی ممکن است به مقادیر مصرف زیادتر  نیز  

نیاز  باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg, 5mg, 20mg, 50mg 

      PROGESTERONE               
موارد مصرف: پروژس���ترون برای درم���ان آمنوره 
و خونریزی  ه���ای غیرطبیعی رحم )ناش���ی از عدم 
کنترل  تع���ادل هورمونی(، جلوگی���ری از ب���ارداری، 
من���وراژی،  زایم���ان زودرس، آندومتریوز، س���ندرم 
پی���ش از قاعدگ���ی و در زن���ان فاقد تخم���دان برای 
آماده کردن رحم جهت پذیرش تخمک بارورشده 

در روش IVF مصرف می  شود.
ص���ورت  در  پروژس���ترون  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
وجود اختالالت ترومبوآمبولی، س���رطان پستان، 
خونریزی واژن با علت نامشخص و سقط فراموش 

شده نباید تجویز شود. 
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کاهش بینایی، بیرون آمدگی چشم،  1- در صورت 
دوبینی، میگرن، بروز اختالالت ترومبوتیک مانند 
ترومبوفلبیت،  اخت���الالت مغزی-عروقی، آمبولی 
ریوی و ترومبوز شبکیه چش���م تجویز پروژسترون 

تزریقی باید قطع شود.
2- قبل از تزریق پروژس���ترون باید معاینه فیزیکی 

پستان و لگن انجام شود.
ع،  3- در ص���ورت وج���ود بیماری  های���ی مثل صر
میگرن، آسم،  اختالالت قلبی و کلیوی و نیز سابقه 

افسردگی روانی و دیابت،  با احتیاط تجویز شود.
عوارض جانبی: خونریزی  های نامنظم، لکه بینی،  
تغییر در می���زان خونریزی قاعدگی، آمن���وره، ادم، 
تغییرات وزن، تغییر ترش���حات د هانه رحم، یرقان 
کلوآس���ما  و   ناش���ی از توقف صفرا، بثورات جلدی، 

افسردگی از  عوارض جانبی دارو هستند.
همزم������ان  مص��������رف  داروی������ی:  تداخ����ل  ه���ای 
پروژستین   ها با بروموکریپتین موجب ترشح بیش 
از ح���د و خود به خ���ودی ش���یر می  گ���ردد. ترکیبات 
کاربامازپین و  کبدی مث���ل  کنن���ده آنزیم   ه���ای  القا
کار ایی پروژس���تین   ها  کاهش  فنی  توئین موج���ب 

می شوند.
مقدار مصرف

پروژس���ترون در درم���ان آمن���وره ثانوی���ه  تزریق���ی: 
به می���زان 10- 5میلی گ���رم ب���رای 8-6 روز متوال���ی 
داخل عضالنی تجویز می  شود. در خونریزی   های 
 5-10 mg/day ناش���ی از  اخت���الل عملکرد رحم���ی

به مدت 6 روز مصرف می  شود.
واژینال: ش���کل واژینال دارو در IVF دو بار در  روز  و 

به مدت چندین هفته استعمال می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg, 200mg
Injection: 25mg/ml, 50mg/ml
Vaginal Suppository: 100mg, 200mg, 
400mg

   PROPYLTHIOURACIL     
موارد مصرف: پروپیل تیواوراس���یل برای درمان 

پرکاری تیروئید مصرف می شود.
کبد نباید  موارد منع مصرف: در صورت نارسایی 

تجویز شود.

هشدارها
کلی���وی مق���دار مص���رف دارو باید  1- در نارس���ایی 

کاهش یابد.
دارو ه�������ای  بی���ن  مت���قاط���ع  حس����اس�����یت   -2

ضدتیروئی����د تیوآمیدی گزارش شده است.
3- به دلی���ل اث���ر دارو در تضعی���ف مغز اس���تخوان، 
گونه عفونت بایس���تی ش���مارش  در صورت بروز هر 
گویچه  ه���ای س���فیدخون انجام ش���ود. در صورت 
ب���روز نوتروپنی، مص���رف دارو بای���د بالفاصله قطع 

گردد.
ع���وارض جانب���ی: عوارض دارو وابس���ته ب���ه مقدار 
مصرف بوده و طی 8-4 هفته پس از شروع مصرف 
ظاهر می  شود. این عوارض شامل تهوع، سردرد، 
بث���ورات جل���دی،  برگش���ت  پذیر،  و  ت���ب خفی���ف 
درد مفصل���ی، زردی و ندرت���ًا طاس���ی می  باش���د. 

ک دارو است. گرانولوسیتوز  از عوارض خطرنا آ
کاه���ش مق���دار مص���رف  تداخل  ه���ای داروی���ی: 
و  تئوفیلی���ن  آمینوفیلی���ن،  مانن���د  دارو ه������ای���ی 
دیگوکس���ین پس از درمان با پروپیل تیواوراس���یل 
الزم اس���ت. دارو های حاوی ید مانند آمیودارون، 
گلیس���یرین یده و یدور پتاس���یم پاسخ به دارو های 
دارو ه���ای  می دهن���د.  کاه���ش  را  ضدتیروئی���د 
کتیو  توسط تیروئید  ضدتیروئید برداشت ید رادیوا

کاهش می دهند. را 
گلودرد، زخم  نکات قابل توصیه: در ص���ورت بروز  
د ه���ان، خون  مردگ���ی، ت���ب ی���ا بی ق���راری باید به 

گردد. پزشک مراجعه 
مقدار مصرف

 200-400 mg/day بزرگساالن: مقدار مصرف اولیه
تا زم���ان عادی ش���دن وضعیت بیمار  می باش���د. 
 50 -150 mg/day س���پس مقدار  مص���رف دارو ب���ه
گهان���ی فعالی���ت  کاه���ش می  یاب���د. در افزای���ش نا
تیروئی���د، 400-200میلی گرم هر 4 س���اعت مصرف 

می  شود.
س���ال،   6-10 س���نین  ک���������ودکان  در  ک���������ودکان: 
نوب���ت  در 1-4  ک���ی  خورا راه  از   50  -150 mg/ day
کودکان با س���ن  منقس���م تجوی���ز می  ش���ود. ب���رای 
بی���ش از 10 س���ال، mg/day 300-50 در 4-1نوبت 
منقسم، تجویز می شود. مقدار مصرف نگهدارنده 
بس���ته ب���ه پاس���خ بالینی بیم���ار تنظی���م می  گردد. 
در   10 mg/kg/day ن���وزادان  تیروتوکس���یکوز  در 
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نوبت های منقسم مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg
          RALOXIFENE               

م���وارد مص���رف: رالوکس���یفن برای پیش���گیری از 
پوکی استخوان بعد از یائسگی به کار می  رود.

م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
ترومبوآمبولی یا  آمبولی ریوی و نارسایی کبد نباید 

مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وجود نارس���ایی احتقانی 
س���ابقه  و  کلی���وی  نارس����ایی  بدخیم���ی،  قل���ب، 
هیپرتری گلیس���ریدمی وابس���ته ب���ه اس���تروژن ها با 

احتیاط تجویز شود.
عوارض جانبی: برافروختگی، گرفتگی پاها، تعریق، 
اختالل خواب، ادم محیطی، خونریزی واژن، عالئم 
ش���بیه س���رماخوردگی، بثورات جل���دی، اختالالت 
گوارشی، افزایش فشار خون، سردرد، سینوزیت، درد 
عضالت، کارسینومای آندومتر و ترومبوآمبولی های 

ک از عوارض جانبی دارو هستند. خطرنا
کاهش  تداخل  ه���ای دارویی: رالوکس���یفن باعث 

اثربخشی وارفارین می شود.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف رالوکس���یفن نبای���د جایگزی���ن مصرف 
کلس���یم و  لبنی���ات و ی���ا س���ایر فراورده های حاوی 

ویتامین D شود.
ُگر گرفتگی با مصرف  2- با توجه به ش���یوع عارضه 
رالوکس���یفن، تجوی���ز  آن در بیماران مبت���ال به این 

عارضه توصیه نمی شود.
3- به منظ���ور پیش���گیری از ب���روز  ترومبوآمبول���ی 
مص���رف این دارو 72 س���اعت قب���ل از جراحی و  یا 

بستری شدن باید قطع شود.
مقدار مص���رف: مقدار مصرف معم���ول این دارو 

mg/ day 60 است.
اشکال دارویی

Tablet: 60mg

         REPAGLINIDE               
م���وارد مصرف: این دارو در درمان دیابت نوع دو 

مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود کتواسیدوز یا  

کبدی نباید مصرف شود. نارسایی شدید 

کلیوی،  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
کبدی یا طی انجام جراحی با احتیاط تجویز شود.
کاهش قند  گوارش���ی،  ع���وارض جانبی: اختالالت 
خون و اختالالت بینائی از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
تداخل  های داروی�����ی: این دارو با جمفیبروزی����ل، 
فلوکون���ازول،  کون�������ازول،  ایترا کالریتروم���ایس���ین، 
گیرنده  کاربامازپین، مهارکننده های  فنی توئی���ن، 
بتا، مهارکننده های آنزیم مب����دل آنژیوتانس�������ین، 
و  کورتیکوس���تروئیدها   ،NSAID داروه���������������ای 

هورمون های تیروئیدی تداخل دارد.
ن���کات قابل توصی���ه: ای���ن دارو همراه با غ���ذا و یا 

کثر  نیم ساعت بعد از غذا مصرف شود. حدا
گلناید مق���دار مصرف: مق���دار مصرف اولی���ه ریپا
mg/ day 0.5 است و در صورت نیاز در فواصل 1-2 
کثر   هفته ای ت���ا mg/ day 4افزایش می یاب���د. حدا

مقدار مصرف این داروmg/day 16 است.
اشکال دارویی

Tablet: 0.5mg, 1mg, 2mg

       SAPROPTERIN                
موارد مصرف: این دارو در درمان فنیل کتونوری 
ک���ه ب���ه tetrahydrobiopterin( BH4( پاس���خ داده 

باشد، مصرف می شود.
کلیه ب���ا احتیاط  کب���د و  هش���دارها: در نارس���ایی 

گردد. مصرف 
عوارض جانبی: س���ردرد، آب ری���زش بینی، تهوع، 
استفراغ، اسهال، نوتروپنی، سرفه و احتقان بینی 

گزارش شده است. با مصرف این دارو 
تداخل های دارویی: س���اپروپترین ممکن اس���ت 
گردد.  منجر  به تش���دید ع���وارض جانبی لوودوپ���ا  
متوتروکسات می تواند س���طح خونی ساپروپترین 

کاهش دهد.  را 
نکات قابل توصیه: بهتر است ساپروپترین با غذا 

مصرف شود.
 10 mg/kg/day مق���دار مص���رف: مق���دار ش���روع
که یک ماه پس از مصرف بر اس���اس سطح  اس���ت 
خون���ی فنیل آالنین مق���دار دارو تنظیم می ش���ود. 

مقدار معمول mg/kg/day 20-5 است.
اشکال دارویی

Tablet: 50mg
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موارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان دیابت نوع 
دوم مصرف می شود.

کتواس���یدوز  موارد منع مصرف: در صورت وجود 
نباید مصرف شود.

کلیوی با  هش���دارها: در ص���ورت وجود نارس���ایی 
احتیاط تجویز شود.

گوارش���ی، تورم اندام ها  عوارض جانبی: اختالالت 
و عفونت دس���تگاه تنفس���ی از عوارض جانبی دارو 

هستند.
مقدار مص���رف: مقدار مصرف معم���ول این دارو

mg/ day 100 است.
اشکال دارویی

Tablet: 25mg, 50mg

             SITAGLIPTIN+                 
        METFORMIN                              

موارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان دیابت نوع 
دوم مصرف می شود.

مقدار مص���رف: مقدار مصرف معم���ول این دارو 
یک قرص در روزاست.

اشکال دارویی
Tablet: Sitagliptin 50mg + Metformin 
500mg

       SOMATOSTATIN                    
کنت���رل  در  سوماتواس���تاتین  مص���رف:  م���وارد 

گوارشی مصرف می شود. خونریزی های 
عوارض جانبی: انفوزیون سریع دارو ممکن است 
گوارشی، تهوع، برافروختگی و  باعث بروز  ناراحتی 

برادیکاردی شود.
گوارش���ی  کنت���رل خونریزی  مق���دار مص���رف: در 
ابتدا مق���دار 250میکروگرم طی 5-3 دقیقه تزریق 
می ش���ود. س���پس مصرف دارو با انفوزی���ون مقدار 
mcg/kg/hr 3/5 تا زم���ان توقف خونریزی ادامه 
می یاب���د. به منظ���ور جلوگی���ری از ع���ود خونریزی 
ممک���ن اس���ت انفوزی���ون دارو ب���ه م���دت 48-72 

ساعت ادامه یابد. 
اشکال دارویی

Injection: 0.25mg, 3mg

          SOMATROPIN                    
موارد مصرف: سوماتروپین در درمان کوتاه قدی 
کمبود هورمون رشد از جمله در سندرم  ناش���ی از 

ترنر به کار می  رود.
ک���م کاری درمان نش���ده  م���وارد من���ع مصرف: در 
تیروئی���د ی���ا تومور ه���ای بدخی���م، خصوص���ًا تومور 
ک���ه به ط���ور فع���ال در 12 ماه  داخ���ل جمجم���ه  ای 

کرده باشد،  نباید مصرف شود. گذشته رشد 
هشدارها

1- مصرف دارو  تنها در بیماران با اپی فیز   باز  مجاز 
می  باشد.

2- در اف���راد مبتال به دیابت ممکن اس���ت تنظیم 
مقدار مصرف داروی ضددیابت الزم باشد.

کنش   های  عوارض جانبی: تشکیل آنتی  بادی،  وا
موضع���ی آلرژی���ک، درد و ت���ورم در ناحی���ه تزری���ق 
و افزای���ش خوش  خی���م فش���ار داخ���ل جمجمه از 

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: اس���تفاده همزمان مقادیر 
آندروژن   ه�������ا،  آنابولی���ک،  اس���ترویید های  زی���اد 
ای���ن  ب���ا  تیروئی���د  هورمون   ه���ای  و  اس������تروژن   ها 
دارو س���بب تس���ریع در بس���ته ش���دن اپی  فیز ه���ا 
مقادی���ر درمان���ی  بلند م���دت  می  ش���ود. مص���رف 
کی  کورتیکوتروپی���ن )ACTH( و مقادیر زی���اد خورا
کورتیکواستروئید ها، سبب مهار پاسخ به هورمون 

رشد می  شود.
نکات قابل توصیه

1- قبل از به کار بردن این فراورده باید حساس���یت 
به هورمون رش���د و مصرف همزمان س���ایر دارو ها 
کورتیکوتروپی���ن  کورتیکواس���تروئید ها و  خصوص���ًا 

بررسی شود.
2- سن استخوان طی درمان باید هر سال تعیین 

شود.
ک  3- تزری���ق داخل عضالن���ی دارو بس���یار خطرنا

است.
 0/5 -0/7 IU/ kg مقدار مصرف: مق��دار مص����رف
که در  )IU/ kg 1در سندرم ترنر( در  هر   هفته است 

7-6نوبت منقسم تزریق زیرجلدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: 4IU, 12IU, 15 IU/1. 5 ml, 15 
U/ml, 22.5 U/1.5 ml, 30 U/1.5 ml
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       TERIPARATIDE                    
پوک���ی  درم���ان  در  تریپاراتی���د  مص���رف:  م���وارد 

استخوان مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در بیم���اران در 
معرض خطر استئوسارکوما، هیپرکلسمی، متاستاز 
استخوانی یا سابقه ابتال به بدخیمی های اسکلتی 

کلیه نباید مصرف شود. و یا نارسایی شدید 
هشدارها

کلی���ه ب���ا احتیاط  1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
تجویز شود.

کلس���یم  2 - تزری���ق زیرجل���دی دارو باعث افزایش 
خون می شود.

ع���وارض جانب���ی: ته���وع،  درد در پاه���ا، س���ردرد، 
گرفتگی عض���الت، افس���ردگی، افزایش  س���رگیجه، 
اس���ید اوریک خون و افت فشار خون وضعیتی در 
ابتدای درمان از عوارض جانبی این دارو هستند.

ب���������ا  تری������پاراتی�������د  داروی������ی:  ت��������داخ���ل  ه���ای 
بیس فسفونات ها و دیگوگسین تداخل دارد.

مق���دار مص���رف: در درم���ان پوکی اس���تخوان در 
زنان یائس���ه و یا پوکی اس���تخوان اولیه یا ناش���ی از 
هیپوگونادیس���م در مردان مق���دار mcg/day 20 در 
ران ی���ا دیواره ش���کم به ص���ورت زیرجل���دی تزریق 

کثر دوره درمان 18 ماه است. می شود. حدا
اشکال دارویی

Injection: 250mcg/ml

      TESTOSTERONE               
کمبود  م���وارد مصرف: تستوس���ترون در درم���ان 
آندروژن ناش���ی از هیپوگنادیسم اولیه، تأخیر بلوغ 
کم  خونی، تأخیر   در مردان،  سرطان پستان زنان، 
در  رش���د و میکروس���فالی مصرف می  ش���ود. شکل 
کاه���ش وزن در   ک���ی ای���ن دارو ب���رای جب���ران  خورا

بیماران مبتال به ایدز تجویز می شود.
م���وارد منع مص���رف: در ص���ورت وجود س���رطان 
پس���تان در مردان،  س���رطان پروس���تات، نارسایی 
کلیوی، ادم،  س���ابقه انفارکتوس میوکارد،   قلب���ی و 
کلس���یم خ���ون و بزرگ���ی پروس���تات نباید  افزای���ش 

مصرف شود.
هشدارها

ک���ودکان و نوجوان���ان درح���ال رش���د خط���ر   1- در 
انسداد پیش از بلوغ اپی  فیز های استخوانی، بلوغ 

جنس���ی زودرس در م���ردان و  ب���روز  صف���ات ثانویه 
جنسی مردانه در زنان وجود دارد. رشد استخوان 
باید هر شش ماه از   طریق رادیوگرافی دست و مچ 

کنترل شود.
2- در  افراد مس���ن احتم���ال افزایش خطر بزرگی یا 

سرطان پروستات بامصرف این دارو  وجود دارد.
اولیگواس���پرمی،  ایج���اد  احتم���ال  م���ردان  در   -3
آزواسپرمی و ناباروری طی درمان با مقادیر مصرف 

زیاد وجود دارد.
کب���دی، قلب���ی و  4- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
ع، میگرن و متاستاز  کلیوی، پرفش���اری خون،  صر

استخوان این دارو باید با احتیاط تجویز شود.
ع���وارض جانب���ی: احتب���اس س���دیم هم���راه ادم، 
کلس���یم خون، افزایش رش���د اس���تخوان،  افزایش 
نع���وظ غیرطبیع���ی و م���داوم آل���ت تناس���لی، بلوغ 
زودرس و انسداد اپی  فیز  قبل از  بلوغ، بروز صفات 
ثانویه جنس���ی مردانه در زنان، توقف اسپرماتوژنز  
در مردان، نامنظم ش���دن دوره قاعدگی در زنان و 
تحریک پذیری مثانه یا عفونت دستگاه ادراری در 

مردان از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: باعث افزایش اثر  دارو های 
ضدانعقاد می شود. تنظیم مقدار مصرف دارو های 
انس���ولین الزم می باش���د. مص���رف  و  ضددیاب���ت 
همزم���ان ای���ن دارو ب���ا دارو های هپاتوتوکس���یک، 
کب���دی  ب���روز س���میت  افزای���ش احتم���ال  س���بب 

می  شود. 
نکات قابل توصیه

کب���د با  کارس���ینومای هپاتوس���لوالر  و  س���رطان   -1
مص���رف مقادیر زیاد و دوره   ه���ای درمان بلند مدت 

گزارش شده است.
2- در درم���ان بلند مدت احتم���ال ایجاد ناباروری 

در مردان وجود دارد.
مقدار مص���رف: در درمان هیپوگنادیس���م مقدار 
و  ه���ر 3-2 هفت���ه  اولی���ه 250میلی گ���رم  مص���رف 
مقدار مص���رف نگهدارنده 250میلی گ���رم هر 3-6 
که به طور آهس���ته تزریق عضالنی  هفته می باش���د 
می  ش���ود. در درمان سرطان پستان 250میلی گرم 

هر 3-2 هفته یک بار  تجویز  می  شود.
اشکال دارویی

Capsule: 40mg
Injection: 100mg/ml, 250mg/ml
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کتاید عمدتًا برای تشخیص  کوزا موارد مصرف: تترا
بی کفایتی غده فوق کلیه مصرف می شود. 

کتای���د در بیماران با  کوزا موارد من���ع مصرف: تترا
س���ابقه اختالالت آلرژیک مانند آسم نباید مصرف 

شود.
کنش های  که احتمال ب���روز  وا هش���دارها: از آنجا
حساس���یتی تا یک ساعت بعد از تزریق دارو وجود 
دارد، بیمار  باید حداقل به مدت یک س���اعت بعد 

از تزریق تحت نظر باشد.
کنش های حساس���یتی به دارو  عوارض جانبی: وا
کتاید  کوزا مهم تری���ن عارضه ناش���ی از مص���رف تترا

است. 
مقدار مص���رف: برای تش���خیص بی کفایتی غده 
فوق کلیه نیم س���اعت بعد  از  تزریق 250 میکروگرم 
کورتیزول  می���زان افزای���ش در غلظ���ت پالس���مایی 

اندازه گیری می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 250mcg/ml, 1mg/ml

        THYROTROPIN               
موارد مصرف: تیروتروپین برای سنجش فعالیت 
تیروئید و تشخیص میزان باقی مانده تیروئید بعد 
از تیروئید  وکتوم���ی و به منظ���ور افزای���ش جذب ید 

کتیو توسط تیروئید تجویز می شود. رادیوا
هش���دارها: وجود آنتی بادی علی���ه تیروگلوبولین 

کاذب شود. ممکن است باعث بروز  پاسخ منفی 
عوارض جانبی: تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه 
و خستگی مفرط از عوارض جانبی شایع این دارو 

هستند.
مق���دار مصرف: مق���دار U/day 10 ب���ه مدت 1-3 
روز به ص���ورت داخل عضالنی ی���ا  زیرجلدی تزریق 

می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: 10U

     TRIAMCINOLONE               
درم���ان  ب���رای  تریامس���ینولون  مص���رف:  م���وارد 
جایگزین���ی در نارس���ایی غ���ده فوق کلی���ه، درم���ان 
عالمتی اختالالت التهابی و آلرژیک، سرکوب کردن 
دستگاه ایمنی، درمان هیپرپالزی مادرزادی غده 

فوق کلیه، ادم مغزی و بیماری  های روماتیس���می 
مصرف می شود.

موارد منع مص���رف: در صورت وجود آمنیونیت، 
کفایت  عفون���ت یا ت���ب، عفونت ب���ا هرپس، ع���دم 
جف���ت و پارگی زودرس غش���ا ای���ن دارو نباید برای 
پیش���گیری از سندرم زجر  تنفس���ی نوزادان تجویز  

شود.
هشدارها

ک���ودکان ممک���ن  1- اس���تفاده بلند م���دت دارو در 
است به مهار رشد منجر شود.

اس���ت  ممک���ن  دارو  ای���ن  مص���رف  به دنب���ال   -2
آزمون  های بررسی علمکرد محور هیپوتاالموس-

هیپوفیز-غده فوق کلیه دچار اختالل شود.
زی���اد  مقادی���ر   ب���ا  و  بلند م���دت  درم���ان   -3
تریامس���ینولون باع���ث ب���روز میوپات���ی پروگزیم���ال 

می شود. 
عوارض جانبی: درمان بلند مدت با تریامسینولون 
بیمار را مستعد ابتال به بیماری  های عفونی می  کند 
و  از طرف���ی عالئ���م عفون���ت نی���ز پنهان می  ش���ود. 
کاه���ش و یا تاری دید، تکرر  ادرار و پرنوش���ی، زخم 
کن���ه، درد در   آ گوارش���ی، عالئ���م شبه کوش���ینگ،  
ناحیه س���رینی و  پرفشاری خون از عوارض جانبی 

دارو هستند.
نکات قابل توصیه

گهان���ی مصرف دارو  بعد از اس���تفاده  1- از  قط���ع نا
بلند مدت )بیش از 3 هفته( اجتناب شود.

بایس���تی  2- در ط���ول درم���ان،  مص���رف س���دیم 
محدود شده و مصرف مکمل   های حاوی پتاسیم 

توصیه می  شود.
3- معاین���ات چش���م پزش���کی در ط���ول درم���ان 

گیرد. درازمدت، به طور  مرتب باید انجام 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به ص���ورت داخل مفصل���ی ی���ا تزریق 
در غ���الف تاندون���ی به می���زان 15-2/5میلی گرم و 
به  صورت زیرجلدی یا داخل ضایعات تا 1میلی گرم 
تزری���ق می  ش���ود. در ص���ورت نیاز  این مق���دار بعد 
کمتر  تک���رار می ش���ود. به صورت  از  ی���ک هفته ی���ا 
داخل عضالن���ی 80-40 میلی گ���رم تزری���ق ش���ده و 
در ص���ورت لزوم ای���ن مقدار بع���د از 4 هفت���ه تکرار 

می شود.
ک���ودکان 6 ت���ا 12 س���ال می���زان 15- ک���ودکان: در 
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2/5میلی گ���رم داخ���ل مفصل ی���ا غ���الف تاندونی 
ک���ه در صورت ل���زوم ای���ن مقدار  تزری���ق می ش���ود 
مصرف تکرار می ش���ود. به ص���ورت داخل عضالنی 
که در صورت لزوم در  40 میلی گرم تزریق می گردد، 
کثر  مقدار   فواصل 4 هفته ای تکرار  می  ش���ود. حدا

تجویز  در هر نوبت تجویز  100میلی گرم می  باشد.
اشکال دارویی

Injection: 40mg/ml

   UROFOLLITROPIN               
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درم���ان نازایی زنان 
تحری���ک  و  تخمک گ���ذاری  تحری���ک  منظ���ور  ب���ه 
اس���پرماتوژنز  در درم���ان ناباروری م���ردان همراه با 

گنادوتروپین  ها مصرف می شود.
موارد منع مصرف: این دارو در خانم  های با سطح 
کنترل  ب���االی FSH، در بیم���اران مبتال به اخت���الل 
کلی���ه، وجود  نش���ده عملکرد تیروئی���د و  غده فوق 
ضایعات داخل جمجم���ه ای، وجود هر  علت دیگر  
کیست یا بزرگی  نازایی به جز  عدم تخمک گذاری  و 

تخمدان نباید مصرف شود.
عوارض جانبی: ش���ایع  ترین عارض���ه دارو تحریک 
کیس���ت  بی���ش از ح���د و ب���زرگ ش���دن تخمدان و 

تخمدانی است.
ن���کات قابل توصی���ه: در ص���ورت ب���روز  عوارض���ی 
مانند تهوع، استفراغ، دل پیچه، تورم دست و پا، 
افزایش وزن یا تنگی نفس به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مصرف: معم���واًل درمان ب���ا مقادیر 150-
75 واح���د ش���روع می ش���ود و در ص���ورت حص���ول 
پاسخ مطلوب، پس از یک یا دو روز  10,000- 5,000 
گنادوتروپین جهت تحریک تخمک گذاری  واح���د 
مص���رف می ش���ود. در صورت عدم حصول پاس���خ 
پس از 4 هفته، درمان با اوروفولیتروپین باید قطع 
ش���ود. جهت تحریک اس���پرماتوژنز  در مردان، 150 
واحد س���ه بار در هفته مصرف می ش���ود. درمان با 
گنادوتروپین جفتی و  اوروفولیتروپین باید حداقل 

برای 4 ماه ادامه یابد.

اشکال دارویی
Injection: 75IU FSH

          VASOPRESSIN               
م���وارد مص���رف: وازوپرس���ین در درم���ان دیاب���ت 
بی  م���زه نوروژنی���ک، خونری���زی واریس   های مری 
و  نی���ز  ب���رای تش���خیص افتراق���ی دیاب���ت بی  م���زه 

نوروژنیک از نوع  نفروژنیک به کار می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در بیماری ه���ای 
کرونر( و زیادی  عروقی )به ویژه بیماری شریان های 
فش���ار خون، همچنین در نفریت مزمن با احتباس 

ازت نباید مصرف شود.
هشدارها

1- ب���ا مص���رف مقادی���ر  زی���اد احتم���ال ب���روز  اثرات 
کسی توسیک وجود دارد. ا

کودکان و افراد مس���ن  2- ب���ا مص���رف ای���ن دارو در 
کاهش س���دیم خون  خط���ر مس���مومیت ب���ا  آب و 

وجود دارد.
3- در ص���ورت وج���ود بیماری  های قلبی، آس���م،  
که ممکن است با  ع، میگرن و دیگر  ش���رایطی  صر
احتباس آب تشدید شود  با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانبی: بی  رنگ ش���دن پوس���ت،  تهوع، 
کنش   های  کرامپ   های ش���کمی، احساس دفع، وا
کرونر و مسمومیت با  حساس���یتی، انقباض عروق 

آب از  عوارض جانبی مهم دارو می باشند.
در  ض���دادراری  اث���رات  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کاربامازپی���ن،  ب���ا  دارو  ای���ن  همزم���ان  مص���رف 
کلوفیبرات تشدید می  شود و توسط  کلرپروپامید و 
کاهش  دمکلوس���یکلین، لیتی���م و نور اپی نفری���ن 

می  یابد.
مقدار مص���رف: در درمان دیاب���ت بی  مزه مقدار 
20-5 واحد هر 4 ساعت از طریق تزریق زیرجلدی 
کنت���رل اولی���ه خونریزی  ی���ا داخ���ل عضالن���ی و در 
واریس���ی مقدار 20 واحد طی بی���ش از 15 دقیقه از 

طریق تزریق  وریدی تجویز می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 20 U/ml
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     ACETAMINOPHEN          
موارد مصرف: استامینوفن در تسکین درد های 
مالیم تا متوسط و به  عنوان ضدتب به کار می  رود.

هشدارها
1- در بیم���اران دیابت���ی، احتم���ال مثب���ت ش���دن 

کاذب تست قندخون وجود دارد.
کب���د و هپاتی���ت  2- در ص���ورت وج���ود بیم���اری 

ویروسی با احتیاط فراوان مصرف شود.
درماتی���ت  پوس���تی،  بث���ورات  جانب���ی:  ع���وارض 
آلرژیک، اختالالت خونی و پانکراتیت حاد، آسیب 
کلیوی از ع���وارض جانبی دارو با مصرف طوالنی  و 

مدت می  باشند. 
ج���ذب  کلس���تیرامین  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کاه���ش و متوکلوپرامی���د موج���ب  اس���تامینوفن را 
تس���ریع ج���ذب آن می ش���ود. مص���رف همزم���ان 
ای���ن دارو با س���ایر دارو های ض���ددرد و ضدالتهاب 
کلیوی را  غیراس���تروئیدی ممکن اس���ت ع���وارض 

افزایش دهد.
نکات قابل توصیه: در مصرف طوالنی یا بیماران 
کبدی تشدید  مبتال به الکلیس���م احتمال آس���یب 

می گردد.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: به عن���وان ض���ددرد و ضدت���ب، 500-
325میلی گرم هر 3 ساعت یا 650-325میلی گرم 
هر 4 ساعت تا زمان وجود عالئم مصرف می  شود. 

گرم است. کثر مقدار مصرف در شبانه روز 4  حدا
کودکان  ک���ودکان: به  عنوان ضددرد و ضدت���ب در 
کودک بین 480-40 میلی گرم هر  با توجه به س���ن 

4 ساعت )تا زمان وجود عالئم( مصرف می  شود.
ی���ا س���اعت   6 ه���ر   15 mg/kg مق���دار  تزریق���ی: 
کثر  mg/ kg 12/5 ه���ر 4 س���اعت به نحوی ک���ه حدا
کث���ر مقدار روزانه  مقدارمنفرد 750میلی گرم وحدا
کمتر از 75/  3گرم باشد تزریق وریدی می شود. در 
کیلوگرم 650میلی گرم هر 4 س���اعت  افراد باالی 50 
کثر  یا 1000میلی گرم هر 6 س���اعت به نحوی که حدا
کث���ر  مق���دار منف���رد دریافت���ی1000 میلی گ���رم و حدا

گرم باشد تزریق وریدی می شود. مقدار روزانه 4 
رکتال: مقدار 650-325 میلی گرم هر 6-4 ساعت یا 
کثر  1000میلی گ���رم، 4-3 بار در روز به  نحوی که حدا

مقدار روزانه از  4 گرم تجاوز نکند مصرف می شود.

اشکال دارویی
Capsule/Tablet: 80mg, 160mg, 325mg, 
500mg
Capsule/Tablet: Acetaminophen 300mg 
+ Codeine Phosphate 10mg
Tablet: Acetaminophen 500mg + 
Caffeine 65mg
Capsule: Acetaminophen 325mg + 
Ibuprofen 200mg + Caffeine (3040-)mg
Injection: 10mg/ml,150mg/ml
Oral Solution: 120mg/5ml, 100mg/ml, 
120mg/ ml
Drop: 100mg/ml
Suppository: 125mg, 325mg

        ALENDRONATE               
موارد مص���رف: این دارو در پیش���گیری و درمان 
پوکی اس���تخوان، درمان بیماری پاژه اس���تخوان، 
درمان متاس���تازهای اس���تخوان و افزایش بدخیم 

کلسیم خون استفاده می  شود.
کاهش  م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود 

کلسیم خون نباید مصرف شود.
هشدارها

کاهش  1- مص���رف ای���ن دارو در بیماران مبت���ال به 
کراتینی���ن یا اخت���الالت بخ���ش فوقانی  کلیران���س 

گوارش توصیه نمی شود. دستگاه 
کلسیم  2- در صورت وجود هیپوکلس���می، میزان 
خ���ون قب���ل از ش���روع درم���ان ب���ا آلندرون���ات باید 

تصحیح گردد.
عوارض جانبی: سردرد، دردشکمی، سوءهاضمه، 
یبوست، اسهال، نفخ، زخم  مری و درد عضالنی-

اسکلتی از عوارض جانبی دارو می  باشند.
آلن���درون���ات  ج���ذب  داروی���������ی:  ت����داخل ه���ای 
کلس���یم،  توس���ط غذا، نوش���یدنی  ها، مکمل  های 
از  بعض���ی  و  معدن���ی  مکمل  ه���ای  آنتی اس���یدها، 
کاهش می  یابد. مصرف  مس���هل  های اس���موتیک 
همزمان داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی با این 
کلیوی  گوارشی و  دارو باعث افزایش شیوع عوارض 
کلسیم این دارو در تجویز  کاهنده  می  ش���ود. اثرات 

همزمان با آمینوگلیکوزیدها افزایش می  یابد.
نکات قابل توصیه

1- آلندرون���ات باید 30 دقیقه قبل از مصرف اولین 
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گردد.د وعده غذا یا نوشیدنی در هر روز استفاده 

ب���اال،  کلس���یم  ح���اوی  غذاه���ای  مص���رف  از   -2
و  معدن���ی  مکمل  ه���ای  ب���ا  هم���راه  ویتامین  ه���ا 
آنتی  اس���یدهای حاوی مقادیر فراوان فلزات، طی 
گردد. 2 ساعت از تجویز آلندرونات باید خودداری 
3- دارو بایدب���ا ی���ک لی���وان آب مص���رف ش���ده و 
بیمار تا نیم س���اعت پس از مصرف دارو، در حالت 

خوابیده قرار نگیرد.
رژی���م   D ویتامی���ن  و  کلس���یم  می���زان  گ���ر  ا  -4
کلس���یم  کافی نمی  باش���د، مکمل  غذای���ی در حد 
)1500میلی گ���رم( و ویتامی���ن   D )  400U/ day( باید 

گردد. برای بیمار تجویز 
مق���دار مص���رف: در درمان پوکی اس���تخوان زنان 
بع���د از یائس���گی، 70 میلی گ���رم  یک ب���ار در هفته یا 
10میلی گرم یک  بار در روز اس���تفاده می  ش���ود. برای 
پیشگیری از پوکی استخوان در زنان بعد از یائسگی، 
35 میلی گرم یک  بار در هفته یا 5میلی گرم یک بار در 
روز، در پوکی استخوان مردان، به میزان 10میلی گرم 
یک  بار در روز و در درمان پوکی اس���تخوان ناش���ی از 
گلوکوکورتیکوئیدها، 5 میلی گرم  یک  بار در روز از راه 
کی استفاده می  شود. در درمان بیماری پاژه،  خورا
40میلی گ���رم از دارو ی���ک  ب���ار در روز به  م���دت 6 ماه 

تجویز می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 35mg, 70mg
Tablet: Alendronic acid 70mg + 
Cholecalciferol (70 -140)mcg

         ATRACURIUM                    
کمک  کوریوم به عنوان داروی  موارد مصرف: آترا
ک���ردن عضالت و تس���هیل  بی هوش���ی برای ش���ل 
کنت���رل بیمار طی تنفس مصنوعی مکانیک، برای 
که ش���ل  لوله گ���ذاری داخ���ل ن���ای و جراحی   هایی 
ش���دن عض���الت در آن ه���ا ض���رورت دارد و درم���ان 
کاهش شدت انقباضات عضالنی ناشی از حمالت 

تشنجی مصرف می شود.
هشدارها

1- با محلول  های قلیایی )مثل باربیتورات تزریقی( 
کتات  مخلوط نش���ود. همچنین بامحلول رینگرال

رقیق نشود. 
که آزادش���دن هیس���تامین ممکن  2- درم���واردی 

ک باش���د، وج���ود بیم���اری عصبی- اس���ت خطرنا
عضالنی، اختالالت شدید الکترولیت یا کارسینوما، 

کاهش یابد.  مقدار مصرف باید 
3- تزریق سریع داخل وریدی و یا مقادیر زیاد دارو 
گهانی هیستامین  ممکن است باعث آزاد شدن نا

شود.
4- مص���رف مقادیر بیش از حد دارو ممکن اس���ت 
کالپس  منج���ر به ضع���ف مداوم تنفس���ی یا آپن���ه و 
قلبی-عروق���ی ش���ود. ب���رای ب���ه حداقل رس���اندن 
خط���ر مص���رف بی���ش از ح���د، توصی���ه می  ش���ود از 
تحریک کنن���ده اعص���اب محیطی، ب���رای پیگیری 

پاسخ بیمار به دارو استفاده شود.
ع���وارض جانب���ی: افت فش���ار خ���ون، قرمز ش���دن 
گلودرد و الرنگواسپاسم از عوارض جانبی  پوست، 

دارو می باشند.
تداخل  های دارویی: این دارو با آمینوگلیکوزید ها، 
ت���������زریق�����ی،  موض�����ع���ی  بی  حس  کن�������نده   ه���ای 
کاپرئومایسین، لینکومایس���ین، پلی  میکسین   ها، 
پروکائین  آمید، کینیدین و اپیوئید ها تداخل دارد.

نکات قابل توصیه
1- تزری���ق عضالن���ی ممکن اس���ت باع���ث تحریک 

بافت شود.
2- در هیپوترمی، طول و ش���دت اث���ر دارو افزایش 

می  یابد.
کوری���وم، ب���رادی کاردی ممکن  3- ب���ا مص���رف آترا

کند. است بروز 
4- مق���دار مصرف دارو در صورت مصرف همزمان 
با بی هوش کننده   های عمومی مثل اتر، انفلوران و 

کاهش یابد. ایزوفلوران باید به %33-50 
مقدار مصرف

وری��������������������دی  به ص���ورت  ابت�������دا  بزرگس����������االن: 
آزاد  ک���ه  بیم����اران���ی  در  ی����������ا   0/4 -0/5 mg/ kg
اس���ت  ک  خطرن���ا آن ه���ا  در  هیس���تامین  ش���دن 
mg/ kg 0/4- 0/3 تزریق آهسته و یا در نوبت  های 
ی���ک دقیق���ه مص���رف می  ش���ود. در  در  منقس���م 
ک���ه با انفل���وران یا ایزوفل���وران بی هوش  بیماران���ی 
ش���د ه  اند mg/kg 0/35-0/25 تزری���ق می  ش���ود. 
کمتراس���ت. در  کاه���ش ب���ا  هالوت���ان  می���زان ای���ن 
ک���ه به منظ���ور لوله  گ���ذاری داخل  م���ورد بیمارانی 
نای تحت بی هوشی متعادل، سوکسینیل کولین 
 0/3-0/4 mg/kg مق���دار  کرده ان���د،  دریاف���ت 
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تزری���ق می  ش���ود. در صورت اس���تفاده از بی هوش 
کمت���ری دارو م���ورد نی���از  کنن���ده قوی  ت���ر مق���دار 
ک���ه با اس���تفاده از  اس���ت. اثراتسوکس���ینیل  کولین 
ی���ک تحریک  کننده اعصاب محیط���ی اندازه گیری 
کوریوم بای���د از بین  می  ش���ود، قب���ل از مص���رف آترا
رفت���ه باش���د. به عن���وان مق���دار مص���رف مکم���ل 
 12-45  ،0/08 -0/1 mg/ kg وری���دی  به ص�������ورت 
دقیقه بعد از مصرف اولیه به کار می  رود. سپس هر 
25-15 دقیقه برحس���ب نیاز و یا انفوزیون وریدی 
برط���رف  از  )پ���س  0/5-0/3میلی گ���رم  به می���زان 
ش���دن اثر مصرف وریدی اولیه دارو( به کار می  رود. 
 0/009-0/1  mg/ kg/ min متع���ادل دربی هوش���ی 
به کار م���ی  رود، ت���ا زمانی که میزان بل���وک عصبی-
عضالنی به دس���ت آید. س���پس س���رعت انفوزیون 
براساس نیاز و پاسخ بیمار تنظیم می  شود. عمومًا 
 0/005 -0/009 mg/kg/min بیم���اران ب���ه مقادی���ر
پاس���خ می دهن���د. درحالی ک���ه بعضی بیم���اران به 
mg/ kg/ min  0/002 و ی���ا mg/kg/min 0/015 نیاز 
که ب���ا انفلوران ی���ا ایزوفلوران  دارن���د. در بیماران���ی 
بی ه���وش ش���د ه  اند، می���زان انفوزی���ون ب���ه %33 
کاهش می  یابد و در مواردی که از  هالوتان استفاده 
کمتر اس���ت. در بای پس قلبی  کاهش  ش���ود، این 
به دلیل هیپوترمی سرعت انفوزیون تا 50% کاهش 

می  یابد.
ک���ودکان ی������ک ماه���ه ت���ا دوس���اله  ک��������ودکان: در 
ابت���دا  باش���ند  ب���ا  هالوت���ان بی ه���وش ش���ده  ک���ه 
ک���ودکان دوس���اله و باالت���ر  mg/ kg 0/4- 0/3 و در 
مق���دار مص���رف مث���ل بزرگس���االن اس���ت. دفعات 
مص���رف مقدار نگهدارنده ممکن اس���ت بیش���تر از 

بزرگساالن باشد.
اشکال دارویی

Injection: 10mg/ml 

            BACLOFEN                         
کلوفن در درمان اسپاسم شدید  موارد مصرف: با
کاهش تعداد و ش���دت  و مزم���ن عض���الت ارادی و 

حمالت درد عصب سه قلو مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به مشکالت 
عروق مغزی، پارکینس���ون، فلج مغ���زی یا ترومای 
حاص���ل از مش���کالت مغ���زی و زخ���م مع���ده نباید 

مصرف شود.

کلیه،  هش���دارها: در بیم���اران مبتال به نارس���ایی 
کبد یا تنفس با احتیاط مصرف شود.

ع���وارض جانب���ی: ادرار خون  آل���ود و تی���ره رن���گ،  
درد قفسه س���ینه، مس���مومیت CNS، درماتیت، 
کنش  ه���ای آلرژی���ک و غش ک���ردن )س���نکوپ( با  وا

گزارش شده است. مصرف این دارو 
کلوفن با  تداخل  های دارویی: مصرف همزمان با
دارو های ضدافسردگی سه حلقه ای سبب افزایش 
کلوفن، بادارو های ضدپرفشاری خون منجر  اثر با
کاهنده فش���ار خ���ون، با خواب  آور ها  به افزایش اثر 
باعث افزایش اثر آرام بخش���ی، ب���ا مهارکننده   های 
ACE باع���ث افزای���ش اثر ضدپرفش���اری خ���ون و با 
کلوفن می  گردد. مقدار  لیتیوم باعث افزای���ش اثر با
کی پایین آورنده قند خون  مصرف دارو ه���ای خورا
کلوفن  و انس���ولین در صورت مصرف همزمان با با

گردد. باید تنظیم 
نکات قابل توصیه: در موقع مصرف دارو از مصرف 

سایر دارو های مضعف CNS باید اجتناب شود.
مق���دار مصرف: در درمان اسپاس���م و درد عصب 
س���ه قلو ابت���دا 5میلی گ���رم س���ه ب���ار در روز مصرف 
 15 mg/day می  ش���ود. س���پس ه���ر 3 روز یک ب���ار
به مق���دار مص���رف اضاف���ه می  ش���ود )ب���ه هرنوبت 
مناس���ب  پاس���خ  ت���ا  5میلی گ���رم(  دارو  مص���رف 
کثر مقدار مصرف در بزرگساالن به دست آید. حدا
mg/ day 80 می  باشد. در بعضی از بیماران ممکن 

است مقادیر بیشتری مورد نیاز باشد.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg, 25mg

  BOTULINUM A TOXIN    
موارد مصرف: این دارو به  صورت تزریق موضعی 
در درمان بلفارواسپاسم و استرابیسموس )لوچی( 

به  کار می  رود.
م���وارد منع مصرف: در اختالالت ژنرالیزه فعالیت 

عضالنی نظیر میاستنی  گراو نباید تجویز شود.
ک���ه دارو ب���ه عض���الت اط���راف  هش���دارها: وقت���ی 
کاهش تع���داد پلک زدن  چش���م تزریق می  ش���ود، 
چش���م می  توان���د منجر به آس���یب قرنی���ه، اثر دائم 
اپی  تلیالی و زخم قرنیه شود. لذا حساسیت قرنیه 
ک���ه دارو را دریافت  بای���د به  طور منظ���م در افرادی 
نموده اند، بررس���ی ش���ود و از تزریق دارو به  داخل 
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مناط���ق پایین  تر پلک خ���ودداری ش���ود و هرگونه د

مشکل اپی  تلیالی باید درمان شود.
ع���وارض جانب���ی: خشکی چش���م و ع���دم توانایی 
کامل پلک، تغییر رنگ آبی یا بنفش پلک،  بستن 
حساس���یت چش���م ب���ه ن���ور و افتادگ���ی و انح���راف 

عمودی از عوارض جانبی دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- درم���ان ب���ا س���م بوتولینوم ممکن اس���ت باعث 
تولی���د آنتی  بادی بر علیه س���م ش���ود. دارو باید در 
کمتر از 200  حداقل مقدار تجویز ش���ود و در هر ماه 

گردد.  واحد از دارو تجویز 
2- بع���د از دارودرمان���ی، قب���ل از انج���ام هرگون���ه 

فعالیت ورزشی بایدبا پزشک مشورت شود.
مق���دار مص���رف: مق���دار تجمع���ی دارو در درمان 
بلفارواسپاسم و استرابیسموس نباید از 200 واحد 

در یک دوره یک ماهه بیشتر باشد.
اشکال دارویی

Injection

     CISATRACURIUM               
کوریوم برای لوله گذاری  موارد مصرف: سیس آترا
داخل ن���ای و ایجاد ش���لی عضالت در بی هوش���ی 
عمومی برای انجام جراحی و کمک به ونتیالسیون 

کنترل شده استفاده می  شود.
هشدارها

ک���ه دارو غیرفعال ش���ود یا اث���رات آن  1- ت���ا زمان���ی 
کنترل  گونیزه شود، تنفس بیماران باید تحت  آنتا

باشد.
2- در ص���ورت وجود نارس���ایی تنفس���ی، بیماری 
ری���وی، بیم���اران دهیدرات���ه ی���ا بس���یار بدح���ال، 
بیماران ب���ا اختالالت عصبی-عضالن���ی و بیماران 

مبتال به آسم با احتیاط فراوان مصرف شود.
که  3- مقاوم���ت ب���ه اث���رات ای���ن دارو در بیمارانی 
دچار س���وختگی هس���تند، ممکن است مشاهده 

شود.
ع���وارض جانب���ی: آزادس���ازی هیس���تامین و اثرات 
کوریوم  جانب���ی قلبی-عروق���ی در مورد س���یس آترا

خ می  دهد.  به ندرت ر
ب��لوک کننده  ه����ای  داروی����������ی:  تداخ�������ل ه���ای 
رقابت�����ی عصبی-عضالنی با داروهای ضدآریتمی، 
داروه���ای  آنتی  کولین اس���ترازها،  کت���ری،  ضدبا

بنزودیازپ�����ین  ه���ا،   آپروتین���ی���ن،  ضدت��������ش���نج، 
گیرن���ده بت���ا، س���م بوتولین���وم  گونیس���ت های  آنتا
کلس���یم،  کان���ال   مهار کننده  ه���ای   ،A ن���������������وع 
کورتیکوستروئیدها، مدرها،  گلیکوزیدهای قلبی، 
بی هوش کننده  ه���ای  گانگلیون���ی،  مس���ددهای 
عموم���ی، مضعف  ه���ای دس���تگاه ایمن���ی، لیتیم، 
بی  حس کننده  های موضعی، نمک  های منیزیم، 
کس���یداز، داروه���ای  مهارکنن���ده آنزی���م مونوآمین  ا

گزانتین ها تداخل دارند. مقلدسمپاتیک و 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار اولی���ه mcg/kg 150 و مق���دار 
نگهدارنده mcg/kg 30 هر 20 دقیقه می  باشد.

کودکان با س���ن بیش از 1 ماه،مقدار  کودکان: برای 
کودکان 12-2 ساله، مقدار  اولیه mcg/kg 150 و در 

نگهدارنده mcg/kg 20 هر 9 دقیقه می  باشد. 
اشکال دارویی

Injection: 2mg/ml, 5mg/ml

         COLCHICINE                    
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در درم���ان نق���رس و 

پیشگیری از حمالت حاد آن مصرف می  شود.
موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
کب���د و قل���ب و  کلی���ه،  گ���وارش،  ش���دید دس���تگاه 

دیسکرازی خونی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- آزمایش���ات دوره  ای شمارش سلول  های خونی 
که دارو را برای طوالنی مدت دریافت  در بیماران���ی 

می  کنند، باید انجام شود.
کثر مق���دار مصرف،  2- ای���ن دارو، به  وی���ژه با حدا
ممک���ن اس���ت باعث ته���وع، اس���تفراغ، اس���هال و 
ک���ه می  تواند مش���کالتی را برای  درد شکمی ش���ود 
کولون اسپاستیک  بیماران مبتال به زخم معده یا 
ایجاد نماید. در مقادیر مصرف س���می، دارو باعث 
کلیه  اسهال شدید، آسیب ژنرالیزه عروق و آسیب 
که در صورت بروز این عالئم، مصرف دارو  می  شود 

باید قطع شود.
کولشیسین علت شایع  3- میونوروپاتی ناش���ی از 
ضع���ف در بیم���اران اس���ت. ضعف پروکس���یمال و 
کیناز س���رم معمواًل مشاهده شده  کراتین  افزایش 
و طی 3 تا 4 هفته بعد از قطع مصرف دارو برطرف 

می  شوند.
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برگش���ت  پذیر  س���وءجذب  باع���ث  دارو  ای���ن   -4
ویتامین B12 می  شود.

عوارض جانبی: تضعیف مغز استخوان با کم خونی 
گرانولوس���یتوز یا ترومبوسیتوپنی )در  آپالستیک، آ
درم���ان بلند م���دت(، نوری���ت محیط���ی، پورپ���ورا، 
میوپات���ی، ریزش م���و، آزواس���پرمی برگش���ت  پذیر، 
اس���هال،  ته���وع،  مف���رط،  حساس���یت  درمات���وز، 
اس���تفراغ، دردش���کمی، افزایش آلکالین فسفاتاز و 
آسپارتات آمینو ترانس���فراز از ع���وارض جانب���ی دارو 

می  باشند.
نکات قابل توصیه

1- بیمار باید دارو را به  طور منظم مصرف نماید تا 
از ایجاد حمالت حاد پیشگیری شود.

کولشیس���ین طی دوره  کث���ر میزان مصرف  2- حدا
درمان���ی حمالت حاد 8میلی گرم می  باش���د. بیمار 
بای���د فاصله زمان���ی 3 روزه بی���ن دو دوره درمانی را 

رعایت نماید.
3- بیم���ار بای���د حداق���ل 2 لیت���ر مای���ع در ه���ر روز 

بنوشد.
4- در صورت بروز تهوع، اس���هال، اس���تفراغ و درد 
ش���کمی، خصوصًا در بیماران با س���ابقه زخم  های 
کولون اسپاس���تیک، مصرف دارو باید  گوارش���ی یا 

قطع شود.
مق���دار مص���رف: در آرتریت حاد نقرس���ی، تجویز 
دارو در صورت ب���روز اولین عالمت یک حمله حاد 
بایس���تی آغ���از ش���ود. در ش���روع، 1/2-1میلی گ���رم 
و س���پس1/2-0/5میلی گرم هر 1 ت���ا 2 س���اعت ت���ا 
که درد بیمار بهبود یابد یا تهوع، اس���هال و  زمانی 
اس���تفراغ ایجاد ش���ود، مصرف می شود. به  منظور 
کاهش احتمال بروز س���میت تجمعی، باید فاصله 
بی���ن دوره اول و دوم درم���ان 3 روز باش���د. ب���رای 
که قرار اس���ت تحت عمل  پیش���گیری در بیمارانی 
گیرن���د، مق���دار 0/6- 0/5میلی گرم،  جراحی ق���رار 
س���ه ب���ار در روز، س���ه روز قب���ل و س���ه روز بع���د از 
جراحی مصرف می  ش���ود. در پیشگیری یا درمان 
نگهدارن���ده آرتری���ت نقرس���ی مزمن ی���ا عودکننده، 
1-0/5میلی گرم یک یا دوبار در روز تجویز می  شود.

اشکال دارویی
Tablet: 1mg

        DANTROLENE                  
م���وارد مص���رف: دانترول���ن در درم���ان اسپاس���م و 
به  عنوان داروی کمکی در درمان هیپرترمی بدخیم، 
کمب���ود فس���فریالز  س���ندرم نورولپتی���ک بدخی���م، 
عضالت و رشد ناقص و ناهنجار عضالنی نوع دوشن 

به  کار می  رود.
کبدی  م���وارد من���ع مص���رف: در بیم���اری فع���ال 
مث���ل هپاتی���ت یا س���یروز به  دلی���ل افزای���ش خطر 
کبدی )مگ���ر در درم���ان بحران  ب���روز مس���مومیت 

هیپرترمی بدخیم( نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت بروز هپاتیت یا آزمون  های غیرطبیعی 
کب���د، مص���رف دارو قطع ش���ود. در صورت نیاز  کار 
مج���دد ب���ه دارو پ���س از بازگش���ت عالئم ب���ه  حال 
کم  عادی، بیمار بستری ش���ده و درمان با مقادیر 
ش���روع و به  تدریج اضافه می  شود. در صورت بروز 
کبد،  هرگون���ه ناهنج���اری مج���دد در آزمون  ه���ای 

درمان باید قطع شود.
2- مصرف طوالنی مدت مقادیر زیاد در یک دوره 

کبد را باال می برد. زمانی، خطر مسمومیت 
3- در صورت بروز اسهال شدید مصرف دارو قطع 
گر پ���س از ش���روع مجدد مصرف، اس���هال  ش���ود. ا
کرد، ممکن است برای همیشه نیاز به  شدید بروز 

قطع مصرف دارو باشد.
ک����ب���د، ری���ه، م����یوپاتی،  4- در نارس���ایی  ق���ل���ب، 
که منجر به اختالل  بیماری  های عصبی-عضالنی 
تنفس���ی می  ش���ود و زنان باالتر از 35 سال به  ویژه 
که اس���تروژن مص���رف می  کنند ب���ا احتیاط  زنان���ی 

مصرف شود.
س���رگیجه،   مث���ل  عوارض���ی  ب���روز  ص���ورت  در   -5
خواب  آلودگ���ی یا منگی، اخت���الل بینایی یا ضعف 
عضالن���ی ب���ا احتی���اط مصرف ش���ود. ضمن���ًا برای 
گوارشی باید درمان  کاهش عوارض فوق و تحریک 
ک���رد و مقدار مصرف را  کم ش���روع  را ابتدا با مقادیر 

تا حصول نتیجه مطلوب به  تدریج افزایش داد.
گ���ر بعد از 45 روز پیش���رفتی در درمان حاصل  6- ا

نشد، مصرف دارو باید قطع شود.
عوارض جانبی: اس���هال ش���دید، ضع���ف تنفس، 
احس���اس  خواب  آلودگ���ی،  منگ���ی،  ی���ا  س���رگیجه 
بدحال���ی ی���ا بیم���اری، ضع���ف عضالن���ی، ته���وع و 
استفراغ، خس���تگی غیرعادی، ادرار تیره یا خونی، 
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اغتشاش شعور، یبوست شدید، تشنج، درماتیت د

حساسیتی، مشکل دفع ادرار، مسمومیت کبدی، 
ضعف مغزی، فلبیت و ترشحات در فضای مغزی، 
فلبیت و ترشحات در فضای جنب یا پریکاردیت از 

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دانترولن 
با دارو های مضعف CNS و س���ایر دارو های س���می 
کبدممک���ن اس���ت باعث تش���دید ع���وارض  ب���رای 

جانبی دارو   شود.
نکات قابل توصیه

کپس���ول نباشد، محتوی  گر بیمار قادر به بلع  1- ا
کپس���ول را ب���ا آب میوه یاس���ایر مایع���ات مخلوط و 

بالفاصله میل نماید.
2- چون pH محلول دارو قلیایی اس���ت در تزریق 
ج رگ و بافت  های  وری���دی، محلول نباید به خ���ار

کند. اطراف نشت 
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگس���االن: درپیش���گیری از بح���ران هیپرترم���ی 
بدخی���م mg/ kg/day 8-4 درس���ه ی���ا چهارنوبت 
منقس���م ب���رای 2-1 روز قب���ل از جراح���ی مص���رف 
می  ش���ود. آخری���ن مق���دار مص���رف دارو باید 3-4 
ساعت قبل از شروع جراحی و باحداقل مقدار آب 
مصرف شود. برای ادامه درمان هیپرترمی، پس از 
تزریق وری���دی مق���دار mg/kg/day 8-4 در چهار 
نوبت منقس���م به  مدت 3-1 روز مصرف می  شود. 
به  عنوان ضداسپاس���م ابت���دا 25میلی گرم یک بار 
ک���ه ه���ر 7-4 روز یک بار،  در روز مص���رف می  ش���ود 
مق���دار 25میلی گرم ب���ه  مق���دار مصرف ت���ام روزانه 
اضافه می  ش���ود تا زمانی که پاسخ مناسب درمانی 
بهدست آید یا این که به  مقدار مصرف 100میلی گرم 
چهار بار در روز برس���د. در صورت ام���کان، دارو در 

چهار نوبت منقسم در روز مصرف شود.
 0/5 mg/kg کودکان: به  عنوان ضداسپاسم، ابتدا
ک���ه ه���ر 7-4 روز،  دوب���ار در روز مص���رف می  ش���ود 
mg/ kg 0/5 به مقدار تام روزانه اضافه می  ش���ود تا 
که پاس���خ درمانی مناس���ب به  دست آید یا  زمانی 
به  مقدار مصرف mg/kg 3 چهار بار در روز برس���د. 
در ص���ورت ام���کان، دارو در چه���ار نوبت منقس���م 
در روز مص���رف ش���ود. بی���ش از mg/day 400 نباید 

مصرف شود.

تزریقی
از  پیش��������گیری  در  کم���ک���ی  داروی  به عن�������وان 
هیپرترمی بدخی���م، mg/kg 2/5 از راه انفوزی���ون 
وری���دی ی���ک س���اعت قب���ل از بی هوش���ی تجوی���ز 
 1 mg/ kg می  ش���ود. ب���رای درم���ان ابت���دا حداق���ل
ب���ه  س���رعت و ب���ه  ط���ور م���داوم انفوزی���ون وریدی 
ک���ردن عالئم بیم���اری و  که ت���ا فروک���ش  می  ش���ود 
ادام���ه   10 mg/kg تجمع���ی  به مق���دار  یارس���یدن 
می  یاب���د. در ص���ورت ع���ود عالئ���م ای���ن مقادی���ر را 

کرد. می توان تکرار 
اشکال دارویی 

Capsule: 25mg
Injection: 20mg

         FEBUXOSTAT                    
موارد مصرف: این دارو در درمان هایپراوریسمی 

مزمن در بیماری نقرس مصرف می شود.
موارد منع مصرف: این دارو برای درمان حمالت 

حاد نقرس مناسب نیست.
هش���دار: احتم���ال ب���روز عارض���ه نادر ول���ی جدی 
کنش های حساس���یتی نظیر سندرم استیونس  وا
کتیک حاد به ویژه در ماه  جانسون و شوک آنافیال
اول درمان با این دارو وجود دارد. در صورت بروز، 

درمان باید بالفاصله متوقف شود.
گوارش���ی، افزای���ش  اخت���الالت  ع���وارض جانب���ی: 
آنزیم های کبدی، ادم، سردرد، تظاهرات پوستی، 
درد مفاصل از عوارض جانبی این دارو می باشند.

تداخل ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
با آزاتیوپرین، مرکاپتوپوری���ن، تئوفیلین می تواند 

گردد. سبب افزایش غلظت سرمی این داروها 
نکات قابل توصیه

1- در شش ماه اول شروع درمان با فبوکسوستات، 
کلشیس���ین ی���ا داروهای کتیک با  درم���ان پروفیال
NSAID )به جز آس���پیرین( به منظ���ور جلوگیری از 

بروز حمله نقرس توصیه می گردد.
کب���دی قبل از ش���روع درم���ان و به  2- آزمایش���ات 

تناوب طی درمان انجام پذیرد.
مص���رف   80 mg/day مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
که در صورت لزوم بعد از یک ماه مصرف،  می شود 

بهmg/day 120 افزایش یابد.
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اشکال دارویی
Tablet: 40mg, 80mg

          GOLD SODIUM                 
      THIOMALATE                      

آتری���ت  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
روماتوئید مصرف می شود.

م���وارد منع مصرف: در صورت س���ابقه ابتالی به 
آپالزی مغز استخوان، درماتیت فلسی، آنتروکولیت 
نکروزدهنده، مشکالت خونی و فیبروز ریوی نباید 

مصرف شود.
کاهش  هش���دارها: این دارو ممکن اس���ت باعث 

کت   های خون شود. گویچه   های سفید یا پال
ع���وارض جانب���ی: تحری���ک ی���ا زخ���م زبان ی���ا لثه، 
خ���ارش پوس���ت، احس���اس طعم فل���زی در د هان 
گلو از  و ایج���اد زخم یا لکه  های س���فید در د هان یا 

عوارض جانبی این دارو هستند.
ب���ا  همزم���ان  اس���تفاده  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
دارو های کاهنده فعالیت مغز استخوان و دارو های 
کبد احتمال مسمومیت با این دارو را  سمی برای 
افزایش می  دهد. مصرف همزمان پنی  سیالمین با 
ترکیبات حاوی طال ممکن است خطر بروز عوارض 

کلیوی را افزایش دهد. شدید خونی یا 
نکات قابل توصیه: احتمال تش���دید درد مفاصل 

پس از تزریق دارو وجود دارد.
مقدار مصرف

در  10میلی گ���رم  درم���ان  ش���روع  در  بزرگس���االن: 
س���پس  و  دوم  هفت���ه  25میلی گ���رم  اول،  هفت���ه 
50- 25میلی گ���رم یک بار در هفت���ه تزریق عضالنی 
می  ش���ود تا پاس���خ مطلوب حاصل ش���ده یا عالئم 
مس���مومیت ب���روز نمای���د. در ه���ر ص���ورت مق���دار 
مص���رف از 800میلی گرم تج���اوز نکن���د. ب���ه  عن���وان 
مق���دار مص���رف نگهدارن���ده 50-25میلی گ���رم هر 
دو هفت���ه یک ب���ار به  م���دت20-2 هفته و س���پس 
50- 25میلی گرم هر سه یا چهار هفته یک بار تزریق 

عضالنی می  شود.
ک���ودکان: در ابت���دا 10میلی گرم هفته اول و س���پس 
کث���ر ت���ا 5میلی گ���رم در ه���ر نوب���ت  mg/kg 1 )حدا
مصرف( تزریق عضالنی می  ش���ود. فواصل مصرف 

کودکان مانند بزرگساالن می  باشد. در 

اشکال دارویی
Injection: 10mg, 20mg, 25mg, 50mg, 
100mg

                 HYDROXY              
       CHLOROQUINE          

آرتری���ت  درم���ان  در  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
روماتویید فعال، لوپوس اریتماتوز سیس���تمیک و 
دیس���کویید، اختالالت درماتولوژیک ناش���ی از نور 

خورشید مصرف می شود.
هشدارها

کب���د، نارس���ایی  1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی 
نورولوژی�������ک،  اخت���الالت  پس���وریازیس،  کلی���ه، 
میاس�������تنی گراو، اختالالت حاد معدی-روده  ای، 
کمبود G 6PD و اختالالت شدید خونی با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
معاین���ات  دارو،  ای���ن  ب���ا  درم���ان  ط���ول  2-در 
همچنی���ن  و  عصبی-عضالن���ی  و  چشم  پزش���کی 
انجام آزمون ش���مارش تام سلول های خونی الزم 

است.
ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت مع���دی- روده ای، 
س���ردرد، تشنج، اختالالت بینایی، بی  رنگ شدن 
کنش  های پوس���تی با مصرف  مو یا ری���زش آن و وا

گزارش شده است. این دارو 
مقدار مصرف

نوبت ه���ای  در   400 mg/dayابت���دا بزرگس���االن: 
نگهدارن���ده  مق���دار  می  ش���ود.  تجوی���ز  منقس���م 
 6/5 mg/kg/day کث���ر mg/ day 400-200، تا حدا
 400 mg/ day کث���ر مق���دار مص���رف می  باش���د. حدا

می باشد.
کث���ر  )حدا  6/5  mg/kg/day مق���دار  ک���ودکان: 

mg/ day 400( مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet:200mg

   METHOCARBAMOLE      
کمکی  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان درمان 

برای تخفیف اسپاسم عضالنی مصرف می  شود.
کار  ع و عیب  هشدارها: در موارد ضعف CNS، صر

کلیه با احتیاط فراوان تجویز شود.
همزم���������ان  مص���رف  داروی�������ی:  ت�����داخل  ه���ای 
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متوکاربام���ول ب���ا دارو ه���ای مضع���ف CNS باع���ث د

تشدید اثرات دارو می  شود.
نکات قابل توصیه: برای سهولت مصرف می توان 
کرد. کرده و با غذا یا مایعات مخلوط  قرص را خرد 

مقدار مصرف
کی: به  منظور ش���ل کردن عضالت اس���کلتی،  خورا
گرم چهار ب���ار در روز طی 48-72  ابت���دا مقدار 1/5 
س���اعت اول درمان مصرف می  شود. برای حاالت 
ش���دید ممکن اس���ت ابتدا ت���ا g/day 8 نیز مصرف 
شود. مقدار نگهدارنده این دارو 750میلی گرم هر 
گرم سه  گرم چهار بار در روز یا 1/5  چهارس���اعت، 1 

بار در روز می  باشد.
تزریق���ی: ب���ه  عن���وان ش���ل کننده عضالن���ی مقدار 
g/ day 3-1 ب���ه  م���دت س���ه روز از راه عضالن���ی ی���ا 
وری���دی تزریق می  ش���ود. به  دنب���ال قطع مصرف 
دارو ب���ه  م���دت 48 س���اعت، در ص���ورت نی���از این 

مقدار می  تواند تکرار شود.
اشکال دارویی

Injection: 1000mg/10ml
Tablet: 500mg

        MIVACURIUM                    
کوریوم ب���ه  عن���وان داروی  م���وارد مص���رف: میوا
کمک���ی در بی هوش���ی عموم���ی و تس���هیل در لوله 

گذاری داخل نای به  کار می  رود.
هشدارها

1- در بیم���اران مبتال به ضعف عموم���ی یا ناتوان، 
بیم���اران مبتال ب���ه بیم���اری عصبی-عضالنی یا در 
موارد س���وختگی، ابت���دا باید یک مقدار آزمایش���ی 

mg/kg 0/02-0/015 به کار رود.
2- در بیم���اران قلبی-عروق���ی ی���ا آلرژی���ک )نظی���ر 
آس���م(، مقدار اولی���ه mg/kg 0/15 طی یک دقیقه 

تجویز شود.
3- در بیم���اران چاق، مقدار اولی���ه دارو بر مبنای 

وزن ایده  آل بدن تعیین شود.
کولین استراز پالسما،  کاهش فعالیت  4- در موارد 

دارو باید با احتیاط فراوان استفاده شود.
5- در صورت وجود نارسایی کبد و کلیه، دارو باید 

با مقادیر نگهدارنده کمتری استفاده شود.
گرگرفتگ���ی، اف���ت فش���ارخون،  ع���وارض جانب���ی: 
کی  کاردی، برادی  کاردی،  آریتمی، راش پوستی،  تا

کن���ش در محل تزریق، اسپاس���م  کهی���ر، اریت���م، وا
کسیژن خون،  برونش، خس خس سینه، کاهش ا
سرگیجه و اسپاسم  های عضالنی از عوارض جانبی 

این داو هستند.
کوری���وم در تجویز  تداخل ه���ای داروی���ی: اثر میوا
کلیندامایس���ین،  همزم���ان ب���ا آمینوگلیکوزیده���ا، 
منیزی�������م،  ت����������زریق���ی  نم����ک  ه���ای  کتامی��������ن، 
کینی��������دی���ن،  پلی  پپتی���دی،   آنتی  بیوتیک  ه���ای 
کینین، تری متافان و وراپامیل ممکن استافزایش 
کاهش داده  کوری���وم را   یابد.آزاتیوپوری���ن اث���ر میوا
کوتاه ش���دن  کاربامازپین باعث  یا از بی���ن می  برد. 
کوریوم می  شود.  کاهش اثربخشی میوا طول اثر و 
تئوفیلین باعث معکوس ش���دن وابسته به مقدار 
تری متاف���ان  می  ش���ود.  عصبی-عضالن���ی  بل���وک 
کوریوم  باع���ث طوالنی ش���دن آپن���ه ناش���ی از میوا
کوریوم  می  ش���ود. وراپامیل باعث افزای���ش اثر میوا
)نظی���ر تضعی���ف تنفس���ی( می ش���ود.این دارو ب���ا 

محلول  های قلیایی ناسازگاری دارد.
نکات قابل توصیه: ممکن اس���ت بیمار طی دوره 
گاهًا دچار س���رگیجه و اسپاس���م عضالنی  ریکاوری 

شود.
مقدار مصرف

که  بزرگس���االن: مق���دار اولیه mg/kg 0/15 اس���ت 
طی 15-5 ثانیه تجویز می  شود. مقدار نگهدارنده 
mg/ kg 0/1 ه���ر 15 دقیق���ه )در ص���ورت نی���از(، ی���ا 
که با  انفوزی���ون اولی���ه mcg/ kg/ min 10-9 اس���ت 

تیتراسیون )mcg/ kg/ min  15-1( ادامه می  یابد.
 0/2 mg/kg کودکان: مق���دار اولیه داخل وری���دی
که طی 15-5 ثانیه تجویز می  ش���ود. مقدار  اس���ت 
 14 mcg/kg/minاولی���ه انفوزی���ون  نگهدارن���ده، 
 )5-31 mcg/kg/min( ک���ه ب���ا تیتراس���یون اس���ت 

ادامه می  یابد.
اشکال دارویی

Injection: 2mg/ml
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NON-STEROIDAL
ANTI-INFLAMMATORY

DRUGS (NSAID)

ACA
ASA
Celecoxib
Diclofenac
Ibuprofen
Indomethacin
Ketorolac
Mefenamic acid
Meloxicam
Naproxen
Piroxicam
Sodium Salicylate
Tolmetine

                 ACA                         
م���وارد مصرف: این دارو برای تس���کین درد های 
خفیف تا متوسط ناش���ی از سردرد های میگرنی و 

کاهش تب به کار می  رود. سرماخوردگی و 
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت احتم���ال ب���روز 
و  آنژی���وادم  هموفیل���ی،  بیم���اری  در  خونری���زی، 

گردد. زخم های خونریزی دهنده نباید مصرف 
هشدارها

1- اس���تفاده بی���ش از حد دارو ممکن اس���ت خطر 
کبدی را افزایش دهد. نکروز 

کب���د و هپاتی���ت  2- در ص���ورت وج���ود بیم���اری 
ویروسی، آسم،  آلرژی و پولیپ بینی، زخم  گوارشی 

گاستریت با احتیاط فراوان مصرف شود. و 
ع���وارض جانبی: تحریک معده، س���وزش س���ر دل 
ی���ا س���وء هاضمه، ته���وع، اس���تفراغ و درد معده از 
می باش���ند.  اسیداستیل سالیس���یلیک  ع���وارض 
مص���رف بلند م���دت بامقادی���ر زی���اد دارو موج���ب 

کلیوی می شود. عوارض 
تداخل  ه������ای داروی����ی: با مص����������رف همزم������ان 
اس�������تامینوفن  و  اسیداستیل سالیس�������یلیک 
بیش��������تر می  ش���ود.   نفروپ�����ات���ی  ب�������روز  احتم����ال 
مصرف همزم�ان گلوکوک����ورتی���کوئید ه�������ا می�������زان 

اسیداستیل سالیس���یلیک  پالس���������مایی  غلظ��ت 
کاه���ش می  ده���د و احتمال ایج���اد ادم را با این  را 
ب���رای  افزای���ش می  ده���د. دارو ه���ای س���می  دارو 
عص���ب هش���تم ش���نوایی می توانند اثرات س���می 
اسیداستیل سالیس���یلیک را روی عص���ب افزایش 
دهند. مصرف همزمان اس���تامینوفن با دارو های 
القاءکنن���ده آنزیم���ی و همچنین دارو های س���می 
کب���دی آن را افزایش  کبد می  تواند س���میت  ب���رای 
کافئین با س���ایر دارو های  دهند. مصرف همزمان 
محرک دستگاه عصبی مرکزی ممکن است منجر 
ب���ه تحری���ک بیش از ح���د CNS و ب���روز عصبانیت، 
کافئی���ن  گ���ردد.  کم  خواب���ی  ی���ا  تحریک  پذی���ری 
می  توان���د دف���ع ادراری لیتی���م را افزای���ش ده���د، 
بنابراین برغلظت درمانی آن اثر می گذارد. مصرف 
کس���یداز  مونوآمین ا مهارکننده ه���ای  همزم���������ان 
کافئین را افزایش  می  تواند اثرات مقلد سمپاتیک 
ک قلبی و یا  داده ومنج���ر ب���ه ب���روز آریتمی خطرن���ا

گردد. افزایش شدید فشار خون 
نکات قابل توصیه

که نش���انه   های آنفوالنزا یا  کودکانی  1- این دارو در 
آبله مرغان دارند  نباید تجویز شود.

کاهش عوارض با غذا و همراه یک لیوان  2- ب���رای 
گردد. آب مصرف 

3- در صورتی ک���ه عوارض بیم���اری و یا تب طی 3 
گردد. کاهش نیافت،  باید به پزشک مراجعه  روز 

4- پن���ج روز قب���ل از جراح���ی از مص���رف آن بای���د 
گردد. خودداری 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: ی���ک ق���رص ه���ر 3 س���اعت مص���رف 
کث���ر مقدار مص���رف در بزرگس���االن  می  ش���ود. حدا

هشت قرص در روز است.
کودکان: از یک س���وم تا یک قرص هر 6-4 ساعت 

مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet:Acetaminophen 162.5mg + ASA 
325mg + Caffeine 32.5mg
Tablet: Acetaminophen 250mg+ASA 
250mg + Caffeine 65mg

                 ASA                         
موارد مص���رف: اسیداستیل سالیس���یلیک برای 
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تس���کین و درم���ان درد ه���ای مالی���م تامتوس���ط، د

گذرای عضالت اس���کلتی،  کمردرد، درد های  نظیر 
درد ه���ای قاعدگ���ی و ت���ب و جلوگی���ری از تجم���ع 

کت  ها مصرف می  شود.  پال
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود زخ���م 
گ���وارش، هموفیل���ی،  خونریزی  دهن���ده دس���تگاه 
ترومبوس���یتوپنی، آنژی���وادم و پولیپ  ه���ای بین���ی 

همراه با آسم نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در بیماری  هایی مانند آسم، آلرژی،  آسیب   های 
کاه���ش آب ب���دن، زخم گوارش���ی و  کب���د ،  کلی���ه یا 
کمبود  G 6PD باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
ک���ودکان مبت���ال  ASA -2 درم���ان مناس���بی ب���رای 
ک���ودکان زیر  ب���ه بیماری  ه���ای خفیف نب���وده و در 
12 س���ال )احتمال ب���روز س���ندرم ری( فراورده  های 
ح���اوی آن، مگ���ر در م���وارد خ���اص نظی���ر آرتری���ت 

جوانان،  نباید مصرف شود. 
گوارش،  ع���وارض جانبی: تحریک مالیم دس���تگاه 
گاهی هم���راه با خونریزی ب���دون عالمت و افزایش 
زمان خونریزی، شایع است. در بیماران حساس،  
کنش  های پوستی ممکن  اسپاس���م برونش  ها و وا
کبد، عوارض  کلیه ی���ا  اس���ت بروز نماید. نارس���ایی 
عصبی نظیر اغتشاش شعور،  سرگیجه، وزوزگوش،  
تش���نج، افس���ردگی، اخت���الالت اس���ید-باز و اثرات 
تب  زا از عوارض وابس���ته به مقدار مصرف این دارو 

می باشند.
گ���ر هم���راه ب���ا دارو ه���ای  تداخل  ه���ای داروی���ی: ا
ضدانعقاد مصرف ش���ود، خط���ر افزایش خونریزی 
وج���ود خواه���د داش���ت. مص�������رف ASA هم����راه 
اث���ر  افزای���ش  س���بب  والپ���روات  و  فنی  توئی���ن  ب���ا 
نظی���ر  اس���یدی  دارو ه���ای  دف���ع  آن هامی  گ���ردد. 
کاه���ش   ASA متوترکس���ات همزم���ان ب���ا مص���رف
 ASA می  یاب���د.  افزای���ش  آن  س���میت  و  یافت���ه 
کتون را مه���ار نم���وده و نی���ز دف���ع  اث���ر اس���پیرونوال
ص���ورت  در  می  ده���د.  کاه���ش  را  اس���تازوالمید 
مص���رف همزم���ان دارو ه���ای ض���ددرد و الته���اب 
غیراس���تروئیدی با این دارو، ممکن است عوارض 
کاهن���ده  اث���ر دارو ه���ای  یاب���د.  افزای���ش  گوارش���ی 
قندخ���ون در ص���ورت مص���رف همزمان ب���ا مقادیر 
اس���ت  ممک���ن  اسیداستیل سالیس���یلیک  زی���اد 
افزای���ش یابد. اسیداستیل سالیس���یلیک باجذب 

کتوکونازول و تتراسیکلین   ها تداخل  کونازول،  ایترا
می  نماید.

نکات قابل توصیه
ک���ودکان دارای عالئ���م آنفوالن���زا یا  1- ای���ن دارو در 

آبله مرغان و زونا نباید مصرف شود.
کی بدون پوش���ش رود ه  ای  2- فراورده   ه���ای خورا

همراه یا بعد از غذا مصرف شود.
3- دارو بای���د ب���ا ی���ک لی���وان آب مص���رف ش���ده و 

30- 15 دقیقه از خوابیدن پرهیز شود.
4- در صورتی ک���ه ای���ن دارو به عنوان ی���ک داروی 
ضدانعقاد مصرف ش���ود، مص���رف آن نباید بدون 

مشورت با پزشک قطع شود. 
مقدار مصرف

کی خورا
ضدت��������ب  و  ض���ددرد  به عن�������وان  بزرگس���االن: 
900-300میلیگ���رم ه���ر 4 تا 6 س���اعت و در صورت 
کثر تا g/day 4 و به عنوان ضدروماتیسم  لزوم، حدا
به عن���وان  می  ش���ود.  مص���رف   3/6-5/4 g/day
ضدانعق���اد  به عن���وان  و   4-6 g/day ضدالته���اب

mg/day 150-100 مصرف می  شود.
ک���ودکان: به عن���وان ض���ددرد و ضدت���ب مص���رف 

می  شود.
شیاف

س���اعت  ه���ر4  600-325میلی گ���رم  بزرگس���االن: 
به عن���وان  می  ش���ود.  اس���تعمال  نی���از  برحس���ب 
مقادی���ر  در   3/6 -5/4 g/ day ضدرماتیس���م،  

منقسم استعمال می  شود.
گرم هر 4 س���اعت  ک���ودکان: مقدار 480-160 میلی 

استعمال می شود.
اشکال دارویی

Tablet (Enteric Coated): 81 mg
Tablet (Chewable):100mg
Tablet: 100mg, 325mg, 500mg
Tablet (Delayed Release): 80mg, 325mg
Suppository: 325mg
Tablet: ASA 500mg+Codeine 10mg
Tablet (Effervescent): ASA 400mg

          CELECOXIB                      
درد  رف���ع  ب���رای  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
اس���تئوآرتریت و آرتری���ت روماتوئی���د، درم���ان درد 
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کاهش پولیپوز  ح���اد، رفع درده���ای دیس���منوره و 
آدنوماتوز خانوادگی به کارمی رود.

کلیه یا   هش���دارها: در بیماران مبتال به نارس���ایی 
گوارش���ی مانند زخم گوارش���ی،  کبد، بیماری های 
ب���ا  قلبی-عروق���ی  بیماری ه���ای  دارای  بیم���اران 

احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: سردرد، ادم محیطی، بی خوابی، 
گیجی، بثورات جلدی، سوءهاضمه، اسهال، درد 
کمردرد، عفونت و مش���کالت  ش���کم، تهوع، نفخ، 

گزارش شده است. مجاری تنفسی بامصرف آن 
کارای���ی  اس���ت  ممک���ن  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
 ACEمدره���ای تیازیدی، ل���وپ و مهارکننده های
کاه���ش یاب���د.  در تجوی���ز همزم���ان ب���ا ای���ن دارو 
فلوکون���ازول می توان���د غلظ���ت ای���ن دارو را 2 برابر 
نمای���د. سلکوکس���یب ممکن اس���ت غلظت لیتیم 
و متوترکس���ات را افزای���ش دهد. احتمال تش���دید 
گوارشی در تجویز همزمان با آسپرین وجود  آسیب 
دارد. در تجوی���ز همزم���ان ب���ا وارفارین مش���کالت 
گزارش  خونریزی مانند خونریزی داخل جمجمه 

شده است.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی هم���راه غذا  کاه���ش ع���وارض  1- جه���ت 
مصرف شود.

2- همزمان با آنتی اسید مصرف نشود.
مقدار مصرف

بزرگساالن: برای درمان استئوارتریت 200میلی گرم 
در روز به صورت تک نوبت یا در دو نوبت منقسم، 
و برای درمان آرتریتروماتوئید 200-100میلی گرم دو 
بار در روز، برای درمان پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی، 
400میلی گرم دو بار در روز و جهت درمان درد حاد 
و دیسمنوره ابتدا 400میلی گرم و سپس در صورت 
لزوم 200میلی گرم دیگر داده و مقدار نگهدارنده نیز 

200میلی گرم در روز است.
اشکال دارویی

Capsule: 100, 200mg

          DICLOFENAC               
ک ب���رای رف���ع درد و  م���وارد مص���رف: دیکلوفن���ا
الته���اب اس���تئوآرتریت، اس���پوندیلیت آنکیلوزان، 
آرتری���ت نقرس���ی،  اختالالت اط���راف مفصل مانند 
بورسیتوتاندونیت، اختالالت بافت نرم و دردهای 

کلیه، دیس���منوره،  کولیک  غیرروماتولوژیک مانند 
میگرن و درد پس از اعمال جراحی به کارمی رود. 

اخت���الالت  ص���ورت  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
خونریزی دهنده و ترمبوسیتوپنی منع مصرف دارد.

هشدارها
کبد یا قلب، با  کلیه،  1- در بیماران دچار نارسایی 

احتیاط و با حداقل میزان ممکن به کار رود.
2- در بیم���اران دچار زخم مع���ده فعال، از مصرف 
خودداری شود. همچنین بیماران باسابقه زخم، 
بهتر اس���ت از مصرف ای���ن دارو پرهیز نم���وده و در 
صورت بروز صدمات مع���ده ای-رود ه ای، مصرف 

گردد. آن قطع 
ک در  3- احتمال بروز فلج ناشی از تزریق دیکلوفنا

کودکان وجود دارد.
گ���وارش نظیر  ع���وارض جانبی: ناراحتی دس���تگاه 
گاه گاهی خونریزی و زخم ممکن  تهوع،  اس���هال و 
کنش  های  است ایجاد گردد. عوارض دیگر شامل وا
آلرژیک، به ویژه آنژیوادم، برونکواسپاسم و بثورات 
گیج���ی،  جل���دی، همچنی���ن س���ردرد، س���رگیجه،  
اختالالت ش���نوایی نظیر وزوزگوش و دفع خون در 

ادرار می  باشد.
تداخل  ه���ای داروی���ی: در مص���رف همزم���ان ب���ا 
کاهش ج���ذب دارو وجود  آنتی اس���یدها احتم���ال 
ک به همراه مهارکننده های  دارد. مصرف دیکلوفنا
آنزیم مبدل آنژیوتانسین )ACE(، سبب معکوس 
گردیده و  نم���ودن اث���ر ضدپرفش���اری خ���ون آن ها
کلی���ه و افزایش پتاس���یم خون  نیز خطر نارس���ایی 
کاهنده فش���ار  احتم���ااًل افزای���ش می یابد. اث���رات 
خ���ون مدره���ا در صورت مص���رف همزم���ان با این 
کاه���ش یاب���د. اثر انس���ولین و  دارو ممک���ن اس���ت 
دارو ه���ای پایین  آورنده قندخون س���ولفونیل اوره، 
می  یاب���د.  افزای���ش  دارو  ای���ن  احتمااًل به وس���یله 
مصرف همزمان با سیکلوس���پورین خطر س���میت 
کلی���وی را افزایش می  دهد. دف���ع لیتیم و احتمااًل 
کاهش یافته و  ک  متوترکسات به وسیله دیکلوفنا
کت  سمیت آن ها افزایش می  یابد. مهار تجمع پال
گوارش���ی در  توس���ط ای���ن دارو در زخم و خونریزی 
که تحت درمان ب���ا دارو های ضدانعقاد  بیماران���ی 
ک  یا ترومبولیتیک هس���تند، ممکن است خطرنا
باشد. مصرف همزمان این دارو با آسپیرین توصیه 
نمی ش���ود. مصرف همزم���ان اس���ید والپروئیک با 
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ای���ن دارو خطر بروز خونریزی را به دلیل تداخل در د

کت   ها افزایش می  دهد. عملکرد پال
ن���کات قابل توصی���ه: در صورت مص���رف این دارو 
کامل ش���ود.  در درم���ان آرتری���ت، دوره درمان باید 
جهت دست یابی به پاسخ مطلوب، ممکن است 

حداقل 2 هفته زمان نیاز باشد.

مقدار مصرف
ک���ی: مقدار 200-100میلی گ���رم در روز  مصرف  خورا

می گردد.
 تزریقی: تزریق در عمق عضالت سرین، در حاالت 
حاد و بعد از جراحی به میزان mg/day 75 )یک بار 
کثر 2 روز  و در ح���االت ش���دید دوب���ار در روز( و حدا
کولیک حالب   ها 75میلی گرم  انجام می  ش���ود. در 
که در صورت ل���زوم 30 دقیقه بعد  تزریق می  ش���ود 

تکرار می  گردد.
شیاف

بزرگس���االن: به می���زان 100میلی گ���رم و معمواًل در 
شب استعمال می شود.

ک���ودکان: در درم���ان آرتریت روماتوئی���د نوجوانان
mg/ kg  3-1روزان���ه در نوبت ه���ای متعدد مصرف 
می ش���ود. ب����رای درم������ان درد پ���س از ج������راح���ی 
کثر  mg/ kg/day  2-1 در نوبت های منقس���م حدا

تا 4 روز به کار می رود.
اشکال دارویی

Capsule: 25mg
Capsule/Tablet (Extended Release): 
25mg, 50mg, 75mg, 100mg
Injection: 75mg
Tablet: 50mg
Suppository: 50mg, 100mg
Topical Gel

           IBUPROFEN                    
و  ایبوپروف���ن در تس���کین درد  م���وارد مص���رف: 
التهاب روماتیس���می، انواع آرتریت )شامل آرتریت 
جوان���ان( و دیگ���ر اخت���الالت عضالنی-اس���کلتی، 
ک، درد ه���ای بعد از عمل جراحی،  قاعدگی دردنا

تب مصرف می  گردد.
کبد یا  هش���دارها: در بیماران مبتال به نارس���ایی 
گوارش���ی مانند زخم-گوارشی،  کلیه، بیماری های 

اخت���الالت  و  پرفش���اری خ���ون  قلب���ی،  نارس���ایی 
انعقادی با احتیاط فراوان مصرف شود.

گ���وارش نظیر  ع���وارض جانبی: ناراحتی دس���تگاه 
گاه گاهی خونریزی و زخم ممکن  تهوع،  اس���هال و 

گردد.  است ایجاد 
تداخل  ه���ای داروی���ی: در مص���رف همزم���ان ب���ا 
کاهش ج���ذب دارو وجود  آنتی اس���یدها احتم���ال 
دارد. مصرف ایبوپروفن به همراه مهارکننده   های 
آنزیم مبدل آنژیوتانسین )ACE(، سبب معکوس 
گردی���ده و نی���ز  نم���ودن اث���ر ضدفش���ار خ���ون آن ها
کلی���ه و افزای���ش پتاس���یم خ���ون  خط���ر نارس���ایی 
کاهن���ده فش���ار  احتمااًلافزای���ش می  یاب���د. اث���رات 
خ���ون مدره���ا در صورت مص���رف همزم���ان با این 
کاه���ش یاب���د. اثر انس���ولین و  دارو ممک���ن اس���ت 
دارو ه���ای پایین آورنده قندخون س���ولفونیل اوره، 
می  یاب���د.  افزای���ش  دارو  ای���ن  احتمااًل به وس���یله 
مصرف همزمان با سیکلوس���پورین خطر س���میت 
کلی���وی را افزایش می  دهد. دف���ع لیتیم و احتمااًل 
کاه���ش یافته و  متوترکس���ات توس���ط ایبوپروف���ن 
کت  سمیت آن ها افزایش می  یابد. مهار تجمع پال
گوارش���ی در  توس���ط ای���ن دارو در زخم و خونریزی 
بیم���اران تح���ت درمان ب���ا دارو ه���ای ضدانعقاد یا 
ک باش���د.  ترومبولیتی���ک، ممک���ن اس���ت خطرن���ا
مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا آس���پیرین توصیه 
نمی ش���ود. مصرف همزم���ان اس���ید والپروئیک با 
ای���ن دارو خطر بروز خونریزی را به دلیل تداخل در 

کت   ها افزایش می  دهد. عملکرد پال
نکات قابل توصیه

1- احتم���ال بروز تنبلی چش���م )آمبلیوپاتی( وجود 
دارد.

2- در صورت مصرف ای���ن دارو در درمان آرتریت، 
کامل ش���ود. جهت  دوره درم���ان با ای���ن دارو باید 
دستیابی به پاسخ مطلوب، ممکن است حداقل 

2 هفته زمان نیاز باشد.
3- در صورت مش���اهده عالئم ش���به آنفوالنزا )لرز، 
تب ی���ا درد عضالن���ی( قبل ی���ا همزمان ب���ا بثورات 

جلدی، باید به پزشک مراجعه شود.
4- هرگون���ه خونری���زی غیرع���ادی مانند اس���تفراغ 
خون���ی، خ���ون در ادرار و خ���ون در مدف���وع بای���د 

گزارش شود.
5- در تجویز داخل وریدی، رساندن مایعات الزم 
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به فرد قبل از شروع درمان الزامی است.
مقدار مصرف

کی خورا
 1/2-3 g/day بزرگس���االن: به عنوان ضدالته���اب
در س���ه یا چهار نوبت منقس���م مصرف می  ش���ود. 
مق���دار  رضایت بخ���ش،  پاس���خ  حص���ول  از  پ���س 
مص���رف بای���د ت���ا پایین  تری���ن مق���دار نگهدارن���ده 
کاهش داده ش���ود. در س���ایر  کنترل عالئم  جه���ت 
موارد 400- 200میلی گرم هر 6-4 س���اعت برحسب 
کثر مق���دار مصرف در  نیاز مص���رف می  ش���ود. حدا

شبانه روز 3200میلی گرم است.
ابت��������������دا  ضدالت�����ه���اب  به عن������وان  کودک��������ان: 
نوب���ت  چه���������ار  ی���ا  س���ه  در   30-40 mg/ kg/ day
منقس���م مصرف می  ش���ود. پس از حصول پاس���خ 
رضایت بخ���ش، مقدار مصرف باید ت���ا پایین  ترین 
کاهش  کنت���رل عالئ���م  مق���دار نگهدارن���ده جه���ت 
داده شود. به عنوان ضدتب mg/kg 10-5 مصرف 
می  ش���ود. مقدار مص���رف در صورت نی���از هر 4-6 

ساعت می  تواند تکرار شود.
تزریقی

به عنوان ضددرد 800-400 میلی گرم هر 6 ساعت، 
به عن���وان ضدت���ب 400 میلی گرم هر 6-4 س���اعت 
کث���ر  ی���ا 200-100میلی گ���رم ه���ر 4 س���اعت ت���ا حدا

3200میلی گرم در روز تزریق وریدی می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 200mg, 400mg
Gel: 5%
Tablet: 200mg, 400mg
Suspension: 100mg/5ml 
Injection: 5mg/ml, 10mg/ml, 100mg/
ml, 400mg/3ml

      INDOMETHACIN               
کنت���رل  ب���رای  ایندومتاس���ین  مص���رف:  م���وارد 
درد و الته���اب متوس���ط تاش���دید در بیماری  های 
روماتیس���می )مانند اس���تئوآرتریت ح���اد یا مزمن، 
آرتریت جوان���ان، اس���پوندیلیت آنکیلوزان،آرتریت 
پریکاردی���ت،  درد  درم�������ان  و  نق�����رس���ی(  ح���اد 
دیس����من��وره و ب���������از ب���ودن مج����رای ش�������ری������انی  
مص���رف   PDA)Patent Dactus Arteriosus(

می  شود.

موارد منع مص���رف: در صورت وج���ود اختالالت 
خونری���زی  دهن���ده و ترمبوس���یتوپنی منع مصرف 

دارد.
ب���ه  مبت���ال  بیم���اران  در  آن  مص���رف  هش���دارها: 
کلیه،  کبد ی���ا  گوارش���ی، اخت���الالت  بیماری ه���ای 
ع، پارکینسون، بیماری ه�����ای قلبی - عروق���ی،  صر
ذهن���ی  بیماری ه���ای  و  افس������ردگی  عفون������ت،  

گیرد. بااحتیاط صورت 
گ���وارش  دس���تگاه  اخت���الالت  جانب���ی:  ع���وارض 
گاه گاهی خونریزی  شایع است. تهوع و  اس���هال و 
نمای���د.  ب���روز  اس���ت  ممک���ن  زخم گوارش���ی  و 
گیجی، احس���اس سبکی س���ر و به ندرت  س���ردرد، 
خواب  آلودگ���ی، اغتش���اش ی���ا بی خوابی،  تش���نج، 
اختالالت روانی، افس���ردگی و سنکوپ، اختالالت 
کت   ها(، افزایش فش���ار  خون���ی )به وی���ژه  کاهش پال
خون و نیز افزایش قندخون، تاری دید، رسوب در 
قرنیه و نوروپاتی محیطی ممکن است بروز نماید. 
مص���رف دارو از راه مقع���د، ممک���ن اس���ت موجب 

تحریک ناحیه شده و خونریزی ایجاد نماید.
اث���ر  ب���ا  ایندومتاس���ین  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کاهنده فش���ار خ���ون دارو ه���ای مهارکنن���ده آنزیم 
و  نم���وده  مقابل���ه   ،)ACE( آنژیوتانس���ین  مب���دل 
کلیه و افزایش پتاس���یم خون  خطر بروز نارس���ایی 
را افزای���ش می  دهد. ایندومتاس���ین با اثر دارو های 
مدر مقابله نموده، خطر افزایش غلظت پتاس���یم 
خ���ون را در صورت مص���رف همزمان ب���ا دارو های 
م���در نگهدارن���ده پتاس���یم افزای���ش داده و هم���راه 
کلیه  کاهش عملک���رد  گاهی س���بب  ب���ا تریامت���رن 
می  گردد. اثر انس���ولین و دارو های سولفونیل اوره، 
احتم���ااًل توس������ط ای���ن دارو افزای�������ش می  یاب���د. 
ایندومتاس���ین دفع متوترکس���ات و احتمااًل لیتیم 
را کاهش می  دهد. مصرف ایندومتاسین به همراه 
سیکلوس���پورین و ی���ا دارو های مدر خطر س���میت 
کلی���ه را افزای���ش می  ده���د. مصرف همزم���ان این 
دارو با آس���پیرین توصیه نمی شود. ایندومتاسین 
کاهش داده و ممکن است  کلیرانس زیدوودین را 

سبب بروز مسمومیت با زیدوودین شود.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مصرف ای���ن دارو در درمان آرتریت، 
کامل ش���ود. جهت دستیابی به  دوره درمان باید 
پاسخ مطلوب، ممکن است حداقل 2 هفته زمان 
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کی دارو بهتر اس���ت همراه با غذا  2- اش���کال خورا
کاهش یابد. گوارشی  مصرف شود تا تحریک 

3- در صورت مش���اهده عالئم ش���به آنفوالنزا )لرز، 
تب ی���ا درد عضالن���ی( قبل ی���ا همزمان ب���ا بثورات 

جلدی، باید به پزشک مراجعه شود.
گونه خونری���زی غیرعادی مانند اس���تفراغ  4- ه���ر 
خونی و خون در ادرار و خون در مدفوع به پزشک 

گزارش شود.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: به عنوان ضدروماتیسم، ابتدا 50- 25 
میلی گ���رم،4-2 ب���ار در روز مص���رف می  ش���ود. در 
صورت تحم���ل، مقدار مصرف ه���ر هفته به میزان
کثر mg/day 200( افزایش  mg/day 50- 25 )تا حدا
می  یاب���د. در درم���ان نق���رس،  ابت���دا 100میلی گ���رم 
و س���پس 50میلی گ���رم س���ه ب���ار در روز تا رف���ع درد 
در   75-150 mg/day ضدالته���اب  به عن���وان  و 
س���ه ی���ا چه���ار مق���دار منقس���م مصرف می  ش���ود. 
مق���دار مص���رف ش���کل پیوس���ته رهش ای���ن دارو، 
75میلی گ���رم یک بار در روز، هنگام صبح یا هنگام 
که در صورت نیاز می توان مقدار  خواب می  باش���د 
مصرف را تا 75میلی گرم دوبار در روز افزایش داد. 

کثر چهار بار در روز  شیاف: مقدار 50میلی گرم حدا
که در طی شب از درد رنج  می  باش���د. در بیمارانی 
می برند و یا سفتی صبحگاهی دارند، 100میلی گرم 
کثر  ش���ب موق���ع خ���واب اس���تفاده می  ش���ود. حدا

مقدار مصرف در شبانه روز 200میلی گرم است.
ض��دروم����اتیس��������م،  ب����ه عن���������وان  ک���������ودکان: 
ی���ا  س���ه  در   1/5 -2/5 mg/ kg/ dayمق����������������دار
کثر mg/kg/day 4 یا  چهار نوبت منقس���م )تا حدا
mg/day 200-150( مص���رف می  ش���ود. در ص���ورت 
حصول پاس���خ رضایت بخش، مق���دار مصرف باید 
تا پایین  ترین شکل میزان نگهدارنده کاهش داده 

شود.
ضدروماتی������������������س���م،  به عن�����������وان  ش��������یاف: 
mg/ kg/ day 2/5- 1/5 در س���ه ی���ا چه���ار نوب���ت 
کث���ر mg/ kg/ day 4 یا  منقس���م می  باش���د )تا حدا

.)150-200 mg/day
تزریقی: ب���رای درمان PDA با توجه به س���ن نوزاد 
ط���ی 7 روز اول تول���د 3 دوره درمان���ی ب���ه می���زان

mg/ kg 0/25-0/1 مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Capsule: 25mg
Capsule /Tablet (Extended Release): 
75mg, 80mg
Suppository: 50mg, 100mg 
Injection: 50mg/2ml

           KETOROLAC                 
کنت���رل  ک به منظ���ور  کت���وروال م���وارد مص���رف: 
درده���ای ح���اد متوس���ط ت���ا ش���دید در ی���ک دوره 

کوتاه مدت )کمتر از 5 روز( به کارمی رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وجود س���ابقه 
گوارش���ی، برونکواسپاسم، آسم،  زخم یا خونریزی 
کلیه پیش���رفته،  رینی���ت، بیم���اری و ی���ا نارس���ایی 
کس���ی قب���ل از جراحی های بزرگ  به عنوان پروفیال
کرونر، خونریزی مغزی یا خطر  نظیر جراحی عروق 

خونریزی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت س���بب مه���ار عملکرد 
کت ها گردد. پال

2- دارو ممکن است س���بب خواب آلودگی و تاری 
که  کار با ماش���ین آالتی  دید ش���ود. لذا از رانندگی و 

نیاز به هوشیاری دارند خودداری شود.
3- داروه���ای ضدالتهاب غیراس���تروئیدی ممکن 
اس���ت س���بب تحریک، زخم و خونریزی دس���تگاه 

گردند.  گوارش 
کب���د و یا س���ابقه  4- در بیم���اران دچ���ار نارس���ایی 
کب���دی و همچنین در بیم���اران مبتال به  بیم���اری 

پرفشاری خون بااحتیاط مصرف شود.
ک صرفًا جهت درمان  کتوروال کی  5- مصرف خورا
نگهدارن���ده متعاق���ب تجویز فرم تزریق���ی آن تأیید 
گردیده و برای س���ایر ش���رایط خفیف ت���ر و یا درمان 

بلند مدت توصیه نمی گردد. 
ع���وارض جانبی:  ش���ایع ترین ع���وارض جانبی دارو 
و  گیج���ی  گوارش���ی،  اخت���الالت  س���ردرد،  ش���امل 

خواب آلودگی می باشد.
ک  کتوروال تداخل های دارویی: مصرف همزمان 
غیراس���تروئیدی  ضدالته���اب  داروه���ای  س���ایر  و 
می تواند س���بب افزای���ش عوارض جانبی و س���می 
کبدی سیکلوس���پورین  گ���ردد. اثر س���میت  هر دو 
متعاقب مصرف همزم���ان باداروهای ضدالتهاب 
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مص������رف  می ی�����اب���د.  افزای������ش  غیراس���تروئیدی 
ک و لیتی���وم می توان���د س���بب  کت���وروال همزم���ان 
ک  کتوروال گ���ردد.  افزای���ش غلظت س���رمی لیتی���م 
کاه���ش دهد.  ممک���ن اس���ت دفع متوترکس���ات را 
ک می تواند س���بب افزایش عوارض جانبی  کتوروال
و سمی پنتوکسی فیلین )خصوصًا خطر خونریزی( 
ک اثرات ضدانعق���ادی وارفارین را  کت���وروال گردد. 

تشدید می کند.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: جه���ت جلوگی���ری از ب���روز 
کمترین مقدار  گوارش���ی، دارو را باید با  مش���کالت 

کوتاه مصرف نمود.  مؤثر و طی یکدوره 
مقدار مصرف

کی: ابتدا 20میلی گرم و سپس در صورت لزوم  خورا
کثر مقدار روزانه  10میلی گرم هر 6-4 س���اعت )حدا

کی 40میلی گرم( مصرف می شود. خورا
تزریقی: مقدار 60میلی گرم به صورت مقدار منفرد 
کثر مقدار روزانه  یا 30میلی گرم هر 6 س���اعت )حدا

تزریقی 120میلی گرم( تزریق عضالنی می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 10mg
Injection: 15mg/ml, 30mg/ml

     MEFENAMIC ACID        
موارد مصرف: این دارو در درمان درد های مالیم 

ک به کار می  رود. تا متوسط و قاعدگی دردنا
موارد منع مصرف: در صورت وجود پولیپ بینی 

همراه با اسپاسم برونش نباید مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود بیم���اری التهاب���ی 
یا اولس���راتیو قس���مت فوقان���ی یا تحتان���ی مجرای 
گوارش، هموفیلی یا س���ایر اختالالت خونی شامل 
کت   ها، نارس���ایی  اختالل عملک���رد انعقادی یا پال
ک���ه احتم���ال بروز  کلی���ه، اس���توماتیت، بیماران���ی 
خونریزی و زخم گوارش���ی در آن ها زیاد می  باشد و 
زیادی پروترومبین خون با احتیاط فراوان مصرف 

شود. 
گوارش���ی  ع���وارض جانبی: خواب  آلودگی وعوارض 
ش���امل ته���وع، اس���هال )قط���ع مص���رف دارو الزم 
اس���ت(، ناراحتی ش���کمی، خونریزی و زخم  گاهی 
که ب���ا مصرف دارو هم���راه با غذا به  ب���روز می  نماید 

حداقل می رسد. 
کاهن���ده فش���ار خون  تداخل  ه���ای داروی���ی: اث���ر 

آنژیوتانس���ین،  مب���دل  آنزی���م  مهارکننده   ه���ای 
کاه���ش یافت���ه، خطر  به وس���یله مفنامیک اس���ید 
کلیه و نیز افزایش پتاسیم خون احتمااًل  نارسایی 
کورتیکواس���تروئید ها خطر بروز  افزای���ش می  یاب���د. 
گوارش���ی از جمل���ه خونریزی را به وس���یله  عوارض 
کلی���وی  افزای���ش می  دهن���د. س���میت  ای���ن دارو 
سیکلوسپورین به وسیله مفنامیک اسید افزایش 
متوترکس���ات  احتم���ااًل  و  لیتی���م  دف���ع  می یاب���د. 
کاه���ش یافته، احتم���ال بروز  به وس���یله ای���ن دارو 
س���میت به وس���یله این دارو ه���ا به هم���راه یکدیگر 

وجود دارد.
نکات قابل توصیه

1- این دارو نباید بیش از 7 روز مصرف   شود.
2- دارو بهتراس���ت هم���راه ب���ا غذا مصرف ش���ود تا 

کاهش یابد. گوارشی  تحریک 
3- در صورت مش���اهده عالئم ش���به آنفوالنزا )لرز، 
تب ی���ا درد عضالن���ی( قبل ی���ا همزمان ب���ا بثورات 

جلدی، باید به پزشک مراجعه شود.
4- هرگون���ه خونری���زی غیرع���ادی مانند اس���تفراغ 
خون���ی و خ���ون در ادرار و خ���ون در مدفوع باید به 

گزارش شود. پزشک 
درم���ان  و  ض���ددرد  به عن���وان  مص���رف:  مق���دار 
ک، ابت���دا 500میلی گرم و س���پس  قاعدگ���ی دردن���ا
250میلی گ���رم هر 6 س���اعت برحس���ب نیاز مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Capsule: 250mg

        MELOXICAM               
م���وارد مصرف: ای���ن دارو به منظور رف���ع عالئم و 
مش���کالت ناشی از استئوآرتریت، آرتریتروماتوئید و 

آرتریت نوجوانان به کار می رود.
ض���ددرد  به عن���وان  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کتیک قبل از انجام جراحی بای پس قلبی  پروفیال

نبایدبه کار رود.
هشدارها

و  خواب آلودگ���ی  س���بب  اس���ت  ممک���ن  دارو   -1
کار با ماشین آالتی  گردد. لذا از رانندگی و  تاری دید 

کامل دارد اجتناب شود.  که نیاز به هوشیاری 
زم���ان  افزای���ش  و  کت ه���ا  کاه���ش تجم���ع پال  -2

خونریزی ممکن است اتفاق بیفتد. 
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3- احتم���ال ب���روز ع���وارض ج���دی پوس���تی نظیر د

اس���تیونس- س���ندرم  کس���فولیاتیو،  ا درماتی���ت 
جانسون و نکروز پوستی وجود دارد. 

کبد  4- مصرف دارو در بیماران مبتال به نارس���ایی 
با احتیاط صورت پذیرد. 

5- دارومی توان���د در بیم���اران مبتال به پرفش���اری 
گردد. خون سبب عود و یا تشدید بیماری 

گیج���ی، بی خواب���ی،  ع���وارض جانب���ی: س���ردرد، 
گوارش���ی،  اخت���الالت  پوس���تی،  تظاه���رات  ادم، 
عفونت ه���ای ادراری و مج���اری تنفس���ی فوقانی، 
درد مفاصل و س���ندرم ش���به آنفلوآنزا ممکن است 

بروز نماید.
ضدالته���اب  داروه���ای  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
غیراس���تروئیدی می توانند س���بب افزایش غلظت 
سرمی و همچنین سمیت کلیوی سیکلوسپورین، 
کاه���ش دف���ع  افزای���ش غلظ���ت س���رمی لیتی���وم و 
گردن���د. مهارکنن���دگان اختصاص���ی  متوترکس���ات 
بازجذب سروتونین ممکن است سبب افزایش اثر 
کتی داروهای ضدالتهاب غیراس���تروئیدی  ضدپال
گونیس���ت های  آنت�����ا ضدانعق���ادی  اث�������ر  گردن���د. 
ویتامین K )نظیر وارفارین( ممکن اس���ت توس���ط 
داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی افزایش یابد.

ن���کات قاب���ل توصی���ه: جه���ت پیش���گیری از ب���روز 
گوارش���ی ناش���ی از مص���رف بلندم���دت  مش���کالت 
پم���پ  مهارکنن���دگان  از  اس���تفاده  ملوکس���یکام، 

پروتون )نظیر امپرازول( توصیه می گردد.
 7/5-15 mg/day مق���������دار مص�������رف: مق�����دار
مصرف می ش���ود. جهت درمان آرتریت نوجوانان 
7/5میلی گ���رم  کث���ر  حدا mg/ kg/ day 0/125ت���ا 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 7.5mg, 15mg

           NAPROXEN                    
م���وارد مص���رف: ناپروکس���ن در درم���ان دردهای 
آرتریت روماتوئید، اس���تئوآرتریت، آرتریت جوانان، 
نق���رس، التهاب غیرروماتیس���می، ت���ب و قاعدگی 

ک مصرف می  شود. دردنا
موارد منع مصرف: در صورت وجود پولیپ بینی 

همراه با اسپاسم برونش نباید مصرف شود.
هش���دارها: در ص��������ورت وج���ود س���ابقه وج���ود 

کلی���وی، قلبی-عروقی و  گوارش���ی،  بیماری ه���ای 
کبدی با احتیاط فراوان مصرف شود.

گوارشی، شامل تهوع،  عوارض جانبی: اختالالت 
گوارشی،  اس���تفرا غ، درد های ش���کمی و خونریزی 
کهی���ر و آنژیوادم از عوارض جانبی  بثورات جلدی، 

دارو هستند.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان ناپروکسن 
با دارو های ضدانعقاد ممکن اس���ت باعث تشدید 
اثرات این دارو ها شود. مصرف همزمان ناپروکسن 
کاهش دف���ع لیتیم  با لیتی���م ممکن اس���ت باعث 
گیرن���ده بت���ا  ش���ود. اث���رات دارو ه���ای مهارکنن���ده 
مانن���د پروپرانولول در صورت مص���رف همزمان با 
کاهنده  ناپروکس���ن ممکن اس���ت افزایش یابد. اثر 
فش���ار خون تریامترن، در صورت مصرف همزمان 
کاهش یاب���د. این دارو  ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت 
پیون���د متوترکس���ات ب���ه پروتئی���ن ومی���زان دف���ع 
کاهش می  دهد. غلظت پالس���مایی  کلی���وی آن را 
سیکلوس���پورین در صورت مصرف همزمان با این 

دارو افزایش می  یابد. 
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مصرف ای���ن دارو در درمان آرتریت، 
کامل ش���ود. جهت دستیابی به  دوره درمان باید 
پاسخ مطلوب، ممکن است حداقل 2 هفته زمان 

نیاز داشته باشد.
کی دارو بهتراس���ت هم���راه با غذا  2- اش���کال خورا

کاهش یابد. گوارشی  مصرف شود تا تحریک 
3- در صورت مش���اهده عالئم ش���به آنفوالنزا )لرز، 
تب ی���ا درد عضالن���ی( قبل ی���ا همزمان ب���ا بثورات 

جلدی، باید به پزشک مراجعه شود.
گونه خونری���زی غیرعادی مانند اس���تفراغ  4- ه���ر 
خون���ی، خ���ون در ادرار و خون در مدف���وع باید به 

گزارش شود. پزشک 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: به عن���وان ضدروماتیس���م، 250-500 
میلی گ���رم دوب���ار در روز )هن���گام صب���ح و خ���واب( 
مصرف می  ش���ود. به عنوان ضدالتهاب، ضددرد و 
ک، ابتدا 500میلی گرم و س���پس  ضدقاعدگی دردنا
کاه���ش  250میلی گ���رم ه���ر 8-6س���اعت تازم���ان 
درد مص���رف می  ش���ود. در بیم���اری نق���رس ابت���دا 
750میلی گرم و سپس 250میلی گرم هرشب تجویز 

می  شود تا حمله نقرسی بهبود یابد. 
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 10 mg/kg/day ،کودکان: به عنوان ضدروماتیسم
ک���ی در دو نوبت منقس���م مصرف  به ص���ورت خورا

می  شود.
رکتال: مق���دار 500میلی گرم هنگام خواب همراه با 

کی دارو طی روز، استعمال می شود. مصرف خورا
اشکال دارویی

Capsule: 200mg
Tablet: 250mg, 375mg
Tablet (Delayed Release): 500mg
Suppository: 500mg 

           PIROXICAM                         
درد  درم���ان  در  پیروکس���یکام  مص���رف:  م���وارد 
والتهاب بیماری  های روماتیسمی و استئوآرتریت 

مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود پولیپ بینی 

همراه با اسپاسم برونش نباید مصرف شود.
هش���دارها: در صورت وجود سابقه بیماری های 
و  قلب���ی  بیماری ه���ای  پرفش���ارخونی،  گوارش���ی، 
ح���االت منجر ب���ه احتباس آب و نم���ک در بدن با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
گوارش���ی ش���امل تهوع،  ع���وارض جانبی: عوارض 
کنش  ه���ای آلرژیک،  اس���هال، زخم و خونریزی، وا
نظی���ر آنژیوادم، برونکواسپاس���م و بثورات جلدی، 
گیج���ی و س���رگیجه از عوارض  همچنی���ن س���ردرد، 
ک  جانبی دارو هستند. تزریق عضالنی دارو دردنا
گردد. بوده وممکن است منجر به صدمات بافتی 
پیروکس���یکام  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
س���بب   ،ACE مهارکنن���ده  دارو ه���ای  به هم���راه 
گردیده و  مقابل���ه با اثر ضدپرفش���اری خون  آن ه���ا 
کلیه و افزایش پتاس���یم خون  خطر بروز نارس���ایی 
را افزای���ش می  ده���د. اث���ر دارو ه���ای پایین  آورن���ده 
قندخون )س���ولفونیل اوره( ممکن است به وسیله 
ای���ن دارو افزایش یابد. مصرف همزم���ان این دارو 
کلیوی را افزایش  با سیکلوسپورین خطر س���میت 

می  دهد.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مصرف ای���ن دارو در درمان آرتریت، 
کامل ش���ود. جهت دستیابی به  دوره درمان باید 
پاسخ مطلوب، ممکن است حداقل 2 هفته زمان 

نیاز داشته باشد.

کی دارو بهتراس���ت هم���راه با غذا  2- اش���کال خورا
کاهش یابد. گوارشی  مصرف شود تا  تحریک 

3- در صورت مش���اهده عالئم ش���به آنفوالنزا )لرز، 
تب ی���ا درد عضالن���ی( قبل ی���ا همزمان ب���ا بثورات 

جلدی، باید به پزشک مراجعه شود.
گونه خونری���زی غیرعادی مانند اس���تفراغ  4- ه���ر 
خون���ی، خ���ون در ادرار و خون در مدف���وع باید به 

گزارش شود. پزشک 
مقدار مصرف

کی و رکتال خورا
بزرگساالن:  به عنوان ضدروماتیسم، 20میلی گرم 
از راه  ی���ا 10میلی گرم دوب���ار در روز  ی���ک نوب���ت  در 
ک���ی یا به ش���کل ش���یاف از راه رکت���وم مصرف  خورا
می  ش���ود. بیش���ترین مقدار مصرف توصیه ش���ده 

mg/day 20 است.
ک���ودکان: در درمان آرتریت روماتوئید نوجوانان در 
کیلوگرم mg/day 5، در  کمت���ر از 15  کودکان با وزن 
کیلوگ���رم mg/day 10، در  ک���ودکان ب���ا وزن 25- 16 
کیلوگ���رم mg/day 15 و در  ک���ودکان با وزن 26-45 
 20 mg/day ،کیلوگ���رم به ب���اال کودکان ب���ا وزن 46 

مصرف می  شود.
تزریق���ی: مق���دار مص���رف مش���ابه مق���دار مص���رف 

که از راه عضالنی تزریق می  شود.  کی است  خورا
اشکال دارویی

Capsule: 10mg
Injection: 20mg/ml
Suppository: 20mg
Topical Gel: 0.5%

  SODIUM SALICYLATE    
درد  درم���ان  ب���رای  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
خفی���ف ت���ا متوس���ط، ت���ب،  آرتریت روماتیس���می، 
آرتریت جوانی،  اوس���تئوآرتریت، تب روماتیس���می و 

التهاب روماتیسمی استفاده می  شود.
موارد من���ع مصرف: در صورت وج���ود زخم  های 
گوارش���ی، خونریزی  های فعال، هموفیلی و س���ایر 
اختالالت انعقادی،  نباید از این دارو استفاده کرد.
احتب���اس  کم خون���ی،  ص���ورت  در  هش���دارها: 
مایعات، پرفشاری خون، اختالالت قلبی، نقرس،  
کمبود  کلیه، هیپوپرترومبینمی،  کبد و  نارس���ایی 
کنش  ه���ای حساس���یتی،  ویتامی���ن K، س���ابقه وا
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تیروتوکس���یکوز، این دارو را بای���د با احتیاط فراوان د

کار برد. به  
و  آلرژی���ک  کن����ش  ه���ای  وا جانب������ی:  ع���������وارض 
آلرژی���ک،  درماتی���ت  کم خون���ی،  کتی���ک،  آنافیال
برونکواسپاس���م آلرژیک، تحریک زخم یا خونریزی 
گوارش���ی از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو محس���وب 
می ش���ود. ای���ن دارو در مقادی���ر زی���اد و در مصرف 

کلیوی می  شود. طوالنی باعث عوارض 
کننده   ه���ای ادرار  تداخل  ه���ای داروی���ی: قلیایی 
کربنیک  انیدراز، س���یترات   ها  مث���ل مهارکنن���دگان 
ی���ا بی کربن���ات س���دیم می توانند موج���ب افزایش 
کلیرانس و کاهش سطح پالسمایی سالیسیالت   ها 
ش���وند. در ص���ورت مص���رف همزم���ان ای���ن دارو با 
کی امکان  دارو ه���ای پایین  آورنده قندخ���ون خورا
کاهش قند خون وج���ود دارد. مصرف  تش���دید اثر 
ضدانعق���اد  و  دارو ه���ای  ب���ا  همزم���ان  دارو  ای���ن 
ترومبولیتیک   ه���ا و دارو ه���ای مهارکنن���ده تجم���ع 
کتی موجب افزایش اثر ضدانعقادی می  ش���ود.  پال
کلیران���س  کاه���ش  موج���ب  می  توان���د  دارو  ای���ن 
متوترکسات شود. مصرف همزمان سالسیالت   ها 
گوش���ی مثل وانکومایسین  با دارو هایی باسمیت 

گوشی آن هامی شود. باعث تشدید عوارض 
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مصرف بلند م���دت مقادیر زیاد این 
دارو، باید هماتوکریت و غلظت سرمی سالیسیالت 

کرد. را به طور مرتب اندازه گیری 
2- قبل از ش���روع درمان روماتیس���م با ای���ن دارو، 
آزمون  های کبدی باید انجام شود و در صورت بروز 
کبدی،  این آزمون  ها راباید مجددًا  عالئم سمیت 

انجام داد.
3- این دارو را باید بعد از غذا و همراه با یک لیوان 
ک���رد و بع���داز مصرف 15 ت���ا 30 دقیقه  آب مص���رف 

نباید دراز کشید.
4- در حین مصرف بلند مدت در صورت بروز درد، 
گ���وش مقدار مصرف را  س���رگیجه و صدای زنگ در 

کاهش داد. باید 
کاذب در  5- ای���ن دارو ممکن اس���ت باعث نتیجه 

آزمون   های اندازه گیری قند ادرار شود.
گونه خونری���زی غیرعادی مانند اس���تفراغ  6- ه���ر 
خون���ی، خون در ادرار و خ���ون در مدفوع را باید به 

گزارش نمود. پزشک 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: به عنوان ض���ددرد و ضدت���ب، 650-
ک���ی  325 میلی گرم ه���ر 4 س���اعت به ص���ورت خورا
گردد.  که عالئم قط���ع  مصرف می  ش���ود تا زمان���ی 
در   3/6-5/4 g/ day ضدروماتیس���م،  به عن���وان 
ک���ی مصرف  نوبت ه���ای منقس���م به ص���ورت خورا

می  شود.
ک���ودکان ب���ا س���ن بی���ش از 6 س���ال،  ک���ودکان: در 
به عن���وان ض���ددرد و ض���د ت���ب، g/m2 1/5 در روز 
در 4 ت���ا 6 نوب���ت منقس���م ی���ا 325میلی گرم ه���ر 4 
ساعت مصرف می  شود و به عنوان ضدروماتیسم، 
منقس��������م  نوبت ه���ای  در   80-100 mg/ kg/day

مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 300mg

           TOLMETIN                    
م���وارد مصرف: این دارو ب���رای رفع درد و التهاب 
ناش���ی از آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت و آرتریت 

نوجوانان مصرف می  شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود پولیپ بینی 

همراه با اسپاسم برونش نباید مصرف شود.
بیماری ه���ای  وج���ود  ص���ورت  در  هش���دارها: 
گوارشی، هموفیلی یا سایر اختالالت خونی شامل 
کت   ها، نارس���ایی  اختالل عملک���رد انعقادی یا پال
ک���ه احتمال بروز  کلیه، التهاب ده���ان یا بیمارانی 
خونری���زی و زخم گوارش���ی در آن ه���ا زیاد اس���ت با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
گوارش���ی مانند تهوع،  ع���وارض جانبی: اختالالت 
اس���هال، زخ���م و خونری���زی ممک���ن اس���ت ایجاد 
کنش  ه���ای آلرژی���ک به وی���ژه آنژی���وادم،  گ���ردد. وا
برونکواسپاس���م و بث���ورات جل���دی و نیز س���ردرد، 
گوش  س���رگیجه و اخت���الالت ش���نوایی نظی���ر وزوز 

ممکن است بروز نماید.
کاهنده فش���ار  تداخل  ه���ای دارویی: تولمتین اثر 
خون  مهارکننده  های آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین را 
معکوس نموده،  احتمال افزایش پتاس���یم خون و 
کلیه را افزایش می  دهد. اثر انس���ولین و  نارس���ایی 
دارو های پایین  آورنده قندخون )س���ولفونیل اوره( 
احتمااًلب���ا مص���رف تولمتی���ن افزای���ش می  یاب���د. 
کلی���وی سیکلوس���پورین در صورت  خطر س���میت 
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مصرف همزمان با تولمتین تشدید می  گردد. دفع 
کاهش  متوترکس���ات و لیتیم به وس���یله ای���ن دارو 
کتی توس���ط ای���ن دارو و  می  یاب���د. مه���ار تجمع پال
که تحت  گوارش���ی در بیماران���ی  زخ���م و خونریزی 
درم���ان با دارو ه���ای ضدانعق���اد ی���ا ترومبولیتیک 
ک باش���د. مصرف  هس���تند،  ممکن اس���ت خطرنا
همزمان این دارو با آس���پیرین توصیه نمی ش���ود. 
مص���رف همزم���ان اس���یدوالپروئیک ب���ا ای���ن دارو 
خط���ر خونری���زی را به دلی���ل تداخ���ل در عملک���رد 
پالس���مایی  غلظ���ت  می  ده���د.  افزای���ش  ک���ت  پال
سیکلوس���پورین در صورت مصرف همزمان با این 

دارو افزایش می  یابد.
نکات قابل توصیه

1- این دارو نباید بیش از 7 روز مصرف شود.
2- دارو بهتراس���ت هم���راه ب���ا غذا مصرف ش���ود تا 

کاهش یابد. گوارشی  تحریک 
3- در صورت مش���اهده عالئم ش���به آنفوالنزا )لرز، 
تب ی���ا درد عضالن���ی( قبل ی���ا همزمان ب���ا بثورات 

جلدی، باید به پزشک مراجعه شود.
4- هرگون���ه خونری���زی غیرع���ادی مانند اس���تفراغ 
خون���ی، خ���ون در ادرار و خون در مدف���وع باید به 

گزارش شود. پزشک 
مقدار مصرف

آرتری���ت  در  ض���ددرد  به عن���وان  بزرگس���االن: 
روماتوئی������د و اس���تئوآرتریت، 400میلی گرم س���ه بار 
در روز مصرف می  ش���ود. مقدارمصرف نگهدارنده، 
نوب���ت  چه���ار  ی���ا  س���ه  در   600-1800 mg/day
کثر مقدار مصرف منقس���م مصرف می  ش���ود. حدا

mg/ day 1800 است.
رومات�����وئی������د  آرتری������ت  درم���������ان  در  ک���ودکان: 
چه���ار  ی���ا  س���ه  در   20 mg/ kg/ dayنوجوان�������ان
به عن���وان  می  ش���ود.  مص���رف  منقس���م  نوب���ت 
نوبت ه���ای  در   15-30 mg/kg/day،نگهدارن���ده

منقسم مصرف می  گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 200mg

      PANCURONIUM               
کمک  موارد مصرف: ای���ن دارو به  عنوان داروی 
بی هوش���ی ب���رای ش���ل کردن عض���الت و تس���هیل 
کنت���رل بیم���ار ط���ی تنف���س مصنوع���ی مکانیکی، 

ک���ه  جراحی   های���ی  و  ن���ای  داخ���ل  لوله  گ���ذاری 
و  دارد   ض���رورت  آن ه���ا  در  عض���الت  شل ش���دن 
کاهش شدت انقباضات عضالنی ناشی از حمالت 

تشنجی مصرف می شود.
هشدارها

کی کاردی با این دارو شایع  تر از سایر دارو های  1- تا
مسدد عصبی-عضالنی است.

کلی���ه ممکن اس���ت اثر دارو  2- در نارس���ایی کبد و 
طوالنی  تر شود.

3- مص���رف مقادی���ر بیش از حد آن ممکن اس���ت 
کالپس  منج���ر به ضع���ف مداوم تنفس���ی یا آپن���ه و 
قلبی شود. برای به حداقل رساندن خطر مصرف 
بیش از حد، توصیه می  شود از یک تحریک  کننده 
اعص���اب محیطی، ب���رای پیگیری پاس���خ بیمار به 

دارو استفاده شود.
ک���ی کاردی،  ع���وارض جانبی: پرفش���اری خون، تا
راش  و  ب���زاق  ترش���ح  افزای���ش  پوس���ت،  خ���ارش 
پوس���تی از عوارض جانبی مهم و نسبتًا شایع دارو 

می  باشند.
تداخل  های دارویی: این دارو با آمینوگلیکوزید ها، 
ت���������زری�ق�������ی،  ب����ی  حس  کن����نده  ه���ای موض����ع���ی 
کلیندامایسین،  کاپرئومایس���ین، خون س���یتراته، 
گلیکوزید های  لینکومایس���ین، پلی  میکس���ین   ها، 

کینیدین تداخل دارد. دیژیتالی، پروکائین آمید و 
نکات قابل توصیه

1- در هیپرترمی، طول و شدت اثر دارو افزایش و در 
کاهش می  یابد. هیپوترمی طول و شدت اثر دارو 

2- دارو اث���ر شناخته ش���د ه ای روی هوش���یاری ی���ا 
کمکی  آس���تانه درد ن���دارد. لذا ب���ه  عن���وان داروی 
کافی از داروی بی هوش���ی  در جراح���ی، باید مقدار 

به  کار رود.
کمتری از سایر دارو های مسدد  3- دارو به  میزان 
آزادش���دن هیس���تامین  باع���ث  عصبی-عضالن���ی 

می  شود.
4- مق���دار مصرف دارو در صورت مصرف همزمان 
با بی هوش کننده   های عمومی مثل اتر، انفلوران و 
کاهش یابد یا مقدار  ایزوفلوران باید ب���ه %33-50 
مص���رف آن توس���ط ی���ک تحریک  کنن���ده اعص���اب 
کاه���ش ب���ا  محیط���ی تعیی���ن ش���ود. می���زان ای���ن 

 هالوتان کمتر است.
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بزرگس���االن: ابت���دا mg/kg 0/1-0/04 ب���ه  صورت 
 0/01 mg/kg وریدی تجویز می  شود. سپس مقدار
ه���ر 60-20دقیق���ه به  مق���دار مصرف اولی���ه اضافه 
می  شود. در صورت نیاز باید مقدار مصرف تنظیم 
ش���ود. بعد از بی هوش���ی با ایزوفلوران ی���ا انفلوران 
که به  منظور لوله  گ���ذاری داخل نای،  ی���ا بیمارانی 
 0/04 mg/ kg ،کرده اند سوکسینیل کولین دریافت 
ابتدا ب���ه  صورت وریدی تجویز می  ش���ود. س���پس 
براس���اس پاسخ بیمار تنظیم می  ش���ود. به  منظور 
 0/06-0/1 mg/kg لوله  گذاری داخل نای، مق���دار
تزریق وریدی می  ش���ود. بعد از مص���رف دارو برای 
لوله  گ���ذاری داخ���ل ن���ای، ش���رایط مناس���ب برای 

لوله  گذاری طی3-2 دقیقه به دست می  آید.
براس���اس  می ت���وان  را  مص���رف  مق���دار  ک���ودکان: 
پاس���خ بیم���ار به  مق���دار مصرف تس���ت ب���ه  میزان 
کودکان با سن یک  mg/ kg 0/02 تعیین نمود. در 

ماه و بیشتر مقدار مصرف مثل بزرگساالن است.
اشکال دارویی

Injection: 4mg/2ml

       PAMIDRONATE                    
م���وارد مص���رف: پامیدرون���ات  در درم���ان زیادی 
ب���ا  هم���راه  خ���ون  کلس���یم  ش���دید  ت���ا  متوس���ط 
بدخیمی )با یا بدون متاس���تازهای اس���تخوانی(، 
درم���ان بیماری پاژه اس���تخوان، درم���ان ضایعات 
اس���تئولیتیک و درد استخوان در مولتیپل میلوما 
یا متاستازهای استخوانی همراه با سرطان سینه 

استفاده می  شود.
هشدارها

که  1- ای���ن دارو در بیم���اران قلب���ی و در بیماران���ی 
عمل جراحی تیروئید برای آن ها انجام شده است 
و در بیم���اران مبت���ال ب���ه اخت���الالت ش���دید بخش 
گ���وارش، باید بااحتی���اط فراوان  فوقانی دس���تگاه 

مصرف شود.
2- ای���ن دارو نبای���د ب���ه  ص���ورت تزری���ق یک  جای 

وریدی تجویز شود.
س���رم،  الکترولیت  ه���ای  درم���ان،  دوره  ط���ی   -3
منظ���م  ب���ه  ط���ور  بایس���تی  فس���فات  و  کلس���یم 

اندازه گیری شوند.
4- سرعت انفوزیون در بیماران با نارسایی شدید 

کاهش یابد. کلیه باید 
ع���وارض جانب���ی: ت���ب و عالئ���م ش���به آنفوالن���زا، 
موضع���ی  ش���دید  کنش  ه���ای  وا و  ترومبوفلبی���ت 
متعاقب تزریق دارو، کاهش کلسیم خون، کاهش 
کاهش یا  کاه���ش منیزم خ���ون و  فس���فات خون، 
افزای���ش فش���ارخون از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو 

هستند.
تداخل های دارویی: پامیدرونات با محلول  های 
کلس���یم )نظی���ر محل���ول رینگر(  انفوزی���ون حاوی 
مخلوط شود. مصرف بعضی از بیس  فسفونات  ها 
با داروه���ای ضدالته���اب غیراس���تروئیدی ممکن 
گوارشی یا  اس���ت منجر به افزایش ش���یوع عوارض 
کلسیم خون این دارو  کاهنده  کلیوی شود. اثرات 
در تجویز همزمان با آمینوگلیکوزیدها ممکن است 

افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

که رژیم غذای���ی خود را  1- ب���ه بیمار توصیه ش���ود 
کرده و در  تنظیم نموده، فعالیت خ���ود را محدود 
صورت بروز تهوع و استفراغ، از داروهای ضدتهوع 

استفاده نماید.
که  2- تب از عوارض جانبی ش���ایع دارو می  باش���د 

معمواًل خودبه خود برطرف می  شود. 
3- در صورت بروز احس���اس س���وزش، بی  حسی، 
درد مع���ده، ت���ب، تحریک ی���ا درد در محل تزریق، 
اس���هال،  بی  اش���تهایی،  ته���وع،  ادم،  خس���تگی، 
یبوس���ت، اس���تفراغ، بی  خواب���ی،  الته���اب دهان، 
اش���کال در تنفس، درد عض���الت، خواب آلودگی و 
اش���کال در دفع ادرار فورًا باید به پزش���ک مراجعه 

نمود.
4- در موارد بیماری پاژه یا ضایعات استئولیتیک 
کافی مایعات  مولتیپل میلوما، بیم���ار باید در حد 

دریافت نماید.
کلس���یم  بدخی���م  زی���ادی  در  مص���رف:  مق���دار 
خ���ون 90- 15میلی گ���رم طی ی���ک انفوزی���ون یا در 
نوبت های منقس���م طی 4-2 روز تجویز می  شود. 
در صورت نیاز درمان تجدید می  شود. در بیماران 
مبتال به ضایعات استئولیتیک و درد استخوان در 
مالتیپل میلوما یا متاستازهای استخوانی همراه با 
سرطان س���ینه، دارو از راه انفوزیون داخل وریدی 
با مقدار 90میلی گرم، هر 4-3 هفته یک  بار تجویز 
می  ش���ود. در درمان بیماری پ���اژه، 30 میلی گرم  از 
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دارو از راه انفوزیون آهس���ته هفته  ای یک  بار برای 
6 هفت���ه )کل مقدارمص���رف براب���ر 180میلی گرم( یا 
30میلی گ���رم در هفت���ه اول و س���پس 60میلی گ���رم  
یک هفت���ه در میان برای 6 هفت���ه )کل مقدار برابر 
210میلی گ���رم( تجوی���ز می  ش���ود. ای���ن دوره  ه���ای 
درمان���ی ممک���ن اس���ت هر 6 م���اه تکرار ش���ده و در 
کل مقدارمص���رف ت���ا 360میلی گ���رم  ص���ورت نی���از 

می  تواند افزایش یابد.
اشکال دارویی

Injection: 30mg, 90mg, 9mg/ml, 15mg/
ml

      PIPECURONIUM               
ب���رای  پیپکورونیوم برومای���د  مص���رف:  م���وارد 
لوله گ���ذاری داخل ن���ای، ایجاد ش���لی عضالت در 
کمک به ونتیالس���یون  بی هوش���ی عمومی و برای 

مکانیکی استفاده می شود.
ع���وارض جانبی: پیپکورونیوم اث���رات جانبی مهم 
قلبی-عروق���ی یا اثرات وابس���ته به هیس���تامین را 

ندارد.
 80-100 mcg/kg ابت���دا  در  مص���رف:  مق���دار 
ک���ه متعاقب���ًا ب���ا مقادیر  تزری���ق وری���دی می ش���ود 
mcg/ kg 20- 10 ادام���ه می  یاب���د. مقادی���ر مصرف 
تجوی��������ز  از  بع���د   )50-60 mcg/kg( پ�������ایین  ت���ر 
سوکس���امتونیوم یا در بیماران در معرض خطر باال 
تجویز می شود. برای عمل جراحی سزارین، مقدار 

مورد استفاده mcg/kg 35 می  باشد.
اشکال دارویی

Injection: 4mg

       RISEDRONATE                
م���وارد مص���رف: ریس������درونات  ب���رای درم��������ان 
بیم���اری اس���تخوانی پ���اژه، درم���ان وجلوگی���ری از 
گلوکوکورتیکوئیده���ا، درم���ان  از  استئوپروزناش���ی 
و جلوگی���ری از اس���تئوپروز در خانم ه���ای یائس���ه و 

درمان استئوپروز در مردان به  کار می رود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود کمی کلسیم 
خون، عدم توانایی در ایستادن یا صاف نشستن 
ب���رای حداقل 30 دقیقه یا، مش���کالت مری )نظیر 
که منجر به تأخیر در عبور  تنگی مری و آش���االزی( 

دارو از مری می گردد نباید مصرف شود.

هشدارها
1- شکس���تن اس���تخوان فم���ور در بیم���اران تحت 

درمان با بیس فسفونات مشاهده شده است.
2- درد ش���دید و ناتوان کننده عضالت، استخوان 
و مفاص���ل طی درمان با بیس فس���فونات ها دیده 

شده است.
3- ریس���درونات ممک���ن اس���ت س���بب تحری���ک 
گ���وارش ش���ود.  مخ���اط ناحی���ه فوقان���ی دس���تگاه 
اخت���الل در بلع و بروز زخ���م در ناحیه مری و معده 
کی بیس فسفونات ها دیده  متعاقب مصرف خورا

شده است.
4- نکروز استخوان آرواره ممکن است در بیماران 

مصرف کننده بیس فسفونات ها اتفاق بیفتد.
جانب���ی  ع���وارض  ش���ایع ترین  جانب���ی:  ع���وارض 
ریس���درونات ش���امل پرفش���اری خ���ون، س���ردرد، 
س���رمی  س���طح  افزای���ش  پوس���تی،  راش ه���ای 
دردمفاص���ل،  گوارش���ی،  اخت���الالت  پاراتورم���ون، 
عفونت مجاری ادراری و سایر عفونت ها می باشد.
تداخل های دارویی: آمینوگلیکوزیدها می توانند 
کلس���یم خون ناش���ی  کاهش  س���بب افزای���ش اث���ر 
از مش���تقات بیس فس���فونات ش���وند.  همچنی���ن 
منیزی���م ممک���ن  و  آه���ن  کلس��������یم،  نمک ه���ای 
کاه���ش غلظت س���رمی مش���تقات  اس���ت س���بب 
گردن���د. ل���ذا از مص���رف همزمان  بیس فس���فونات 
کاتیون های پلی واالن و یا  آنتی اس���یدهای حاوی 
کی دو ساعت قبل و  کلس���یم، آهن یا منیزیم خورا
یا نیم ساعت بعد از مصرف ریسدرونات خودداری 

گردد.
نکات قابل توصیه

از  ناش���ی  اس���ت������ئوپروز  درم�����������ان  جه���ت   -1
گلوکوکورتیکوئیده���ا بای���د وضعی���ت هورمون های 
اس���تروئید جنس���ی را قب���ل از درمان ارزیاب���ی و در 
صورت نیاز نس���بت به جایگزین���ی هورمونی اقدام 

نمود.
کلسیم خون بیمار  کمی  2- قبل از شروع درمان، 
گ���ردد. خصوصًا در بیم���اری پاژه باید  بای���د اصالح 
بیمار قبل از ش���روع درمان با ریس���درونات مقادیر 

کلسیم و ویتامین D دریافت نماید. کافی 
3- مص���رف ای���ن دارو در بیماران دچار نارس���ایی 

کلیه توصیه  نمی گردد. شدید 
مقدار مصرف: جهت درمان پوکی استخوان بعد 
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از یائسگی 5 میلی گرم یک بار در روز یا 35میلی گرم د

گردد. جهت  کی مصرف  یک بار در هفته از راه خورا
درم���ان پوک���ی اس���تخوان در م���ردان 35میلی گرم 
یک بار در هفته و جهت پیشگیری یا درمان پوکی 
گلوکوکورتیکوئیدها 5  اس���تخوان ناش���ی از مصرف 
کی مصرف  میلی گ���رم  یک بار در روز به صورت خورا

شود.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg, 35mg

   SUCCINYLCHOLINE          
م���وارد مص���رف: سوکس���ینیل کولین ب���ه  عن���وان 
و  عض���الت  ش���ل کردن  ب���رای  بی هوش���ی  کم���ک 
کنت���رل بیم���ار ط���ی تنفس مصنوع���ی از  تس���هیل 
طری���ق مکانیک���ی، همراه ب���ا مس���ددهای عصبی 
کوتاه، برای لوله  گذاری  غیردپوالریزان با اثر نسبتًا 
که ش���ل  کوتاه مدت  داخ���ل نای، در جراحی   های 
کاهش ش���دت  ش���دن عضالت ض���رورت دارد و در 
انقباضات عضالنی ناشی از حمالت تشنجی به  کار 

می  رود.
هشدارها

1- با محلول  های قلیایی مخلوط نشود.
2- تک���رار مص���رف دارو ممک���ن اس���ت باع���ث بروز 

مقاومت شود.
افزای���ش  3- مص���رف دارو ممک���ن اس���ت باع���ث 
که منجر به ایست  غلظت س���رمی پتاس���یم ش���ود 
قلب���ی ی���ا آریتم���ی در بیم���اران دچار س���وختگی یا 
که تا  ضربه شدید و اختالالت نورولوژیک می  شود 
هفته   ها و ماه  ها بعد از ضربه این اثر باقی می  ماند. 
ب���رادی  کاردی و آریتم���ی قلبی با این دارو از س���ایر 

مسدد های عصبی-عضالنی شایع تر است.
4- در س���وختگی ش���دید، س���میت ب���ا دیژیتال یا 
مصرف اخیر آن، نارس���ایی قلب، بیماری دژنراتیو 
یا دیستروفی عصبی-عضالنی، فلج نیمه تحتانی 
ب���دن، زیادی پتاس���یم خ���ون، صدم���ات نخاعی، 
کم خونی ش���دید، دهیدراتاسیون،  ضربه ش���دید، 
مصرف حشره  کش   های سمی برای عصب یا دیگر 
کبد یا  کولین اس���تراز، بیماری شدید  مهارکنندگان 
سیروز، س���وءتغذیه، صفات نهفته ارثی، ضایعات 
گلوکوم، جراحی چش���م، شکس���تگی یا  چش���می، 
اسپاس���م عضل���ه و هیپرترم���ی بدخیم ب���ا احتیاط 

مصرف شود.
5- میزان و ش���دت بروز برادی  کاردی و افت فش���ار 
خ���ون ناش���ی از دارو همراه ب���ا ضددرد های مخدر 

افزایش می یابد. 
6- مص���رف مکرر ی���ا بلند مدت دارو ممکن اس���ت 
انس���داد عصبی-عضالنی شبیه به انسداد حاصل 
از دارو های مسددعصبی-عضالنی غیردپوالریزان 
که ای���ن حالت منج���ر به ب���روز ضعف  کن���د  ایج���اد 
مداوم تنفسی یا آپنه خواهد شد. برای به  حداقل 
رساندن خطر مصرف بیش از حد توصیه می  شود 
از ی���ک تحریک  کنن���ده اعص���اب محیط���ی، ب���رای 

پیگیری پاسخ بیمار به دارو استفاده شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���رادی  کاردی، آریتم���ی قلب���ی، 
کی کاردی، س���فتی و درد عضالت بعد از  گلوکوم، تا
جراحی، هیپرترمی بدخیم و افزایش ترشح بزاق از 

عوارض دارو می باشند.
تداخل  های داروی���ی: مص��������رف همزم������ان دارو 
بی  ح����س  کننده  ه����ای  آمینوگلیکوزید ه�������������ا،  ب���ا 
خ���ون  کاپ������رئومایس���ین،  تزریق��������ی،  موضع�������ی 
کلیندامایس���ین، لینکومایس���ی��������������ن،  س���یتراته، 
پلی  میکس����ین   ها، مهارکننده  ه������ای کولین استراز، 
دارن���د،  عصب���ی  س���میت  ک���ه  حش���ره کش   هایی 
پروکائین آمی���د،  دیژیتال��������ی،  گلی����������کوزید ه���ای 
کینیدی���ن و فیزوس���تیگمین باع���ث تش���دید و ی���ا 
طوالنی شدن اثرات و عوارض سوکسینیل-کولین 

می  شود.
نکات قابل توصیه

کودکان ب���ه  خصوص به اث���رات میوگلوبینمی،   -1
میوگلوبین���وری و قلبی دارو حس���اس تر هس���تند. 
از  قب���ل  توبوکوراری������ن  ک���م  مقادی����������ر  مص���رف 
کاهش  سوکسینیل کولین، شیوع میوگلوبینمی را 

می  دهد. 
2- تقوی���ت اث���ر بی هوش کننده  ه���ای استنش���اقی 
کمت���ر از  هیدروکربن���ه توس���ط سوکس���ینیل کولین 
مسددهای عصبی-عضالنی غیردپوالریزان است.
3- طول و شدت اثر دارو در هیپرترمی و هیپوترمی 

افزایش می  یابد.
4- مقدار آزمون10میلی گرم برای تعیین حساسیت 
که  بیمار و زمان بازیابی به  کار می  رود. در بیمارانی 
میزان فعالیت آنزیم پسودوکولین اس���تراز در آن ها 
کم اس���ت، ب���ه  دلی���ل حساس���یت غیرمعم���ول به 
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اثرات سوکس���ینیل کولین، ممکن است به  کاهش 
مق���دار مصرف دارو نیاز باش���د. در این مورد مقدار 

آزمون10-5میلی گرم می  باشد.
کاهش فاس���یکوله شدن عضالت، مقدار  5- برای 
کمی از داروی غیردپوالریزان، ممکن است قبل از 

مصرف سوکسینیل کولین، به  کار رود.
6- دارو اث���ر شناخته ش���د ه ای روی هوش���یاری ی���ا 
کافی  آس���تانه درد ندارد. لذا در جراحی باید مقدار 

از داروی بی هوشی به  کار رود.
مقدار مصرف

کوتاه م���دت، ابتدا مقدار  بزرگس���االن: در جراحی 
تزری���ق  وری���دی  ب���ه  ص���ورت   0/6-1/1 mg/ kg
می  ش���ود. در ص���ورت نیاز ب���ه تکرار مص���رف دارو، 
مق���دار آن بای���د با توجه به پاس���خ بیم���ار به  مقدار 
 3-4 mg/kg اولیه تعیین شود. به  صورت عضالنی
تزری���ق می  ش���ود و می���زان مص���رف از 150میلی گرم 
بیش���تر نش���ود. در جراح���ی طوالنی م���دت، ابت���دا 
مقدار mg/kg 1/1-0/6 به  ص���ورت وریدی تزریق 
می  ش���ود. مق���دار مص���رف بع���دی ب���رای ه���ر ف���رد 
گان���ه و ب���ا توجه به نی���از به میزان تداوم ش���ل  جدا
ش���دن عضالت تعیی���ن می  ش���ود. تجوی���ز مقادیر 
مص���رف به  صورت منقس���م، به  دلیل ام���کان بروز 
مقاومت و آپنه مداوم توصیه نمی  شود. در اعمال 
جراحی طوالنی، به  کار بردن انفوزیون مداوم بهتر 

است.
انفوزی���ون وریدی ب���ه  صورت محل���ول 0/2- %0/1 
و  تزریق���ی  س���دیم کلراید  ی���ا   %5 دکس���تروز  در 
ب���ه  می���زان  و  مناس���ب  رقیق  کننده  ه���ای  س���ایر 
mg/ min 10- 0/5 براس���اس پاس���خ بیم���ار وش���ل 
ش���دن عضل���ه، ب���ه  م���دت ی���ک س���اعت تجوی���ز 
می  ش���ود. در مص���رف دارو ب���ه  ص���ورت انفوزیون، 
کار عصبی-عضالنی، با استفاده از  پیگیری دقیق 
تحریک  کننده اعصاب محیطی، برای جلوگیری از 
مصرف مقادیر زیاد و تعیین میزان انسداد داروی 

غیردپوالریزان، توصیه می  شود.
مق������دار  الکترولی���ت  ش������وک  ب���ا  درم�������ان  در 
30- 10میلی گرم تقریب���ًا یک دقیقه قبل از ش���وک، 
کث���ر mg/ kg 2/5 )مق���دار  تزری���ق وری���دی ی���ا حدا
مص���رف ت���ام از 150میلی گ���رم نباید بیش���تر ش���ود( 

تزریق عضالنی می  شود.
کثر تا  ک���ودکان: ب���رای لوله  گذاری داخل ن���ای حدا

mg/ kg 2/5 )مق���دار مص���رف ت���ام از 150میلی گرم 
 1-2 mg/kg نباید بیشتر شود( تزریق عضالنی و یا
تزری���ق وری���دی می  ش���ود. در صورت نیاز ب���ه تکرار 
مصرف دارو، مقدار مصرف باید با توجه به پاس���خ 
بیمار به  مقدار مصرف اولیه، تعیین ش���ود. به  نظر 
ک���ه انفوزی���ون م���داوم وری���دی دارو در  می رس���د 

کودکان و نوزادان باعث هیپرترمی بدخیم شود.
اشکال دارویی 

Injection: 100mg, 500mg, 1000mg
Injection: 20mg/ml, 50mg/ml,1g/10ml

           TIZANIDINE                    
موارد مص���رف: تیزانیدین ب���رای درمان عالمتی 
ی���ا  و  مولتیپل اس���کلروزیس  ب���ا  هم���راه  اسپاس���م 
اسپاس���م همراه ب���ا بیماری  ها یا صدم���ات طناب 
ک عضالت  نخاعی و درمان عالمتی اسپاسم دردنا

در اختالالت اسکلتی-عضالنی به  کار می  رود.
هشدارها

کبد،  مصرف  کلیه و  1- در صورت وجود نارس���ایی 
گیرد. دارو با احتیاط فراوان صورت 

کب���د ب���ه  طور  کار  2- انج���ام آزمون  ه���ای بررس���ی 
ماهانه در همه بیماران طی 4 ماه اول درمان و در 
کبدی می  شوند، توصیه  که دچار اختالل  افرادی 
می  ش���ود. در ص���ورت ب���اال ب���ودن مداوم س���طوح 

کبدی، مصرف دارو باید قطع شود. آنزیم  های 
عوارض جانب���ی: تیزانیدین ممکن اس������ت باع��ث 
خ���واب  آلودگ���ی، خش������کی  ده���ان، خس��������تگی، 
س�������رگیجه، درد و ضع���ف عضالن���ی، بی  خواب���ی، 
اضطراب، سردرد، برادی  کاردی، تهوع و اختالالت 

گوارشی شود. 
تداخل ه���ای داروی���ی: اث���رات CNS تیزانیدی���ن 
س���ایر  همزم���ان  تجوی���ز  اث���ر  در  اس���ت  ممک���ن 
کاهنده  مضعف  ه���ای CNS افزای���ش یابد.اث���رات 
همزم���ان  تجوی���ز  اث���ر  در  تیزانیدی���ن  فش���ارخون 
کاهنده فشارخون ممکن است افزایش  داروهای 
یاب���د. در ص���ورت تجوی���ز همزم���ان ب���ا داروه���ای 
گیرنده بتا یا دیگوکس���ین، ب���رادی  کاردی  مس���دد 
ممک���ن اس���ت تش���دید ش���ود. در ص���ورت تجوی���ز 
همزم���ان تیزانیدی���ن ب���ا داروه���ای طوالنی کننده 
فاصله QT الکتروکاردیوگرام بایس���تی احتیاط الزم 
کلیرانس تیزانیدی���ن در خانم  های  گی���رد.  صورت 
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مصرف کنن���ده داروه���ای ضدب���ارداری هورمون���ی د

کاهش می  یابد.
نکات قابل توصیه

1- دارو بای���د ب���ا معده خالی مصرف ش���ود، ولی در 
گوارشی،  دارو رامی توان با  صورت وجود اختالالت 

غذا نیز مصرف نمود.
2- این دارو باعث ایجاد افت فشارخون وضعیتی 

می  شود. 
3- ای���ن دارو باع���ث خواب آلودگ���ی می  ش���ود. لذا 
ک���ه نیاز به  کارهایی  در هن���گام رانندگ���ی یا انج���ام 

هوشیاری دارند، باید دقت شود.
4- در صورت بروز خواب آلودگی شدید، زرد شدن 
پوست یا چش���مان، ادرار تیره رنگ و درد قسمت 

فوقان���ی س���مت راس���ت ش���کم، بای���د به پزش���ک 
مراجعه نمود.

مقدار مصرف: در درمان اسپاس���م مقدار اولیه 4 
میلی گرم تجویز می  شود که مقدار مصرف به تدریج 
در مقادی���ر افزایش���ی 4-2 میلی گرم ت���ا حصول اثر 
مناس���ب افزای���ش می  یاب���د. دارو هر 8-6 س���اعت 
کثر مقدار تجویزی 3  می  تواند مصرف شده و حدا
بار در 24 ساعت)mg/day 36( می  باشد. این دارو 
ک عضالن���ی در مقادیر  در درم���ان اسپاس���م دردنا

4-2میلی گرم سه بار در روز تجویز می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 4mg



ACETYLCHOLINE 
ACICLOVIR 
ARTIFICIAL TEARS  
ATROPINE 
AZITHROMYCIN  
BACITRACIN  
BALANCED SALT SOLUTION  
BALANCED SALT 
SOLUTION+GLUTATHION  
BETAMETHASONE 
BETAXOLOL  
BIMATOPROST
BRIMONIDINE 
BRINZOLAMIDE 
CHLORAMPHENICOL  
CICLOSPORIN 
CIPROFLOXACIN  
CIPROFLOXACIN 
+DEXAMETHASONE 
CROMOLYN 

18
OPHTHALMIC/OTIC/
NASAL/THROAT 
MEDICINES

CYCLOPENTOLATE
DEXAMETHASONE 
DICLOFENAC 
DORZOLAMIDE 
DORZOLAMIDE+TIMOLOL 
ECHOTHIOPHATE 
EDETATE  
EPINEPHRINE 
FLUOROMETHOLONE 
GANCICLOVIR 
GENTAMICIN  
HOMATROPINE
HYDROCORTISONE 
HYDROCORTISONE+ACETIC 
ACID  
IDOXURIDINE  
KETOROLAC 
KETOTIFEN  
LATANOPROST  
LATANOPROST+TIMOLOL  



LOTEPREDNOL 
MOXIFLOXACIN 
NAPHAZOLINE
PREDNISOLONE 
PROPAMIDINE 
SIMPLE EYE OINTMENT
SODIUM CHLORIDE  
SULFACETAMIDE 
TETRACAINE 
TIMOLOL  
TOBRAMYCIN
TOBRAMYCIN 
+DEXAMETHASON 
TRIFLURIDINE 
TROPICAMIDE  
TRYPAN BLUE
VERTEPORFIN 

NAPHAZOLINE 
+ANTAZOLINE 
NAPHAZOLINE 
NATAMYCIN 
OFLOXACIN  
OLOPATADINE 
OPHTHALMIC BATH 
SOLUTION  
OXYMETAZOLINE 
PHENOL GLYCERIN 
PHENYLEPHRINE
PHENYLEPHRINE+ZINC  
PILOCARPINE 
PILOCARPINE 
POLYMYXIN B 
POLYMYXIN-NH  
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    ACETYL CHOLINE               
موارد مصرف: اس���تیل کولین ب���رای ایجاد تنگی 
کامل و س���ریع مردمک چش���م در م���واردی مانند 
جراحی آب مروارید، پیوند قرنیه، برداشتن عنبیه 
و سایر اعمال جراحی بخش قدامی چشم مصرف 

می  شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی ح���اد قلب،  آس���م 
گوارشی، پرکاری تیروئید، اسپاسم  نایژ ه ای، زخم 
و  ادراری  مج���اری  انس���داد  گوارش���ی،   مج���رای 

پارکینسون با احتیاط فراوان مصرف شود.
گ���ر محل���ول دارو ب���ا فش���ار ب���ه داخ���ل چش���م  2- ا
کاهش  پاشیده شود، ممکن است موجب پارگی، 

گردد. حجم زجاجیه و یا سوراخ شدن عنبیه 
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف مقادیر زی���اد، ممکن 

کند. است آتروفی عنبیه بروز 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت موج���ب س���ردرد، درد 
کاهش  ب���االی حدقه چش���م، تغییر در دی���د دور و 

گردد. دید شبانه 
2- شستش���وی داخل چش���م با ای���ن دارو باید به 

گیرد. آرامی صورت 
از  گ���رم  مق���دار مص���رف: مق���دار 2-0/5 میل���ی 
محلول، قبل یا پس از بستن یک یا چند بخیه، به 

درون اتاقک قدامی ریخته می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Injection: 1%

            ACICLOVIR                    
م���وارد مص���رف: پماد چش���می آس���یکلوویر   برای 
درم���ان موضع���ی الته���اب قرنی���ه ناش���ی از ویروس 

تبخال مصرف می  شود.
ع���وارض جانب���ی: الته���اب، تحری���ک موضع���ی و 
آسیب سطحی قرنیه همراه با نقطه  دارشدن آن از 
که پس از قطع  عوارض جانبی مصرف دارو اس���ت 

مصرف بهبود می  یابد.
مق���دار مصرف: به میزان 1 س���انتی متر از پماد 5 
بار در روز )تقریبًا هر 4 س���اعت ی���ک  بار( در فضای 
ملتحم���ه پلک پایین ق���رار داده می  ش���ود. درمان 
کامل عالئم  بای���د برای حداقل 3 روز پس از بهبود 

ادامه یابد.

اشکال دارویی
Ophthalmic Ointment: 3%

     ARTIFICIAL TEAR               
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در م���واردی مانند 
کمبود اش���ک، اختالل در ترشح طبیعی موکوس، 
خش���کی چش���م در بیماری   های���ی نظی���ر الته���اب 

خشک قرنیه و ملتحمه مصرف می  شود.
ع���وارض جانبی: ب���ه ندرت تحریک چش���م، تاری 
دید یا چس���بندگی پلک   ها با مص���رف این فرآورده 

ممکن است بروز نماید.
مق���دار مصرف: یک قطره از محلول 3 یا 4 بار در 

روز در چشم چکانده شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic solution
Ophthalmic gel

            ATROPINE                    
م���وارد مص���رف: آتروپی���ن ب���ه  عن���وان فلج کننده 
عیب   ه���ای  اندازه گی���ری  ب���رای  مژگان���ی  جس���م 
انکس���اری، درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم 
مژگانی و مشیمیه و ایجاد گشادی مردمک چشم 

تجویز می  شود.
هشدارها

آتروپی���ن  ب���ه  نس���بت  س���الخورده  بیم���اران   -1
ب���روز  احتم���ال  و  دارن���د  بیش���تری  حساس���یت 

کنش   های سیستمیک در آن ها بیشتر است. وا
گلوکوم اولیه یا بیمارانی که  2- در بیماران مبتال به 
گلوکوم بازاویه بسته در آنها وجود  زمینه پیدایش 

دارد، با احتیاط فراوان تجویز شود.
عوارض جانبی: افزایش حساس���یت چشم به نور، 
تحری���ک چش���م و افزای���ش فش���ار داخل چش���م از 

عوارض این دارو است. 
تداخل  ه���ای داروی���ی: آتروپی���ن ممک���ن اس���ت 
کن���د. این  با اث���ر ضدگلوک���وم پیلوکارپی���ن تداخل 
گش���ادکننده مردم���ک آتروپین را  دارو می  تواند اثر 
کن���د. در صورت مصرف همزم���ان آتروپین  خنثی 
کولین اس���تراز چش���می، ممکن  با مهارکننده   های 
اس���ت اثر ضدگلوکوم و تنگ کننده مردمک چش���م 

این دارو ها خنثی شود.
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نکات قابل توصیهد

1. این دارو ممکن است تاری دید یا حساسیت به 
کند. نور ایجاد 

2. ب���رای جلوگیری از جذب سیس���تمیک، هنگام 
مص���رف قط���ره آتروپین و تا 2-1 دقیق���ه بعد از آن، 
ب���ر روی مجرای اش���کی )گوش���ه داخلی چش���م( با 

انگشت فشار داده شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در الته���اب مجموعه عنبیه، جس���م 
مژگانی و مش���یمیه 0/5-0/3 س���انتی متر از پماد 
1% ی���ا ی���ک قط���ره از محل���ول 1% را 3-1 ب���ار در روز 
روی ملتحم���ه می ریزن���د. در درم���ان چس���بندگی 
جسم مژگانی به کپسول عدسی،  در فواصل زمانی 
5 دقیق���ه ای، ه���ر ب���ار یک ی���ا دو قط���ره از محلول 
1% آتروپی���ن و ی���ک قط���ره از محل���ول فنیل  افرین 
ب���ه  تناوب در چش���م چکانده می  ش���ود. به  عنوان 
گش���اد کننده  مردمک قبل از عمل جراحی چشم، 
ی���ک قط���ره از محل���ول 1% آتروپین و ی���ک قطره از 
محلول فنیل افرین در چش���م چکانده می  ش���ود و 
بع���د از عمل جراحی یک یا دو قطره 3-1 بار در روز 

در چشم چکانده می  شود.
جس���م مژگانی  فلج کنن���ده  ب���ه  عن���وان  ک���ودکان: 
به  منظور تعیین انکسار نور در چشم، 0/3 سانتی 
مت���ر از پم���اد 3 ب���ار در روز ب���رای 3-1 روز قب���ل از 
معاینه چشم مصرف می  ش���ود. در درمان التهاب 
مجموع���ه عنبی���ه، جس���م  مژگان���ی و مش���یمیه یا 
گش���اد کننده  مردمک بع���د از جراحی،  به  عن���وان 
0/5-0/3 س���انتی مت���ر از پم���اد 1%، 3-1 بار در روز 
کودکان با سن  روی ملتحمه مالیده می  ش���ود. در 
بیش از پنج س���ال، ب���رای تعیین عیب انکس���ار در 
چشم، یک قطره از محلول 1-0/5%، سه  بار در روز 
به  مدت 3-1 روز در چش���م چکانده می  ش���ود. در 
التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه، 
یک قطره از محل���ول 0/5%،3-1 بار در روز مصرف 
گش���اد کننده  مردمک چش���م  می  ش���ود. به عنوان 
بعد از عمل جراحی، یک قط���ره از محلول %0/5، 

3-1 بار در روز مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.5%, 1%
Ophthalmic Ointment: 1%

       AZITHROMYCIN               
کونژنکتیویت  موارد مص���رف: این دارو در درمان 

کتریایی استفاده می شود. با
هش���دارها: ب���ه  دنبال مص���رف دارو، با مش���اهده 
کنش ش���دید پوستی مثل راش پوستی  هرگونه وا
کرده  گس���ترش پی���دا  ک���ه در بدن  قرم���ز ی���ا بنفش 
)خصوصًا در صورت و تنه( و پوس���ته ریزی مصرف 

گردد. دارو باید قطع 
ع���وارض جانب���ی: تاری دی���د، دو بینی، س���وزش، 
تحری���ک چش���م، پوس���ته ریزی، ترش���ح و تحریک 
شدید چشم، احساس جس���م خارجی در چشم، 
چش���مان اش���ک دار، افزایش حساس���یت ب���ه نور، 
قرم���زی یا تورم چش���م از عوارض جانب���ی این دارو 

هستند.
نکات قابل توصیه

3- این دارو در یخچال نگه داری شود.
5- طی مصرف دارو لنزهای تماسی نباید استفاده 

گردند.
6- احتمال ایجاد تحریک خفیف چشم با مصرف 
دارو وجود دارد. در صورت باقی  ماندن بلند مدت 

اثر تحریکی دارو به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مصرف: یک قطره 2 ب���ار در روز به فاصله 
12-8 س���اعت ب���ه  م���دت 2 روز در چش���م چکانده 
می شود. سپس یک قطره یک  بار در روز به مدت 

5 روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Opthalmic Solution: 1% 

         BACITRACIN                    
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت  های 

گرم مثبت مصرف می  شود. ناشی از باسیل های 
کنش  ه���ای  ع���وارض جانب���ی: م���واردی از ب���روز وا

حساسیت مفرط مشاهده شد ه است.
ب���رای  ای���ن دارو  ن���کات قاب���ل توصی���ه: مص���رف 
پیش���گیری از ب���روز الته���اب عفون���ی ملتحم���ه در 

نوزادان توصیه نمی شود.
مق���دار مصرف: ی���ک یا چند بار در روز در چش���م 

استفاده می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Ointment: 500U/g
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      BALANCED SALT           
م���وارد مصرف: ای���ن ف���رآورده برای شستش���وی 

کار می  رود. چشم   ها در حین اعمال جراحی به  
نکات قابل توصیه

1- ای���ن ف���راورده فاقد هرگونه ماده محافظ اس���ت 
و نبای���د از یک ف���رآورده برای بیش���تر از ی���ک بیمار 

مصرف شود.
کدورت قرنیه بعد از مصرف  2- احتمال بروز خیز و 

این فرآورده وجود دارد.
کنش  های التهابی  کراتوپاتی و وا عوارض جانب���ی: 
بع���د از عم���ل و خیز قرنی���ه از ع���وارض جانبی این 

فراورده هستند.
مقدار مصرف: فراورده باید طبق دستور سازنده 

و بر حسب نوع عمل جراحی مصرف شود.
اشکال دارویی

Solution: NaCl 0.49% or 0.64% + 
KCl 0.075% + MgCl2 0.03% + CaCl2 
0.048% + Sodium Citrate 0.17% + 
Sodium Acetate 0.39%

         BALANCED SALT +              
      GLUTATHIONE                 

م���وارد مصرف: ای���ن ف���رآورده برای شستش���وی 
چش���م   ها در حی���ن اعم���ال جراحی داخل چش���م 
ک���ه به  مدت نس���بتًا طوالنی به پرفوزی���ون مقادیر 
ک���ردن زجاجیه از  ج  زی���اد نی���از دارن���د، مانند خ���ار
ک���ردن آب  مروارید  ج  پش���ت جس���م مژگانی، خ���ار
ج  ک���ردن آب  مرواری���د خار ج  ب���ا اولتراس���وند، خ���ار
کردن عدسی( و بازسازی اتاقک  کپسولی )آسپیره 

قدامی چشم، مصرف می شود.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن ف���راورده فاقد هرگونه ماده محافظ اس���ت 
و نبای���د از یک ف���راورده برای بیش���تر از ی���ک بیمار 

مصرف شود.
کدورت قرنیه بعد از مصرف  2- احتمال بروز خیز و 
ای���ن ف���راورده وج���ود دارد، احتی���اط الزم هن���گام 

گیرد. مصرف باید صورت 
3- محلول نهایی را بالفاصله قبل از عمل جراحی 
ک���رد و باقی مانده این محل���ول را نباید  بای���د تهیه 
کرد و 6 ساعت پس از تهیه محلول نهایی،  مصرف 

باید آن را دور ریخت.
4- برای تهیه محلول نهایی، باید 20 میلی لیتر از 

کمک س���رنگ به محتویات ظرف  محل���ول II را به 
ک���رد. بع���د از اضافه  نی���م لیت���ری محل���ول I اضافه 
نم���ودن، ب���ه  آرام���ی به ه���م زده ش���ود ت���ا محلول 

یکنواختی تهیه شود. 
 II را ب���ا هیچ ماده ای ب���ه جز محلول I 5- محل���ول

نباید مخلوط کرد.
مقدار مصرف: فراورده باید طبق دستور سازنده 

و بر حسب نوع عمل جراحی مصرف شود.
اشکال دارویی

Solution I: (NaCl 7.44mg + Na2HPO4 
0.433mg + KCl 0.395mg + NaHCO3 
2.19mg)/ml
Solution II: (MgCl2 5mg + CaCl2 
3.85mg + Dextrose 23mg + Glutathione 
Disulfide 4.6mg)/ml

     BETAMETHASONE          
کوت���اه   درم���ان  در  بتامت���ازون  مص���رف:  م���وارد 
م���دت حالت  ه���ای التهاب���ی و آلرژی���ک چش���م و 
که  گ���وش و حالت  ه���ای التهابی غیرعفون���ی بینی 
کورتیکواس���تروئید ها پاس���خ می دهن���د، به  کار  به 

می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن دارو در بیماری  های 
گوش، التهاب سطحی حاد قرنیه  قارچی چشم و 
گوش، سل  ناش���ی از تبخال، س���وراخ ش���دن پرده 
گوش���ی و بیماری ویروس���ی در مرحله  چش���می یا 
عفونی حاد و یا در موارد عفونت  های درمان نشده 

نباید مصرف شود.
هشدارها

گلوک���وم مزمن با  1- در مبتالی���ان ب���ه آب مروارید، 
گوش میانی و سایر  زاویه باز یا س���ابقه آن، التهاب 
گوش  عفونت   ه���ای قرنی���ه و ملتحم���ه چش���م ی���ا 

هستند با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- احتم���ال ج���ذب سیس���تمیک دارو متعاق���ب 
تجوی���ز داخل بین���ی مقادیر زیاد ی���ا طوالنی مدت 

دارو وجود دارد.
عوارض جانب���ی: تاری دید، دردچش���م، س���ردرد و 
مشاهده  هاله   های نورانی در اطراف چرا غ   ها، پایین 
افتادن پلک  ها و بزرگ ش���دن غیرعادی چش��������م، 
کنش  های حساس���یت  س�������وزش و آب ری���زش و وا

موضعی از عوارض جانبی این دارو هستند.
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نکات قابل توصیهد

گ���ر پس از 7-5 روز بهبودی حاصل نش���د باید  1- ا
به پزشک مراجعه شود.

گوش می توان آن را به  2- برای اس���تعمال دارو در 
گاز آغش���ته به  گوش ریخت و یا  ط���ور مس���تقیم در 
دارو و یا فتیله  پنبه ای آغش���ته به دارو را در سوراخ 
گوش گذاشت. این فتیله را هر 24-12 ساعت یک  

بار، باید تعویض نمود.
مق���دار مصرف: ابتدا 2-1 قطره هر 1 تا 2 س���اعت 
به داخل چش���م و 3-2 قطره هر 2 تا 3 س���اعت به 
گوش چکانده می  شود. در صورت  داخل مجرای 
تخفی���ف الته���اب، مقدار مص���رف دارو ب���ه  تدریج 
کاه���ش می  یاب���د. همچنین 1-0/5 س���انتی متر از 
پماد 4-2 ب���ار در روز یا در صورت مصرف همزمان 
ب���ا قطره ب���ه  هنگام خ���واب داخل پلک ق���رار داده 

می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic ointment: 0.1%
Ophthalmic/otic drop: 0.1%

         BETAXOLOL                       
کسولول به منظور کاهش فشار  موارد مصرف: بتا
گلوکوم مزمن با زاویه  داخل چشم در مبتالیان به 

باز یا افزایش فشار داخل چشم مصرف می  شود.
چ���ون  م���واردی  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کنترل نشده  برادی  کاردی، ایست قلبی، نارسایی 
قلبی، آس���م و س���ابقه بیماری انس���دادی راه های 

تنفسی نباید مصرف شود.
هش���دارها: ای���ن دارو در مبتالی���ان ب���ه دیاب���ت و 

گراو با احتیاط فراوان مصرف شود. میاستنی 
ع���وارض جانب���ی: اریت���م، خ���ارش، س���وزش، درد 
کنش  ه���ای آلرژی���ک ش���امل  و خش���کی چش���م، وا
حساس���یت مف���رط و الته���اب پل���ک و ملتحمه با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
ن���کات قابل توصیه: به  منظور جلوگیری از جذب 
سیس���تمیک و بی���ش از ح���د دارو، بای���د هن���گام 
کسولول و 2-1 دقیقه پس از مصرف آن،  مصرف بتا

گوشه داخلی چشم با انگشت فشار داده شود.
مق���دار مصرف: یک قطره از محلول دارو 2 بار در 

روز در چشم چکانده می  شود.

اشکال دارویی
Ophthalmic Drop: 0.5%

       BIMATOPROST               
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان افزایش 
فشار داخل چشم و هایپوتریکوزیز مژه ها استفاده 

می شود.
هشدار

1- ت���ا حداق���ل 15 دقیقه بع���د از مص���رف دارو، لنز 
تماسی نرم در چشم قرار داده نشود. 

2- ممکن است رویش موی ناخواسته در پوستی 
خ دهد. که مکرر با این دارو در تماس بوده است ر

3- ممکن اس���ت تغیی���رات دائمی مانن���د افزایش 
پیگمانتاس���یون قه���وه ای عنبی���ه، پوس���ت پلک، 
بافت اطراف چشم و مژه ها در اثر دارو ایجاد شود. 
به  عالوه افزایش ضخامت، طول و یا تعداد مژه ها 
که در اف���راد مختلف متفاوت  خ ده���د  م���ی تواند ر
خ  بوده و این تغییرات آهس���ته و طی ماه یا س���ال ر
می دهد. پیگمانتاس���یون عنبیه ب���ه احتمال زیاد 
که پیگمانتاس���یون  دائم���ی خواهد ب���ود در حالی 
بافت اطراف چش���م و پلک ها بع���د از قطع درمان 

می تواند برگشت پذیر باشد.
ع���وارض جانب���ی: افزایش رش���د در تع���داد مژه ها، 
کتری���ال، تغیی���ر رن���گ  کراتی���ت با خ���ارش چش���م، 
عنبیه، ادم ش���بکیه و التهاب مش���یمیه از عوارض 

این دارو هستند. 
تداخ���ل داروی���ی: مص���رف همزم���ان ای���ن دارو با 
التانوپروس���ت منجر به افزایش فشار داخل چشم 

می شود.
مقدار مصرف: برای درمان افزایش فش���ارداخل 
چش���م یک قطره در چش���م در بعداز ظهر چکانده 
ش���ود. در درم���ان هایپوتریکوزیز مژه ی���ک قطره با 
اپلیکات���ور در امتداد پوس���ت پلک باالی���ی در پایه 
مژه ها ی���ک ب���ار در روز در هنگام خواب  اس���تفاده 

شود.
اشکال دارویی 

Ophthalmic Drop: 0.01%

        BRIMONIDINE               
موارد مص���رف: این فراورده ب���ه  تنهایی یا همراه 
کره  کرها برای درمان افزایش فش���ار داخل  با بتابال
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که  گلوکوم با زاویه باز در بیمارانی  چش���م یا درمان 
کرها پاسخ نمی  دهند مصرف می شود. به بتابال

موارد منع مصرف: در صورت وجود بیماری  های 
دارو ه���ای  مص���رف  ی���ا  قلبی-عروق���ی  ش���دید 
کسیداز )همزمان و تا 14 روز بعد از قطع  مونوآمین ا

دارو( نباید مصرف شود.
هشدارها

1- ت���ا حداق���ل 15 دقیقه بع���د از مص���رف دارو، لنز  
تماسی نرم در چشم قرارداده نشود.

2- در ص���ورت وجود بیماری   ه���ای قلبی-عروقی، 
کرونر، س���ندرم  کفایت ع���روق مغز یا ع���روق  ع���دم 
رین���ود، افت فش���ار خ���ون وضعیتی، افس���ردگی یا 
نارسایی کبدی یا کلیوی با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
کنش  ه���ای آلرژیک، س���ردرد،  عوارض جانب���ی: وا
پرخونی چشم و فولیکول   های ملتحمه، سوزش، 
خ���ارش، اش���ک ریزش، خواب  آلودگی و خس���تگی 
دارو  ای���ن  ع���وارض جانب���ی  از  د ه���ان  و خش���کی 

می باشند.
تداخل  ه���ای دارویی: ای���ن دارو نباید همزمان یا 
تا 14 روز بعد از قط���ع مصرف دارو های مهارکننده 
گردد. مصرف همزمان  کسیداز مصرف  مونوآمین ا
کر و سایر داروی قلبی- این دارو با دارو های بتابال
عروق���ی ممک���ن اس���ت باعث افت فش���ار خ���ون و 

کاهش ضربان قلب شود. 
عارض���ه  ب���روز  ب���ه  دلی���ل  توصی���ه:  قاب���ل  ن���کات 
دارای  بیم���اران  در  خس���تگی،  و  خواب  آلودگ���ی 

مشاغل پرخطر، باید با احتیاط به  کار رود.
مق���دار مص���رف: ی���ک قط���ره 2 ب���ار در روز )هر 12 

ساعت یک قطره( داخل چشم چکانده شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.2%

       BRINZOLAMIDE                  
موارد مصرف: این فراورده به  تنهایی یا همراه با 
کرها در درمان افزایش فش���ار داخل چشمی  بتابال
در م���وارد افزایش فش���ار خون چش���می ی���ا درمان 
که ب���ه درمان با  گلوک���وم ب���ا زاویه ب���از در بیماران���ی 
کرها ب���ه  تنهایی پاس���خ نمی  دهند، مصرف  بتابال

می  شود.
موارد من���ع مص���رف: در صورت وجود نارس���ایی 

کلیه نباید مصرف شود. شدید 
هشدارها: چنانچه عوارض موضعی چشمی مثل 
کنش   های پلک مش���اهده  الته���اب ملتحم���ه و وا

شد، مصرف دارو باید قطع شود.
دارو ه���ای  ب���ا  همزم���ان  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کربنیک  انیدراز و مقادیر زیاد  کی مهارکنن���ده  خورا

سالیسیالت  ها نباید مصرف شود.
عوارض جانب���ی: تاری موقتی دی���د بعد از مصرف 
ی���ا  س���وزش  غیرمعم���ول،  طع���م  احس���اس  دارو، 
خارش، چش���م خشک و التهاب و آب ریزش بینی 
کنش  های آلرژیک و التهاب ملتحمه از عوارض  و وا

جانبی این دارو می باشند.
ن���کات قاب���ل توصیه: ت���ا حداق���ل 15 دقیق���ه بعد از 
مصرف دارو، لنز تماسی نرم در چشم قرار داده نشود.
مق���دار مص���رف: ی���ک قط���ره 2 ب���ار در روز داخل 

چشم چکانده شود.
اشکال دارویی

ای���ن دارو بصورت ترکیبی ب���ا تیمولول نی���ز در بازار 
داروئی وجود دارد.

Ophthalmic Suspension: 1%
Ohthalmic Drop: (Brinzolamide 10mg+ 
Timolol 5mg)/ml

  CHLORAMPHENICOL     
درم���ان  در  کلرامفنی���کل  مص���رف:  م���وارد 
کتریایی ملتحم���ه یا قرنیه مصرف  عفونت  ه���ای با

می  شود.
کنش  ه���ای  هش���دارها: م���وارد زی���ادی از ب���روز وا
حساسیتی نس���بت به فراورده در صورت استفاده 

گزارش شده است. گوش  در 
گذرا در  گزش  عوارض جانبی: احس���اس سوزش یا 

گزارش شده است. چشم پس از مصرف دارو 
مق���دار مص���رف: ی���ک قطره ه���ر 4-1 س���اعت در 

چشم چکانده شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.5%

    CIPROFLOXACIN               
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت  های 
سطحی چشم، به  ویژه در زخم  های قرنیه مصرف 

می  شود.
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ع���وارض جانب���ی: احس���اس س���وزش ی���ا خ���ارش د

طع���م  احس���اس  چش���م،  قی ک���ردن  چش���م،  در 
کراتیت، ریزش اش���ک، ت���رس از نور،  غیرمعم���ول، 
گزارش  تهوع و اختالل بینای���ی با مصرف این دارو 

شده است.
مقدار مص���رف: ابتدا هر 2 س���اعت یک قطره در 
کاهش ش���دت  چش���م چکانده می  ش���ود و پس از 
کاه���ش داده  عفون���ت، دفع���ات مص���رف دارو نی���ز 
می ش���ود. مص���رف دارو بای���د تا 48 س���اعت بعد از 
بهبودی ادامه یابد. در درمان زخم   های قرنیه، در 
روز اول ه���ر 15 دقیقه به مدت 6 س���اعت دو قطره 
روی چش���م چکانده می  شود. سپس در طول روز 
هر 30 دقیقه دارو مصرف می  ش���ود. در روز دوم هر 
ساعت دو قطره مصرف می  گردد. در صورت نیاز به 
ادامه درمان در روز های بعد، طی روز های 3-14، 
کثر مدت  دارو هر 4 س���اعت مصرف می  گردد. حدا

زمان مصرف این دارو 21 روز است.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.3%
Ophthalmic Ointment: 0.3%

        CIPROFLOXACIN+              
    DEXAMETHASONE            

موارد مصرف: این فرآورده در درمان التهاب حاد 
گوش خارجی مصرف  گوش میانی و الته���اب حاد 

می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود عفونت های 
ویروسی کانال گوش خارجی )مثل عفونت هرپس 

سیمپلکس( نباید مصرف شود.
گ���وش،  ع���وارض جانب���ی: احس���اس ناراحت���ی در 
گ���وش، احتقان گوش،  گ���وش، اریتم، خارش  درد 
گوش، اریتم )قرمزی پوست(،  تشکیل رس���وب در 
گوش،  تحریک پذیری، افزایش احتم���ال عفونت 
تغیی���ر طع���م ده���ان از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو 

هستند.
نکات قابل توصیه

گوش،  1. از آلودگی س���ر ظرف قطره ب���ا مواد داخل 
گردد. ظرف دارو  انگش���تان یا دیگر س���طوح پرهیز 
گوش،  را ب���ه م���دت 2-1 دقیقه قبل از مص���رف در 
گیجی ناشی از مصرف  در دس���تتان نگه دارید تا از 
محلول های س���رد جلوگیری ش���ود. ظ���رف دارو را 

قبل از مصرف به  خوبی تکان دهید.
گوش باید تمیز و خشک نگاه داشته شود و در   .2

گردد. کردن پرهیز  صورت نیاز از شنا
گوش اس���ت و  3. دارو فق���ط ب���رای مصرف داخل 

نباید در چشم به  کار رود.
گوش  مق���دار مص���رف: در درم���ان التهاب ح���اد 
گوش مبت���ال، 2بار در  میانی ی���ا خارجی4 قطره در 

روز به مدت 7 روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Otic Drop: Ciprofloxacin 0.3% + 
Dexamethasone 0.1%

         CROMOLYN                         
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان التهاب 
فصل���ی قرنی���ه و ملتحم���ه و پیش���گیری و درم���ان 

رینیت آلرژیک فصلی به  کار می  رود.
هشدارها

1- پاس���خ عالمت���ی به درم���ان طی چن���د روز ظاهر 
می  ش���ود. اما بعضی اوقات درم���ان طوالنی  تر تا 6 

هفته ممکن است ضروری باشد.
از  نبای���د  ف���راورده  ای���ن  اس���تفاده  هن���گام   -2

عدسی   های تماسی نرم استفاده نمود.
3- در ص���ورت ل���زوم می توان ای���ن دارو را همراه با 

گلوکوکورتیکوئید  ها مصرف کرد.
عوارض جانبی: خارش، سوزش، آب ریزش و تورم 
چش���م و خش���کی اطراف چش���م از عوارض جانبی 

این دارو هستند.
مق���دار مص���رف: 2-1 قط���ره 6-4 ب���ار در روز در 

فواصل منظم در هر چشم ریخته می  شود. 
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution: 20mg/ml

    CYCLOPENTOLATE        
م���وارد مص���رف: س���یکلوپنتوالت ب���رای تعیی���ن 
عیوب انکس���اری، در روش  های تشخیصی مانند 
گشادکردن مردمک چشم،  افتالموس���کوپی برای 
قب���ل و بع���د از اعم���ال جراح���ی، درم���ان الته���اب 
)یووئی���ت(  مژگان���ی  و جس���م  عنبی���ه  مش���یمیه، 

استفاده می  شود.
کودکان مبتال به آس���یب  م���وارد منع مص���رف: در 
مغزی و فلج اسپاس���تیک، افراد مبتال به س���ندرم 
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گلوکوم با زاویه بسته نباید  داون یا مونگولیسم، یا 
مصرف شود.

هشدارها
گش���ادکنندگی مردمک  1- عنبی���ه تیره رنگ به اثر 
چش���م این دارو مقاوم  تر می  باش���د. برای افزایش 

کرد. مقدار مصرف دارو در این افراد باید احتیاط 
2- در بیم���اران ب���ا افزایش فش���ار داخل چش���م با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
و  س���یکلوپنتوالت  ب���ه  حساس���یت  افزای���ش   -3
ک���ودکان با مو های  دارو های مش���ابه در نوزادان و 
گزارش  روش���ن و چش���مان آبی و نیز در افراد مسن 

شده است.
عوارض جانبی: التهاب پلک و ملتحمه، پرخونی 
ملتحمه، التهاب قرنیه، چسبندگی جسم مژگانی 
به عنبیه، تاری دید، سوزش و افزایش حساسیت 
چشم به نور از عوارض جانبی این دارو می  باشد. 

تداخل  ه���ای داروی���ی: س���یکلوپنتوالت ممک���ن 
اس���ت اث���رات ضدگلوک���وم و تنگ کنن���ده مردم���ک 
کولینرژیک  گروه دارو های  دارو های ضدگلوک���وم از 
کن���د.  خنث���ی  را  کوتیوف���ات  ا مانن���د  طوالنی اث���ر 
همچنین ممکن است با اثر ضدگلوکوم پیلوکارپین 

تداخل داشته باشد
نکات قابل توصیه

1- افزای���ش فش���ار داخلی بینی و مجاری اش���کی، 
کنترل شود. کودکان، باید  به  ویژه در 

گر تاری دید یا افزایش حساسیت به نور بیش  2- ا
از 36 ساعت پس از قطع دارو ادامه یافت، باید به 

پزشک مراجعه شود.
مق���دار مص���رف: یک قط���ره در ملتحمه چش���م 
که در صورت نی���از 10-5 دقیقه  چکانده می  ش���ود 
گوش، یک  بعد تکرار می ش���ود. در درمان التهاب 

قطره، 4-3 بار در روز مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution: 1%

      CYCLOSPORINE                
موارد مصرف: این دارو در درمان کراتوکونژکتیویت 

مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در صورت وجود عفونت فعال 

چشمی نباید مصرف شود.
هش���دارها: در بیماران با لنز تماس���ی و بیماران با 

کراتیت هرپس���ی با  احتیاط فراوان مصرف  س���ابقه 
شود.

عوارض جانبی: سوزش چشم، پرخونی ملتحمه، 
ترش���ح از چش���م )خ���روج مای���ع زرد ی���ا ش���فاف(، 
اش���ک ریزش، درد چشم، احساس جسم خارجی 
در چش���م، خ���ارش، اخت���الل دی���د )ت���اری دی���د، 
اخت���الل در خواندن(، از ع���وارض جانبی این دارو 

می باشند.
نکات قابل توصیه

که لنز تماس���ی در چش���م اس���ت، نباید  1- زمان���ی 
قطره سیکلوس���پورین به  کار رود و قبل از چکاندن 
ج ش���ده و تا  قط���ره باید لنز تماس���ی از چش���م خار
15 دقیق���ه بعد از مصرف چش���می، از لنز تماس���ی 

استفاده نگردد.
2- دارو را قب���ل از مص���رف چند بار ت���کان دهید تا 
مخلوط شود. ویال دارو فقط برای یک  بار مصرف 
می باش���د و پس از یک  بار مص���رف باقیمانده دارو 

باید دور ریخته شود. 
اش���ک  ب���ا  سیکلوس���پورین  چش���می  قط���ره   -3
مصنوعی قابل مصرف اس���ت و فقط فاصله زمانی 

15 دقیقه بین مصرف آن ها الزم است. 
کراتوکونژنکتیویت یک  مقدار مصرف: در درمان 
قطره دو  بار در روز در هر چشم استفاده می شود. 

اشکال دارویی
Ophthalmic Drop: 0.05%, 2%, 

    DEXAMETHASONE        
م���وارد مصرف: دگزامت���ازون در درم���ان موضعی 
کوتاه مدت حالت  های التهابی و آلرژیک چش���م و 
گوش خارجی، درمان عالمتی آس���یب قرنیه ناشی 
که  از مواد شیمیایی، س���وختگی و جسم خارجی 
کورتیکواس���تروئید ها پاس���خ می دهند، مصرف  به 

می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در بیماری  ه���ای قارچ���ی 
گوش، التهاب حاد قرنیه ناشی از تبخال،  چشم و 
گوشی،  گوش، سل چشمی یا  س���وراخ شدن پرده 
عفونت   های درمان نش���ده و بیماری ویروس���ی در 

مرحله عفونی حاد نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وجود بیماران مبتال به آب  مروارید، 
گلوک���وم مزم���ن با زاوی���ه باز ی���ا س���ابقه آن، التهاب 
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ک���ودکان( و س���ایر د گ���وش میان���ی )به خص���وص در 

گوش با احتیاط  عفونت   های قرنیه و ملتحم���ه یا 
فراوان مصرف شود.

کورتیکواستروئید های  2- مصرف نابجا یا طوالنی 
گلوکوم یا آب مروارید  موضعی ممکن است به بروز 

استروئیدی در افراد مستعد منجر شود.
ع���وارض جانب���ی: تاری دید، درد چش���م، س���ردرد 
و مش���اهده  هاله   ه���ای نورانی در اط���راف چراغ  ها، 
پایی���ن افت���ادن پلک   ها و ب���زرگ ش���دن غیرعادی 
همچن������ی���ن  و  آب ری���زش  و  س������وزش  چش�������م، 
از  گ���وش  کنش  ه���ای حساس���یت موضع���ی در  وا

عوارض جانبی دارو می  باشد.
نکات قابل توصیه

گ���ر پ���س از 7-5 روز بهب���ودی حاصل نش���د و یا  1- ا
گوش بدتر ش���د، باید به  وضعیت بیماری چش���م یا 

پزشک مراجعه شود.
گوش، می توان آن  2- در صورت اس���تفاده دارو در 
گاز آغشته با  گوش ریخت یا  را به طور مس���تقیم در 
دارو و یا فتیله پنبه ای آغش���ته به دارو را در سوراخ 
گذاش���ت. این فتیله هر 24-12 ساعت یک   گوش 

بار باید تعویض شود.
مق���دار مصرف: ی���ک قط���ره، 6-4 ب���ار در روز در 
بیماری  ه���ای  در  می  ش���ود.  چکان���ده  ملتحم���ه 
ش���دید، درم���ان ب���ا 2-1 قط���ره ه���ر 60-30 دقیقه 
شروع شده و در صورت تخفیف التهاب، به  تدریج 

کاهش می  یابد. مقدار مصرف دارو 
اشکال دارویی

Ophthalmic/Otic Drop: 0.1%

         DICLOFENAC               
ک ب���رای مه���ار تنگی  م���وارد مص���رف: دیکلوفن���ا
مردم���ک چش���م در حی���ن جراح���ی آب  مرواری���د، 
درمان التهاب بعد از جراحی آب مروارید، جراحی 
لوچی ی���ا ترابکولوپالس���تی لیزر  آرگ���ون، در نقایص 
کراتکتومی فوتورفرکتیو،  اپی  تلی���ال قرنیه متعاقب 
کراتکتوم���ی رادیال ی���ا ترومای تصادف���ی و التهاب 

فصلی ملتحمه به  کار می  رود.
م���وارد منع مص���رف: هنگام اس���تفاده از لنزهای 

تماسی نرم نباید مصرف شود.
هش���دارها: هنگام مصرف این دارو احتمال بروز 
خونریزی در بافت  های چش���می وج���ود دارد. لذا 

در بیماران مس���تعد به خونریزی یا بیماران تحت 
درم���ان با دارو های ضدانعق���ادی، این دارو باید با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
ک���ه همزم���ان با  ن���کات قاب���ل توصی���ه: بیماران���ی 
مصرف این فراورده از لنز های تماسی نرم استفاده 
می  کنن���د، ممکن اس���ت دچ���ار قرمزی و س���وزش 

چشم شوند.
عوارض جانبی: س���وزش،  خ���ارش، التهاب قرنیه، 
کره چش���م، تهوع و اس���تفراغ  افزایش فش���ارداخل 
کنش  ه���ای آلرژیک از ع���وارض جانبی این دارو  و وا

هستند.
مقدار مصرف: بعد از جراحی قرنیه، از 24 ساعت 
بعد از عمل جراحی تا 2 هفته بعد، 4 بار در روز، در 
چشم درمان شده چکانیده می  شود. در جراحی 
انکس���اری قرنی���ه، 2-1 قط���ره یک س���اعت قبل از 
جراح���ی و 2-1 قط���ره 15 دقیقه بع���د از جراحی در 
چش���م ریخته می  شود و س���پس مصرف دارو 4 بار 

در روز به  مدت 3روز ادامه می  یابد.
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution: 0.1%

       DORZOLAMIDE                    
موارد مصرف: دورزوالمید به  تنهایی یا به  همراه 
کاهش فشار داخل چشم،  کر برای  دارو های بتابال
کس���فولیاتیو و  گلوکوم پسودوا گلوکوم با زاوی���ه باز، 

افزایش فشار داخل چشم به  کار می  رود.
کلیه یا  م���وارد منع مصرف: در نارس���ایی ش���دید 

اسیدوز هیپرکلرمیک نباید مصرف شود.
هشدارها

کبد، نقایص مزمن  1- در ص���ورت وجود نارس���ایی 
قرنی���ه، س���ابقه جراح���ی داخ���ل چش���م و س���ابقه 

کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود. رسوبات 
2- دارو پس از مصرف موضعی جذب سیستمیک 

می  شود.
ع���وارض جانب���ی: احس���اس م���زه تلخ، س���وزش و 
خارش چش���م، ت���اری دید، اش���ک ریزش، التهاب 
پلک و بافت ملتحمه، سردرد، تهوع، ضعف، ندرتًا 
بثورات جلدی و التهاب عنبیه و عضالت مژگانی از 

عوارض جانبی این دارو می  باشد.
مق���دار مص���رف: روزی 3 ب���ار ه���ر ب���ار ی���ک قطره 
در چش���م چکانده می  ش���ود. در صورت اس���تفاده 
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کر، روزی 2 ب���ار از این  همزم���ان از دارو ه���ای بتابال
دارو استفاده می  شود.

اشکال دارویی
Ophthalmic Drop: 2% 

         DORZOLAMIDE+            
          TIMOLOL                    

گلوکوم با زاویه  موارد مصرف: این دارو در درمان 
کافی  که پاس���خ  باز یا درمان افزایش فش���ار چش���م 
کر نش���ان نداده اس���ت مصرف  ب���ه درمان ب���ا بتابال

می شود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ابت���الی بیمار به 
آس���م برونش���یال، بیماری مزمن ریوی، نارس���ایی 
کاردیوژنیک، بلوک قلبی درجه 2 یا  قلبی، ش���وک 

3 یا برادی کاردی سینوسی نباید مصرف شود.
عوارض جانبی: پرخونی ملتحمه )قرمزی چش���م 
کراتیت س���طحی  و خ���ط پلک(، خ���ارش چش���م، 
نقط���ه ای )احس���اس جس���م خارج���ی در چش���م، 
حساس���یت چش���م به نور(، تغییر حس چشایی از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
گیرنده های  تداخل های دارویی: ب���ا مهارکننده 
کلس���یم،  کان���ال  مس���ددهای  بتا  آدرنرژی���ک، 
کربنی���ک انی���دراز سیس���تمیک،  مهارکننده ه���ای 
کاتکول آمین ه���ا مث���ل  کنن���ده  داروه���ای تخلی���ه 
کینیدین و سالیسیالت ها  رزرپین، با دیژیتال ها، 

تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز عالئ���م آل���رژی مث���ل خ���ارش، 
قرمزی، تورم، مصرف دارو قطع و به پزشک اطالع 

داده شود.
گلوک���ز خون را  کمی  2- دارو ممک���ن اس���ت عالئم 

بپوشاند.
مقدار مصرف: مقدار 1 قطره در چشم مبتال 2 بار 

در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: Dorzolamide 
2%+Timolol 0.5%

     ECHOTHIOPHATE            
گلوکوم با  کوتیوفات در درم���ان  م���وارد مص���رف: ا
زاویه باز، انس���داد مج���رای خروجی مای���ع زاللیه، 

به  دنبال برداش���تن عنبیه، لوچی تطابقی همگرا، 
بعضی از انواع گلوکوم ثانویه که با التهاب مجموعه 
عنبیه، جس���م مژگانی و مش���یمیه همراه نباش���د، 
گلوک���وم بع���د از جراح���ی آب مروارید،  ب���ه  وی���ژه در 

مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در التهاب عنبیه، جس���م 
گلوکوم با زاویه بس���ته قبل از  مژگانی و مش���یمیه، 
گلوکوم  برداش���تن عنبی���ه یا در بیم���اران مبتال ب���ه 
گلوکوم همراه ب���ا التهاب عنبیه و  با زاوی���ه باریک، 

جسم مژگانی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود تحریک پذی���ری زی���اد عصب 
گ، آسم نایژ ه ای، اختالالت اسپاسمی گوارشی،  وا
کمی فش���ار خون، ب���رادی  کاردی،  گوارش���ی،  زخم 
ع، پارکینس���ون،  س���ابقه انفارکتوس می���وکارد، صر
انسداد مجرای ادراری و سایر اختالالتی که ممکن 
اس���ت به اث���رات ناش���ی از افزای���ش تحریک  پذیری 
گ پاس���خ نامطلوب���ی دهند ب���ا احتیاط  عص���ب وا

فراوان مصرف شود.
2- مصرف این دارو باید محدود به بیماران مبتال 
که  گلوکوم   های مزمن شود  گلوکوم با زاویه باز یا  به 

کنترل نمی شوند. توسط سایر دارو ها 
ع���وارض جانب���ی: س���ردرد، خس���تگی عضالن���ی، 
ک���ودکان مبت���ال به س���ندرم  افزای���ش فعالی���ت )در 
ُگر  گرفتگ���ی، ب���رادی کاردی، اش���ک ریزش،  داون(، 
س���وزش چش���م، ت���اری دید، حساس���یت ب���ه نور، 
اسپاس���م تطابقی، تکان  های عضله پلک، قرمزی 
کرامپ   های  و ضخیم ش���دن ملتحم���ه، اس���هال، 
شکمی، افزایش ترشح بزاق، تهوع، استفراغ و تکرر 

ادرار از عوارض این دارو می  باشد.
ب���ا  همزم���ان  تجوی���ز  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ادروفونیوم، نئوس���تیگمین، پیریدوس���تیگمین و 
کولینرژیک  که فعالیت سیس���تم  س���ایر دارو هایی 
اث���رات  تش���دید  موج���ب  می دهن���د،  افزای���ش  را 
کولوژی���ک ای���ن دارو می  ش���ود. مص���رف این  فارما
دارو به همراه سوکس���ینیل کولین موجب بروز آپنه 

کالپس قلبی-عروقی می  شود. طوالنی مدت و 
نکات قابل توصیه

1- ب���ه  دلیل ایجاد تاری دی���د، هنگام مصرف این 
کم  کار ه���ا در نور  دارو از رانندگ���ی در ش���ب و انجام 

خودداری شود.
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2- بعد از چکاندن قطره چشمی، پلک  ها را نباید د

بر روی هم فش���ار داد و حتی االم���کان باید از پلک 
کرد. زدن زیاد خودداری 

گلوکوم، 2 ب���ار در روز  مق���دار مصرف: در درم���ان 
اس���تفاده می  شود. در بعضی بیماران مصرف یک  
کفایت  ب���ار در روز ی���ا حت���ی ی���ک روز در میان نی���ز 
می  کند. در تش���خیص لوچی تطابقی همگرا، یک 
قط���ره از محل���ول 0/125% دارو هن���گام خ���واب در 
ه���ر دو چش���م چکان���ده می  ش���ود و ای���ن عمل به 
گر لوچی از نوع  م���دت 2 یا 3 هفته ادامه می  یابد. ا
تطابقی باش���د، طی چند س���اعت پاس���خ مطلوب 
شروع می  ش���ود. برای درمان این بیماری، مقدار 
م���ورد اس���تفاده ب���رای تش���خیص ب���ه ی���ک روز در 
میان ی���ک  بار از محلول 0/125% ی���ا روزی یک  بار 
کاه���ش می  یاب���د. با پیش���رفت  از محل���ول %0/06 
کاه���ش داد.  درم���ان، مق���دار مص���رف را می توان 
کثر مقدارمصرف توصیه ش���ده، روزی یک  بار  حدا

از محلول 0/125% است.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.06%, 0.125%, 
0.25%

      EDETATE SODIUM           
کدورت قرنیه  موارد مص���رف: این دارو در درمان 
کلسیم  کلس���یم و درمان رسوب  ناش���ی از رس���وب 
کلس���یم یا  کس���ید  ناش���ی از س���وختگی چش���م با ا

هیدروکسید کلسیم مصرف می شود.
ع���وارض جانب���ی: ریزش اش���ک، احتق���ان بینی و 
عطسه ممکن است با مصرف این دارو بروز نماید.
مق���دار مص���رف: از محل���ول 1/85- 0/35% این 
دارو بصورت شستش���وی چش���م به  مدت 15-20 

دقیقه استفاده می شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution

          EPINEPHRINE                    
گلوکوم با  م���وارد مصرف: اپی  نفری���ن در درم���ان 

زاویه باز مصرف می شود.
م���وارد منع مص���رف: هم���راه ب���ا دارو ه���ای مورد 
گلوک���وم با زاویه بس���ته، نباید مصرف  اس���تفاده در 

شود.

هش���دارها: در اف���راد مبت���ال ب���ه بیم���اری قلب���ی-
عروق���ی، بزرگی غده پروس���تات، پ���رکاری تیروئید، 
کودکان زیر 6 سال باید با احتیاط  س���الخوردگان و 

فراوان مصرف شود.
کاهش بینایی و در  ع���وارض جانبی: تاری دید ی���ا 

مواردی درد چشم از عوارض این دارو می باشد.
ج���������ذب  ص�������ورت  در  داروی�������ی:  تداخل  ه���ای 
سیس���تمیک، مص���رف همزم���ان قط���ره چش���می 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی  اپی  نفری���ن ب���ا  هالوت���ان ی���ا 
باع���ث ب���روز آریتم���ی قلب���ی ش���دید می  ش���ود. در 
صورت مص���رف همزم���ان اپی  نفرین ب���ا دارو های 
ضدافسردگی س���ه  حلقه ای، احتمال بروز آریتمی، 

کی  کاردی و افزایش فشار خون وجود دارد. تا
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت اس���تفاده از لن���ز بهتر اس���ت پیش از 
ریختن قطره در چشم، لنز برداشته شود.

سیس���تمیک  ج���ذب  کاه���ش  ب���ه  منظ���ور   -2
اپی  نفری���ن، بهتر اس���ت بع���د از ریختن قط���ره، به 
گوش���ه داخلی چشم با انگشت  مدت 2-1 دقیقه 

دست فشار داده شود.
گلوک���وم، 2-1 قطره  مق���دار مصرف: برای درمان 

دو  بار در روز در چشم چکانده می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 1%

     ERYTHROMYCIN            
موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری یا درمان 
الته���اب عفونی چش���م نوزادان ت���ازه تول���د یافته، 
گونوره  کوماتیس یا نایس���ریا کالمیدی���ا ترا ناش���ی از 
و درم���ان عفونت  ه���ای س���طحی چش���م ناش���ی از 

میکروارگانیسم   های حساس مصرف می  شود.
هشدارها: پس از مصرف پماد چشمی، احتمال 

بروز تاری دید وجود دارد.
مق���دار مص����رف: یک ن���وار نازک از پم����اد )حدود 
1-0/5س���انتی متر( یک  بار در روز یا بیش���تر بر روی 

ملتحمه قرار داده می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Ointment: 0.5%

  FLUOROMETHOLONE     
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان بیماری  های 
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آلرژیک و التهابی پلک، ملتحمه، قرنیه و قس���مت 
کره چشم استفاده می  شود.  قدامی 

موارد منع مصرف: در صورت وجود بیماری  های 
قارچی چش���م، التهاب قرنیه ناشی از عفونت حاد 
هرپس س���اده، سابقه سل یا س���ل فعال چشمی، 
گلوکوم  بیماری  ه���ای حاد ویروس���ی، آب  مروارید، 
مزمن با زاویه باز یا سابقه فامیلی آن، عفونت   های 

قرنیه و ملتحمه نباید مصرف شود.
هشدارها

1- مص���رف طوالنی م���دت ای���ن دارو احتمال بروز 
گلوکوم، آس���یب  افزای���ش فش���ار داخ���ل چش���می، 
کاه���ش میزان دید، آب  مروارید و  عصب بینایی و 
عفونت   ه���ای ثانویه چش���م را افزایش می دهد. در 
صورت مصرف دارو به مدت بیش از 10 روز، فش���ار 
کنترل  داخل چشمی و عدسی به  طور مرتب باید 

شود.
2- بعد از جراحی آب مروارید، مصرف استروئید ها 

ممکن است بهبودی را به تأخیر اندازد.
عوارض جانبی: تاری مالیم و موقت دید، سوزش، 
گلوکوم،  خ���ارش، قرم���زی و آب ری���زش از چش���م، 
ک���ره چش���م، افزایش  ن���ازک ش���دن قرنی���ه و پارگی 
فش���ار داخل چش���م، آس���یب عصب بینای���ی، آب  
مروارید زیرکپسولی، نقص در وضوح و میدان دید 
و عفونت ثانویه چشمی از عوارض جانبی این دارو 

می  باشد.
ب���ا  گلوکوکورتیکوئید ه���ا  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
افزایش فش���ار داخل چش���می میزان اثر دارو های 
کاهش می دهن���د. مصرف همزمان  ضدگلوکوم را 
ای���ن دارو ب���ا آنتی  کولینرژیک   ه���ا نیز احتم���ال بروز 
گلوک���وم ح���اد با زاوی���ه بس���ته را افزای���ش می دهد. 
مص���رف همزم���ان ای���ن دارو ب���ا لنز ه���ای تماس���ی 

موجب افزایش احتمال بروز عفونت می  شود.
نکات قابل توصیه: در بیماران دیابتی یا بیماران 
مبت���ال به بیماری  های نازک کنن���ده قرنیه و صلبیه 

باید با  احتیاط فراوان مصرف شود.
مقدار مصرف: یک یا دو قطره از محلول4-2 بار 
در روز به مدت 48-24 س���اعت ب���ر روی ملتحمه 

کاهش یابد. ریخته شود و سپس دفعات تجویز 
اشکال دارویی

Ophthalmic Suspension: 0.1%

        GANCICLOVIR               
کراتی���ت  ای���ن دارو در درم���ان  م���وارد مص���رف: 

هرپتیک حاد به کار می رود.
عوارض جانبی: تاری دید، تحریک چشم، کراتیت 
نقط���ه ای، پرخونی ملتحم���ه از ع���وارض این دارو 

هستند.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: لنزه���ای تماس���ی نباید در 
کراتی���ت  دوران درم���ان ی���ا در بیم���اران ب���ا عالئ���م 

هرپتیک استفاده شود.
مقدار مصرف: یک قطره در چشم 5 بار در روز تا 
زمان بهبود زخم قرنیه و سپس یک قطره 3 بار در 

روز برای 7 روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Gel: 0.15%

         GENTAMICIN                
موارد مصرف: این دارو در عفونت  های سطحی 

گوش خارجی مصرف می  شود. چشم و 
کنش  ه���ای  وا ب���روز  احتم���ال  جانب���ی:  ع���وارض 
حساس���یتی مانند خ���ارش، قرمزی، تورم یا س���ایر 

عالیم تحریک در موضع مصرف وجود دارد.
نکات قاب���ل توصیه: چون مصرف پماد چش���می 
ممکن اس���ت موجب تاری دید شود، بهتر است از 
پماد هنگام ش���ب و به  عن���وان داروی کمکی برای 

قطره چشمی استفاده شود.
مق���دار مصرف: ح���دود ی���ک س���انتیمتر از پماد 
گذاشته  چش���می 4-3 بار در روز، بر روی ملتحمه 
می  شود. یک قطره هر 2 ساعت در چشم چکانده 
می  شود و با بهبود نس���بی عفونت، فواصل زمانی 
افزایش داده می ش���ود. ب���رای درمان عفونت  های 
گ���وش خارج���ی 3-2 قط���ره 4-3 ب���ار در روز و ب���ه 

گوش چکانده می شود. هنگام خواب در 
اشکال دارویی

Ophthalmic Ointment: 3mg/g
Ophthalmic/Otic Drop: 3mg/ml

      HOMATROPINE                
م���وارد مص���رف: هماتروپی���ن ب���رای اندازه گی���ری 
می���زان خطای انکس���اری، درمان الته���اب عنبیه، 
جس���م مژگانی و مش���یمیه، کمک بینایی در موارد 
کردن  گش���اد  حباب  ه���ای مح���وری عدس���ی و نی���ز 



598

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
مردمک قبل یا بعد از عمل جراحی به  کار می  رود.د

گلوکوم اولیه  موارد منع مص���رف: در مبتالیان به 
گلوکوم با زاویه تند اتاق قدامی  یا مس���تعد به آن یا 

نباید مصرف شود.
هشدارها

1- طول اثر این دارو ممکن است طوالنی شود.
گشادکردن مردمک چشم، ممکن  2- این دارو با 
گلوک���وم با زاویه بس���ته، به خصوص در  اس���ت بروز 

کند. افراد مسن را تسریع 
که فش���ار داخل چش���م  3- ای���ن دارو در بیمارانی 

آن ها زیاد است با احتیاط فراوان تجویز شود.
4- افراد دارای چش���م  های قهو ه ای یا میشی، به 
گش���ادکننده مردمک این دارو مقاوم هستند.  اثر 
باید احتیاط نمود که در این افراد دارو بیش از حد 

تجویز نشود.
ع���وارض جانبی: برافروختگی و خش���کی پوس���ت 
کودکان، از عوارض  همراه با جوش   های جلدی در 
این دارو می  باش���د. عالوه  بر  این، مصرف طوالنی 
مدت هماتروپین ممکن است موجب بروز التهاب 
موضعی، احتقان عروقی، خیز، درماتیت تماسی، 

گزودا و خیز ملتحمه آلرژیک شود. ا
تداخل  ه���ای دارویی: هماتروپین ممکن اس���ت 
اث���رات ضدگلوک���وم و اث���رات تنگ کنن���ده مردمک 
دارو های آنتی  کولین استراز چشمی یا پیلوکارپین 
را خنث���ی نمای���د. تجوی���ز همزم���ان ای���ن دارو ب���ا 
ضدافس���ردگی  دارو ه���ای  مپریدی���ن،  کینیدی���ن، 
ض����دپارکین������س���ون،  دارو ه���ای  س���ه  حل�������قه ای، 
فنوتیازین   ه���ا، آمانتادین، دیس���وپیرامید و برخی 
آنتی  هیستامین   ها موجب تشدید عوارض ناشی از  

انسداد سیستم عصبی کولینرژیک می  گردد.
نکات قابل توصیه

گشادشدن مردمک چشم  1- تا 2 س���اعت پس از 
کرد. توسط این دارو باید از رانندگی خودداری 

2- در صورت بروز تاری دید و افزایش حساس���یت 
چش���م   ها بی���ش از 3 روز، بای���د مص���رف دارو قطع 

شود.
مق���دار مص���رف: ی���ک قط���ره در چش���م چکانده 
می  ش���ود. در صورت ل���زوم می ت���وان در فواصل 5 

دقیقه ای تا چند بار تجویز دارو را تکرار نمود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 2%

    HYDROCORTISONE       
درم���ان  در  هیدروکورتی���زون  مص���رف:  م���وارد 
کوتاه مدت بیماری  های التهابی و  آلرژیک چش���م 

استفاده می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در بیماری  ه���ای قارچ���ی 
گوش، التهاب س���طحی حاد قرنیه ناشی  چشم و 
گوش، سل چشمی  از تبخال، س���وراخ شدن پرده 
گوشی و در مرحله عفونی حاد بیماری ویروسی  یا 

نباید مصرف شود.
هشدارها

گلوک���وم مزمن با  1- در مبتالی���ان ب���ه آب  مروارید، 
گ���وش میانی )به  زاوی���ه باز ی���ا س���ابقه آن، التهاب 
کودکان( و س���ایر عفونت  های قرنیه و  خصوص در 
گوش با احتیاط فراوان مصرف  ملتحمه چش���م یا 

شود.
کورتیکواس���تروئید های چش���می   کارب���رد مکرر   -2

ممکن است بهبودی قرنیه را به تعویق بیاندازد.
ع���وارض جانب���ی: تاری دید، درد چش���م، س���ردرد 
و مش���اهده  هاله   ه���ای نورانی در اط���راف چراغ   ها، 
پایی���ن افت���ادن پلک   ها و ب���زرگ ش���دن غیرعادی 
چشم، سوزش و آب ریزش چشم از عوارض جانبی 

این دارو می  باشد.
گر پ���س از 7-5 روز مصرف  ن���کات قابل توصی���ه: ا
دارو بهبودی حاصل نشد باید به پزشک مراجعه 

شود.
مقدار مص���رف: ابتدا یک الیه ن���ازک از پماد 3 یا 
4 ب���ار در روز ب���ر روی ملتحمه قرار داده می ش���ود و 
سپس به  تدریج در صورت تخفیف التهاب، تعداد 

کاهش می  یابد. دفعات مصرف 
اشکال دارویی

Ophthalmic Ointment: 1%

       HYDROCORTISONE+          
        ACETIC ACID                            

و  ب���رای پیش���گیری  ای���ن دارو  م���وارد مص���رف: 
کان���ال  مج���رای  خارج���ی  عفونت ه���ای  درم���ان 
گوش،  گوش، پیش���گیری و درمان الته���اب مزمن 
گزماتوئی���د خارجی، پیش���گیری و درم���ان اوتیت  ا

سبورئیک خارجی مصرف می شود.
کاهش  ع���وارض جانب���ی: بی اش���تهایی، ضع���ف، 
گ���وش از عوارض  وزن، س���وزش و خارش، تحریک 
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جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- در صورت عفونت گوشی درمان نشده یا سوراخ 
گردد. گوش دارو با احتیاط مصرف  بودن پرده 

2- ب���ه  منظور برقراری بهترین س���طح تماس بین 
گوش، باید قبل از مصرف  دارو و منطقه عفونی در 
گوش از سرومن و ترشحات توسط پزشک به  دارو 

گردد. ک  دقت پا
گوش���ی را می ت���وان مس���تقیمًا  3- محلول ه���ای 
گاز  کرد ی���ا از یک  گ���وش تجویز  ب���ه داخ���ل مجرای 
ک���ه می تواند قب���ل از وارد  اشباع ش���ده ب���ا محلول 
گردد،  گوش یا بعد از ورود اشباع  شدن به مجرای 
ج  گاز پ���س از 24 س���اعت خار ک���رد. این  اس���تفاده 

می گردد.
مقدار مصرف: برای پیشگیری 2 قطره از محلول 
گ���وش مبتال و ب���رای درمان 3-5  صب���ح و عصر در 
قطره هر 6-4 ساعت به مدت 24 ساعت و سپس 
ادام���ه درم���ان ب���ا 5 قط���ره، 4-3 ب���ار در روز به  کار 
م���ی رود. م���دت درمان ممک���ن اس���ت از چند روز 
تا چند هفته یا چند ماه بس���ته به ش���رایط درمان 

متغیر باشد. 
اشکال دارویی

Otic Drop: Hydrocortisone 1%+Acetic 
Acid 2%

        IDOXURIDINE                    
کراتیت  موارد مصرف: آیدوکسوریدین در درمان 
ناش���ی از ویروس هرپس س���یمپلکس )تبخال( در 

چشم مصرف می  شود.
کنش  های حساس���یتی ،  ع���وارض جانبی: ب���روز وا
افزایش حساسیت چش���م به نور، تنگی یا انسداد 
مج���رای خروج اش���ک و به ن���درت تیرگ���ی قرنیه با 

گزارش شده است. مصرف این دارو 
همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
اس���یدبوریک با آیدوکس���وریدین به دلیل احتمال 

بروز تداخل شیمیائی توصیه نمی  شود.
مق���دار مص���رف: در ط���ول روز ه���ر س���اعت ی���ک 
قطره و طی ش���ب هر 2 ساعت یک قطره در چشم 
که هر4 ساعت هر دقیقه  چکانده می  شود، یا این 
ی���ک قطره ب���رای 5 دقیقه در طول روز یا ش���ب در 
چش���م چکانده می  ش���ود. درمان باید تا بهبودی 

کامل ادامه یابد. س���پس می توان مقدار دارو را به 
یک قطره هر 2 س���اعت در طول روز و هر 4 ساعت 

کاهش داد. در طول شب 
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.1%

         KETOROLAC                    
کونژنکتویت  موارد مصرف: این دارو برای درمان 
آلرژی���ک، درم���ان الته���اب چش���م پ���س از جراحی 
ک���ت، پیش���گیری از الته���اب چش���م پ���س از  کاتارا

کت مصرف می شود. کاتارا جراحی 
کراتی���ت  ع���وارض جانب���ی: حساس���یت ب���ه دارو، 
سطحی، تحریک چشم، سوزش چشم از عوارض 

جانبی این دارو هستند.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
ک���ه در ایج���اد لخته خ���ون یا  دارو  ب���ا ه���ر داروی���ی 
ک���ردن زمان خونروی اثر داش���ته باش���د،  طوالن���ی 
کومارین یا ایندان- مثل ضدانعقادها، مش���تقات 
دی���ون، هپاری���ن و نی���ز  مهارکننده ه���ای تجم���ع 
کت���ی و داروه���ای ضدالتهاب غیراس���تروئیدی  پال
ک س���بب افزایش احتمال  کتوروال چش���می مثل 

خونریزی چشمی پس از جراحی چشم می گردد.
کونژنکتویت آلرژیک 1  مقدار مصرف: در درم���ان 
قط���ره در هر چش���م 4 بار در روز مصرف می ش���ود. 
در درمان التهاب چش���می 1 قطره در چشم مبتال، 
که 24 ساعت پس از  4 بار در روز مصرف می ش���ود 
کت شروع و تا 2 هفته ادامه می یابد. جراحی کاتارا

اشکال دارویی
Ophthalmic Drop: 0.5%

           KETOTIFEN                         
کونژنکتویت  موارد مصرف: این دارو برای درمان 
و پیش���گیری از آلرژی و پیش���گیری موقتی خارش 
کونژنکتیوی���ت آلرژیک اس���تفاده  چش���م ناش���ی از 

می شود. 
کتوتیفن نبای���د برای درمان  م���وارد منع مصرف: 

تحریک ناشی از لنزهای تماسی استفاده شود. 
کنش های  ع���وارض جانبی: احتقان ملتحم���ه، وا
کونژنکتیویت، ترش���حات چش���می،  حساس���یتی، 
کراتیت و راش  درد چش���م، افزایش خارش چشم، 

از عوارض جانبی این دارو هستند. 
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نکات قابل توصیه: در صورت قرمزی چشم از لنز  د

تماسی استفاده نشود.
کونژنکتیویت  مق���دار مصرف: ب���رای پیش���گیری 
آلرژیک یک قطره در چش���م مبتال هر 12-8 ساعت 

مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.025% 

       LATANOPROST                    
کاهش فش���ار  م���وارد مصرف: این دارو به  منظور 
گلوکوم با زاویه  داخل چش���م در بیماران مبتال ب���ه 

باز و زیادی فشار داخل چشم مصرف می شود.
اس���ت  ممک���ن  التانوپروس���ت  جانب���ی:  ع���وارض 
به  علت افزایش محتوای مالنین در مالنوسیت  ها، 
سبب افزایش تدریجی مقدار پیگمان قهوه ای در 
عنبیه ش���ود. تیرگی، ضخیم ش���دن و بزرگ شدن 
پلک  ه���ا، ت���اری دید، س���وزش و خ���ارش، پرخونی 
ملتحمه، احساس وجود جسم خارجی در چشم، 
خی���ز و قرمزی پل���ک، دوبینی، ترس از نور، ترش���ح 
از چش���م، پارگی ش���بکیه و خونری���زی زجاجیه، از 

عوارض مصرف این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- قبل از استفاده از محلول،  لنز های تماسی باید 
ج شوند. از چشم خار

گوش���ه  های داخلی چشم پس از  2- فش���ار دادن 
مصرف دارو، از جذب سیستمیک دارو جلوگیری 

کند. می 
مقدار مصرف: یک قطره از محلول چشمی یک  

بار در روز هنگام عصر چکانده می شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution: 50mcg/ml

            LATANOPROST+         
              TIMOLOL               

کاهش فشار داخل  موارد مصرف: این دارو برای 
گلوکوم با زاوی���ه باز یا  چش���م در بیم���اران مبتال ب���ه 
بیم���اران ب���ا فش���ار ب���االی داخل چش���می مصرف 

می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در بیم���اران ح���اد ری���وی 
ب���ه  خص���وص در بیم���اران ح���اد انس���دادی ری���ه، 
بیم���اران آس���می، ب���رادی کاردی دهلی���زی، بلوک 

درج���ه 2 و 3 دهلیزی بطنی، بیماران با نارس���ایی 
کاردیوژنیک نباید مصرف  حاد قلبی و شوک های 

شود.
هشدارها

1- ام���کان ج���ذب دارو سیس���تمیک دارو و ب���روز 
کاهش فش���ار  عوارض قلب���ی چون برادی کاردی و 

گرفته شود. خون باید در نظر 
کره  2- در  بیم���اران الته���اب ح���اد و فع���ال داخل 

کامل مصرف شود. چشم با احتیاط 
3- احتم���ال تغیی���ر رن���گ پایدار در قس���مت های 
گون چشم پس از مصرف این دارو وجود دارد. گونا
ع���وارض جانبی: تغیی���ر در رنگ و ش���کل ظاهری 
پلک و اجزای چش���می و همچنین تحریک چشم 
کاهش و ی���ا تاری دید، درد چش���می و  و احتم���ال 
گزارش شده است. افزایش  ترس از نور در بیماران 
فش���ار خون، درد قفسه سینه، افسردگی، سردرد، 
کلس���ترول خون، افزایش  بثورات جلدی، افزایش 
عفونت در قس���مت فوقانی دس���تگاه تنفس و بروز 
عوارض ش���به ابتال ب���ه آنفلوآنزا با مص���رف این دارو 

گزارش شده است.
مق���دار مص���رف: یک قط���ره در هر روز در چش���م 

چکانده می شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: Latanoprost 50 mcg 
+Timolol 5 mg

       LEVOFLOXACIN         
کونژکتیویت  موارد مص���رف: این دارو در درم���ان 

کتریال و زخم قرنیه استفاده می شود. با
گ���ذرا در  کاهش  ع���وارض جانبی: عوارض���ی چون 
قدرت بینایی، احساس جسم خارجی در چشم، 
سردرد، س���وزش، درد و ناراحتی چشمی و ترس از 

گزارش شده است. نور در اثر مصرف دارو 
کونژکتیویت در روز  1و2  مقدار مصرف: در درمان 
درمان 2-1 قطره در چشم هر 2 ساعت بعد از بیدار 
کثر 8 بار در روز مصرف می ش���ود. در  ش���دن تا حدا
روز 7-3 درمان 2-1 قطره در چشم دچار ناراحتی 
کث���ر 4 بار  ه���ر 4 س���اعت بعد از بیدار ش���دن تا حدا
در روز مصرف می ش���ود. در درم���ان زخم قرنیه در 
روز 3-1 درم���ان 2-1 قط���ره ه���ر 30 دقیق���ه ت���ا 2 
س���اعت،بعد از بیدار ش���دن و بع���د از بهبود عالئم 
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هر 6-4 س���اعت در چشم چکانده می شود. از روز 
چهارم تا اتمام درمان 2-1 قطره در چش���م هر 1-4 

ساعت بعد از بیدار شدن مصرف می شود.
اشکال دارویی

Drop (Solution): 0.5%

         LOTEPREDNOL               
م���وارد مصرف: این دارو در درمان التهاب بخش 
ک���ه پ���س از جراح���ی روی می دهد  قدامی چش���م 

به  کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در بیماری های ویروس���ی 
قرنی���ه و ملتحم���ه، بیماری های قارچی چش���م و 

توبرکلوزیس چشمی نباید مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: افزای���ش فش���ار درون چش���م و 
احتمال بروز گلوکوم، آسیب عصب بینایی، نقایص 
ک���ت  کاتارا در دق���ت و مح���دوده بینای���ی، ایج���اد 
ساب کپس���ولی خلف���ی، تأخی���ر در ترمی���م زخ���م، 
کراتی���ت، التهاب ملتحمه،  یووئی���ت حاد قدامی، 
زخم قرنیه، میدریاز، پرخونی قرنیه، عدم تطابق، 
کره چشم در محل  افتادگی پلک، س���وراخ ش���دن 
ن���ازک ش���دن صلبیه، ب���روز  عفونت ه���ای ثانویه از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

گلوکوم با مصرف  1- در افراد حساس، احتمال بروز 
کورتیکوسترویید وجود دارد.

کت با  کاتارا 2- در استفاده بلندمدت احتمال بروز 
مصرف کورتیکوستروئید وجود دارد.

مقدار مصرف: بعد از 24 ساعت پس از جراحی 4 
کثر تا 14 روز استفاده شود. بار در روز و حدا

اشکال دارویی
Suspension Drops: 0.5%

       MOXIFLOXACIN              
کونژکتیویت  موارد مص���رف: این دارو در درم���ان 

کتریال استفاده می شود. با
مق���دار مصرف: یک قطره 2 بار در روز به مدت 7 

روز در چشم چکانده می شود.
اشکال دارویی

Drop: 0.5%

        NAPHAZOLINE                
م���وارد مص���رف: نفازولی���ن برای تس���کین موقت 
احتقان، خارش و تحریکات خفیف بینی و چشم 
ناش���ی از آلرژی به  عوامل محیطی، سرماخوردگی، 
گ���رد و غب���ار، دود، ب���اد، ش���نا، لنزهای تماس���ی یا 
مطالعه و رانندگی زیاد استفاده می  شود. این دارو 
برای تخفیف عالئم احتقان بینی و س���ینوزیت نیز 

به  کار می رود.
گلوکوم با زاویه بسته نباید  موارد منع مصرف: در 

مصرف شود.
هشدارها

1- مص���رف مک���رر قط���ره بین���ی ای���ن دارو به  مدت 
چند روز، ممکن اس���ت باعث احتقان و آب ریزش 

واجهشی بینی شود.
2- مصرف دارو بیشتر از مقدار تجویز شده و یا برای 

مدتی طوالنی تر از 72 ساعت توصیه نمی شود.
عوارض جانبی: س���وزش موقت چش���م، خش���کی 
کنش  های افزایش حساس���یت،  مخ���اط بین���ی، وا
افزایش فشار داخل چشم، قرمزی چشم، سردرد، 
تهوع، خس���تگی، تعری���ق و افزایش فش���ار خون از 

عوارض این دارو می  باشد.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف ت���وأم ای���ن دارو با 
ماپروتیلی���ن و ضدافس���ردگی  های س���ه حلقه ای، 

احتمال باال رفتن فشار خون را افزایش می  دهد.
نکات قابل توصیه

1- درم���ان با این دارو نباید بیش از 4-3 روز ادامه 
یابد.

کودکان توصیه نمی  شود. 2- مصرف این دارو در 
مق���دار مصرف: یک قطره هر 4-3 س���اعت روی 
ملتحم���ه چکانده می  ش���ود. دو قط���ره از محلول 
کث���ر ه���ر 3 س���اعت ی���ک  ب���ار در هر  0/05% آن حدا

سوراخ بینی چکانده شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.1%
Nasal Drop: 0.05%

           NAPHAZOLINE+                  
        ANTAZOLINE                      

م���وارد مصرف: این ف���راورده به  منظ���ور تخفیف 
تحریک یا احتقان چش���م یا درم���ان عالئم آلرژیک 

ناشی از التهاب یا عفونت چشم به  کار می  رود.
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گلوکوم با زاویه بسته نباید د موارد منع مصرف: در 

مصرف شود.
هش���دارها: مص���رف دارو بیش���تر از مق���دار تجویز 
ش���ده و ی���ا ب���رای مدت���ی طوالنی ت���ر از 72 س���اعت 

توصیه نمی  شود.
ع���وارض جانب���ی: در صورت جذب سیس���تمیک 
دارو، احتم���ال ب���روز افزایش فش���ارداخلی چش���م 
گشادش���دن مردمک چش���م، احتمال  ب���ه  دلی���ل 
بروز س���وزش موقت چش���م، آریتمی قلبی و زیادی 
گلوک���ز خون ناش���ی از نفازولین و نیز ام���کان ایجاد 

خواب  آلودگی وجود دارد.
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کس���یداز یا  ب���ا مهارکننده   ه���ای آنزی���م مونو آمین  ا
دارو ه���ای ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای، احتم���ال 

افزایش فشار خون را افزایش می دهد.
کودکان  ن���کات قابل توصیه: مصرف ای���ن دارو در 

توصیه نمی  شود.
مقدار مصرف: مقدار 2-1 قطره بر روی ملتحمه 
که بر حسب نیاز هر 4-3 ساعت  چکانده می  شود 

تکرار می  گردد.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: Naphazoline 0.05% 
+ Antazoline 0.5% 

           NATAMYCIN                         
م���وارد مصرف: ای���ن دارو برای درم���ان التهاب و 
عفون���ت قارچ���ی پل���ک، ملتحمه و قرنی���ه مصرف 

می شود.
کنش  ه���ای آلرژیک )پرخونی و  ع���وارض جانبی: وا

التهاب ملتحمه( عارضه جانبی این دارو است.
ن���کات قابل توصیه: عدم بهب���ودی التهاب قرنیه 
10-7 روز بع���د از درم���ان ب���ا ناتامایس���ین نمایانگر 

مقاومت میکروارگانیسم می  باشد.
مق���دار مص���رف: ب���رای درم���ان الته���اب پل���ک و 
ملتحمه یک قطره هر 6-4 س���اعت یک  بار داخل 
چشم چکانده می  شود. برای درمان التهاب قرنیه 
یک قطره هر 2-1 س���اعت یک  بار ب���رای 3 تا 4 روز 
اول و بعد از آن یک قطره 8-6 بار در روز در چش���م 

چکانده می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution: 5%

          OFLOXACIN                         
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای درم���ان التهاب 
گوش میانی و  گوش خارج���ی، درمان التهاب حاد 
مزمن و درمان حمایتی اوتیت مدیا مزمن مصرف 

می شود.
تجوی���ز  مح���ل  کنش ه���ای  وا جانب���ی:  ع���وارض 
)س���وزش، خارش، قرمزی، جوش پوس���تی، تورم 
گیجی و س���رگیجه، تب،  یا س���ایر عالیم تحریکی(، 
گلو(،  گوش، فارنژیت )سوزش  سردرد، خونریزی از 
رینیت یا س���ینوزیت )آب ریزش ی���ا احتقان بینی(، 
گ���وش از ع���وارض جانبی این  ک���ی کاردی و  وزوز  تا

دارو هستند. 
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز عالئم آلرژیک بالفاصل���ه دارو را 
کرده و به پزشک اطالع دهید. قطع 

2- ظ���رف قط���ره را ب���ه م���دت 2-1 دقیق���ه قبل از 
گرم شود و از ایجاد  مصرف در دس���ت نگه دارید تا 
گیجی به  دلیل سرمای محلول به هنگام چکاندن 
گ���ردد. پس از چکاندن قطره  گوش، جلوگیری  در 
گ���وش بیمار به  م���دت 5 دقیق���ه در حالت دراز  در 

کشیده باقی بماند. 
گوش خارجی  مقدار مص���رف: در درمان التهاب 
گوش مبتال دو  ب���ار در روز به  مدت  10-5 قط���ره در 
10روز، در درمان التهاب مزمن گوش میانی  10قطره 
دو ب���ار در روز ب���ه  م���دت 14 روز و در درمان التهاب 
کودکان5 قط���ره دو ب���ار در روز  گوش میان���ی  ح���اد 

گوش مبتال چکانده می شود.  به  مدت 10روز در 
اشکال دارویی

Otic Drop: 0.3%

        OLOPATADINE              
موارد مص���رف: این دارو در درمان احتقان و ورم 
ملتحمه چش���م ناش���ی از آلرژی های فصلی به کار 

می رود.
عوارض جانبی: تحریک موضعی و س���وزش چشم 
و عالئم مشابه س���رماخوردگی و فارنژیت با مصرف 

گزارش شده است. این دارو 
نکات قابل توصیه

1. ای���ن دارو برای درمان تحریک ناش���ی از لنزهای 
تماسی نباید استفاده شود. 

2. قب���ل از اس���تفاده از دارو لن���ز تماس���ی از چش���م 
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ج ش���ود و حداقل بع���د از 10 دقیقه از چکاندن  خار
دارو مجدد در چشم قرار داده شود.

مقدار مصرف
قطره چش���می: یک قط���ره از دارو روزی دو  بار در 
کثر دوره مصرف دارو  چشم چکانده می شود. حدا

4 ماه است.
اس���پری بینی: دو اسپری در هر سوراخ بینی روزی 

دو بار مصرف می شود.
اشکال دارویی

Eye Drop: 5mg/5m
Nasal Spray: 0.6% (665mcg/puff)

     OPHTHALMIC BATH               
          SOLUTION                     

م���وارد مص���رف: این محل���ول برای شستش���وی 
چشم به  منظور خروج اجسام خارجی و همچنین 
از  اس���تفاده  از  ناش���ی  چش���م  تحری���ک  کاه���ش 

کار می رود. عدسی  های تماسی به 
هش���دارها: از مصرف س���ایر قطره  های چش���می 

همراه با این دارو خودداری شود.
نکات قابل توصیه

1- بای���د از پیمان���ه مخصوص هم���راه با ای���ن دارو 
استفاده نمود.

2- پیمان���ه پ���ر از محل���ول باید بر روی چش���م قرار 
گرفته و س���ر به  طرف عقب خم شود. با برهم زدن 

پلک  ها، چشم  ها شستشو داده می شود.
3- قبل از اس���تفاده از محلول، لنز  های تماسی از 

ج شوند. چشم خار
4- پیمانه قبل و بعد از مصرف باید شسته شود.

5- در ص���ورت تغیی���ر رن���گ محل���ول از مصرف آن 
خودداری شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution: Boric Acid 1610 
mg /100ml

   OXYMETHAZOLINE      
موارد مصرف: ای���ن دارو برای رفع احتقان بینی 

استفاده می شود. 
هش���دارها: مص���رف دارو در بیم���اران ب���ا پ���رکاری 
تیروئی���د، بیم���اری قلب���ی، زی���ادی فش���ار خ���ون و 
بیم���اران تح���ت درم���ان ب���ا داروه���ای مهارکننده 

کس���یداز و دیاب���ت با احتی���اط صورت  مونوآمی���ن ا
گیرد. 

گیج���ی، س���ردرد، بی خواب���ی،  ع���وارض جانب���ی: 
کالپ���س قلبی-عروقی، افزایش فش���ار خون، تپش 
گلو، افزایش ترشحات بینی،  قلب، خشکی بینی و 
عطس���ه، عود احتق���ان بینی یا س���وزش و تحریک 
بین���ی در مص���رف درازم���دت و مقادیر زی���اد دارو از 

عوارض جانبی این دارو هستند.
کرها س���بب افزایش  تداخل های داروی���ی: بتابال
می ش���وند.  دارو  سیس���تمیک  ج����انب���ی  اث�������رات 
افزایش  ضدافس���ردگی های س���ه حلقه ای س���بب 
اث���رات منقبض کنندگ���ی دارو ب���ر ع���روق از طری���ق 

افزایش قابل توجه جذب دارو می شوند.
نکات قابل توصیه 

1- مصرف بیش از حد دارو س���بب تحریک مخاط 
بینی و عود احتقان می گردد.

2- در بیم���اران مبت���ال به بیماری های پرفش���اری 
خ���ون، قلب���ی، دیاب���ت، هیپرتروف���ی پروس���تات با 

احتیاط مصرف شود. 
3- در ص���ورت ادام���ه یافتن عالئم پس از س���ه روز 

مصرف دارو باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: مقدار 3-2 پاف از محلول %0/05 
کمتر از  در ه���ر بین���ی، هر 12-10 س���اعت به  م���دت 

5-3 روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Nasal Spray: 0.05%, 0.1%

    PHENOL GLYCERIN          
گلیس���رین فنیکه برای نرم  م���وارد مصرف: قطره 
گوش  گ���وش به منظور شستش���وی  کس  ک���ردن وا

مصرف می شود.
عوارض جانبی: حساسیت، آسیب به مجرا یا پرده 
گوش از عوارض این دارو  صماخ ناشی از تورم جرم 

هستند.
نکات قابل توصیه

گلیس���رین فنیکه  1- ب���ه دلیل تداخ���ل فنل با آب 
گوش مرطوب استفاده شود. نباید در 

کردن در ظرف، به مدت 15 روز قابل  2- بعد از باز 
مصرف می باشد.

گوش  مقدار مصرف:3-2 روز قبل از شستشوی 
روزی 3 بار هر بار 5-3 قطره چکانده می شود.
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Otic Drop: 6.4%

    PHENYLEPHRINE          
م���وارد مص���رف: قط���ره فنیل افری���ن ب���ه  عن���وان 
گشادکننده س���ریع مردمک چش���م و ضداحتقان 

چشمی و بینی مصرف می  شود.
هشدارها

گلوک���وم با زاویه  که مس���تعد ابتال به  1- در اف���رادی 
بسته هستند )معمواًل س���نین باالی 60 سال(، با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
2- مص���رف مک���رر دارو، به  ویژه در س���الخوردگان، 
ممکن اس���ت موج���ب تنگی واجهش���ی مردمک و 

گشادکننده مردمک این دارو شود. کاهش اثر 
3- اف���راد دارای مردم���ک چش���م تیره تر ب���ه اثرات 
گش���ادکنندگی این ترکیب مقاوم تر هستند، لیکن 
گشادکنندگی  نباید به این دلیل و برای حصول به 
سریع تر مبادرت به مصرف مقادیر بسیار زیاد دارو 

نمود.
ج���ذب  ص���ورت  در  دارو  ای���ن  جانب���ی:  ع���وارض 
سیستمیک می  تواند موجب افزایش فشار خون، 
س���رگیجه و افزایش غیرعادی تعریق و سایر عالئم 
گردد. مص���رف طوالنی مدت  تحریک س���مپاتیک 
این دارو می تواند س���بب تحریکات موضعی، خیز 

گردد. کونژوکتیویت  و 
ج���ذب  ص������ورت  در  داروی������ی:  ت������داخل  ه���ای 
سیس���تمیک، پس از مصرف فنیل افرین همراه با 
ماپروتیلین، دارو های ضدافس���ردگی سه حلقه ای 
کسیداز ممکن  و مهارکننده   های آنزیم مونوآمین ا

است فشار خون افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای جلوگی���ری از ج���ذب سیس���تمیک دارو، 
هنگام مص���رف فنیل افری���ن و 2-1 دقیق���ه پس از 
گوش���ه داخلی  مصرف آن، باید با انگش���ت برروی 

چشم فشار داده شود.
گش���ادکنندگی مردم���ک، ممکن  2- ب���ه  دلی���ل اثر 
اس���ت حساس���یت به نور افزایش یاب���د. در صورت 
تداوم این اثر بیش از 12 ساعت به پزشک مراجعه 

شود.
3- در صورت درد چشم یا تغییر در بینایی یا بدتر 
ش���دن قرمزی و تحریک چش���م یا ت���داوم آن برای 

بیش از 72 ساعت، مصرف دارو قطع و به پزشک 
مراجعه شود.

4- برای 2-1 س���اعت پس از مصرف قطره چشمی 
گردد. از رانندگی اجتناب 

مقدار مصرف: به  عنوان تنگ کننده عروق چشم 
گشادکننده مردمک چشم، یک قطره از محلول  و 
چش���می دارو ب���ر روی ملتحمه چکانده می  ش���ود. 
در ص���ورت نی���از می ت���وان ای���ن مق���دار را طی یک 
گشادکردن طوالنی مدت  کرد. برای  س���اعت تکرار 
مردمک چشم، یک قطره از محلول چشمی  2-3 
بار در روز بر روی ملتحمه چکانده می  ش���ود. برای 
گش���ادکردن مردم���ک قبل از جراحی ی���ک قطره از 
محل���ول چش���می 60-30 دقیقه قب���ل از جراحی و 
ب���رای افتالموس���کوپی ی���ک قط���ره 30-15 دقیقه 
قب���ل از معاین���ه روی ملتحمه چکانده می  ش���ود. 
برای درمان س���رخی چش���م یک قط���ره از محلول 
چش���می هر 4-3 س���اعت ب���ر حس���ب نیاز ب���ر روی 
ملتحمه چکانیده می  شود. به  عنوان ضداحتقان 
بین���ی دو تا س���ه قط���ره از محل���ول بینی ه���ر چهار 
س���اعت بر حسب نیاز در هر س���وراخ بینی چکانده 

می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 5%
Nasal Spray: 0.25%, 0.5%
Nasal Drop: 0.25%, 0.5%

       PHENYLEPHRINE+          
                  ZINC                      

موارد مصرف: این دارو برای رفع احتقان چش���م 
مصرف می  شود.

که مستعد ابتال به  هشدارها: ین دارو در افرادی 
گلوکوم با زاویه بسته هستند )معمواًل سنین باالی 
گلوکوم، باید با  60 س���ال( یا مبتالیان به این ن���وع 

احتیاط فراوان مصرف شود.
گرگرفتگی ی���ا آب ریزش  ع���وارض جانبی: افزای���ش 
بین���ی ب���ه  ویژه پ���س از مص���رف مک���رر دارو ممکن 
اس���ت دیده ش���ود. در صورت جذب سیستمیک 
فنیل افری���ن عوارضی مانند س���ردرد یا س���رگیجه، 
افزای���ش  ب���ه  خ���واب رفت���ن،  رعش���ه، اش���کال در 
غیرع���ادی تعریق یا ضربان نامنظم و س���ریع قلب 

گزارش شده است.



605

O
PH

TH
A

LM
IC

/O
TI

C
/N

A
SA

L/
TH

R
O

AT
 M

ED
IC

IN
ES

 
18

کاه���ش ج���ذب  ن���کات قاب�������ل توصی��������ه: ب���رای 
گوش���ه داخلی  سیس���تمیک دارو، بعد از مصرف، 
چش���م باید به  مدت چن���د دقیقه به آرامی فش���ار 

داده شود.
مقدار مصرف: یک یا دو قطره س���ه ب���ار در روز بر 

روی ملتحمه چکانده می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: Phenylephrine 
0.12% +Zinc Sulfate 0.25% 

        PILOCARPINE                    
گلوکوم  م���وارد مصرف: پیلوکارپین ب���رای درمان 
گلوکوم با زاویه بس���ته قبل از جراحی و  با زاویه باز، 
القای تنگ شدن مردمک چشم پس از جراحی یا 

افتالموسکوپی به  کار می  رود.
موارد منع مصرف: این فرآورده در التهاب عنبیه 
ک���ه انقباض مردمک چش���م در  ی���ا دیگر ش���رایطی 
آن ه���ا نامطل���وب اس���ت و جداش���دگی الیه   ه���ای 
داخلی شبکیه از الیه رنگ دانه نباید مصرف شود.

هشدارها
1- در ص���ورت وجود بیماری  های قلب���ی، افزایش 
فش���ار خون، آس���م، زخم معده، انس���داد دستگاه 
ادراری و بیم���اری پارکینس���ون با احتی���اط فراوان 

مصرف شود.
2- در ص���ورت ت���اری دی���د یا تغیی���ر در دی���د دور یا 
نزدی���ک، ب���ه  ویژه طی ش���ب ب���ه پزش���ک مراجعه 

شود.
عوارض جانبی: درد چشم، تاری یا تغییر در دید، 
احتقان عروق ملتحمه، انسداد مردمک، سوزش، 
خ���ارش، خونری���زی و تحریک چش���م و س���ردرد از 

عوارض جانبی مهم دارو می  باشد.
همزم�������ان  مص������رف  داروی���ی:  ت����داخل  ه���ای 
مث���ل  چش���می  آنتی  کولینرژی���ک  فراورده  ه���ای 
س���یکلوپنتوالت ب���ا ای���ن دارو ممکن اس���ت ب���ا اثر 
گشادش���دن مردمک  ضدگلوکوم پیلوکارپین یا اثر 

توسط این فرآورده   ها تداخل ایجاد نماید.
مق���دار مصرف: یک قطره تا 4 ب���ار در روز مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution: 1%, 2%, 4%

        POLYMYXIN B                
موارد مصرف: این دارو برای درمان عفونت  های 
س���طحی چش���م )مثل الته���اب ملتحم���ه،  قرنیه، 
کیسه   های اشکی و زخم  های قرنیه( ناشی  پلک، 
گرم منفی به  کار  گونه   های میکروارگانیسم   های  از 
م���ی  رود. توصی���ه مصرف ای���ن دارو ب���رای مواقعی 

که درمان سیستمیک موثر نبوده است. است 
موارد منع مصرف:  در صورت وجود عفونت   های 
واریس���ال،  کس���ی����نیا،  وا چش���م،  س���اده  هرپس���ی 
کتریوم چش���م و عفونت  های قارچی نباید  مایکوبا

استفاده شود.
کن����ش ه���ای  هش�������دارها: در ص������ورت ب�������روز وا

حساسیتی، مصرف دارو باید قطع شود.
قرم���زی،  خ���ارش،  س���وزش،  جانب���ی:  ع���وارض 
از  اش���ک ریزش، درماتی���ت و ج���وش دور چش���م 

عوارض جانبی این دارو می  باشند.
نکات قابل توصیه

1- بع���د از مصرف دارو ممکن اس���ت ت���اری دید یا 
سوزش چشم ایجاد شود.

2- مص���رف این دارو ب���رای بی���ش از 10 روز توصیه 
نمی شود.

مق���دار مصرف: ی���ک قطره هر 3 س���اعت یک بار 
برای 7 تا 10 روز در چشم مبتال به عفونت چکانده 

می  شود.
اشکال دارویی

OphthalmicDrop: 500,000U

       POLYMYXIN-NH          
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت  های 
گ���وش و الته���اب عفون���ی مزمن  مج���رای خارجی 
گ���وش و پ���س از عمل جراح���ی ماس���توئیدکتومی 

مصرف می  شود. 
هشدارها

گوش یا وجود هر  1- در صورت وجود التهاب پرده 
گونه عفونت قارچی یا ویروسی- قارچی با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
2- مص���رف ای���ن دارو ب���رای مدتی بی���ش از 10 روز 

توصیه نمی شود.
که ممکن  عوارض جانبی: خ���ارش، قرمزی یا ورم 
کنش   ه���ای حساس���یتی ب���ه دارو  اس���ت عالئ���م وا

باشند و درماتیت از عوارض جانبی دارو هستند.
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ن���کات قابل توصی���ه: برای راحتی بیم���ار می توان د

گوش ق���رار داد و  گاز اس���تریل درمجرای  یک تک���ه 
هنگام مص���رف دارو، آن را با محلول دارو مرطوب 

ساخت.
مقدار مصرف

بزرگساالن: چهار قطره هر 8-6 ساعت در مجرای 
گوش چکانده شود.

کودکان: س���ه قط���ره ه���ر 8-6 س���اعت در مجرای 
گوش چکانده شود.

اشکال دارویی
Otic Drop: (Polymyxin B 10,000U 
+ Neomycin 5mg + Hydrocortisone 
10mg) /ml

        PREDNISOLONE               
درم�������ان  در  پردنیزول������ون  مص�������رف:  م���وارد 
بیماری  ه���ای التهاب���ی و آلرژیک چش���م و مجرای 

خارجی گوش استفاده می  شود. 
م���وارد من���ع مص���رف: در بیماری  ه���ای قارچ���ی 
گوش، التهاب س���طحی حاد قرنیه ناشی  چشم و 
گوش، سل چشمی  از تبخال، س���وراخ شدن پرده 
گوشی و بیماری ویروسی در مرحله عفونی حاد  یا 

نباید مصرف شود.
هشدارها

گلوک���وم مزمن با  1- در مبتالی���ان ب���ه آب  مروارید، 
زاویه باز یا سابقه آن، التهاب گوش میانی )به ویژه 
کودکان( و س���ایر عفونت  های قرنیه و ملتحمه  در 

گوش با احتیاط فراوان مصرف شود. چشم یا 
کورتیکواس���تروئید های چش���می  کارب���رد مکرر   -2

ممکن است بهبودی قرنیه را به تعویق بیاندازد.
کورتیکوس���تروئید های  3- مص���رف طوالنی مدت 
گلوک���وم ی���ا آب مروارید  موضع���ی ممکن اس���ت به 

استروئیدی نزد افراد مستعد منجر شود.
ع���وارض جانب���ی: تاری دید، درد چش���م، س���ردرد 
و مش���اهده  هاله   ه���ای نورانی در اط���راف چراغ   ها، 
پایی���ن افت���ادن پلک   ها و ب���زرگ ش���دن غیرعادی 
چشم، س���وزش و آب ریزش از عوارض جانبی دارو 

می  باشد.
گر پ���س از 7-5 روز بهبودی  ن���کات قابل توصیه: ا

حاصل نشد به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مص���رف: 2-1 قط���ره 4-2 ب���ار در روز در 

بیماری  ه���ای  در  می  ش���ود.  چکان���ده  ملتحم���ه 
ش���دید، درمان با 2-1 قطره هر یک س���اعت شروع 
شده و به  تدریج در صورت تخفیف التهاب مقدار 

کاهش می  یابد. مصرف دارو 
اشکال دارویی

Ophthalmic Suspension: 1%

        PROPAMIDINE               
و  الته���اب  ای���ن دارو در درم���ان  م���وارد مص���رف: 
عفونت های ملتحمه و پلک چشم مصرف می شود.

مق���دار مص���رف: روزی 4 ب���ار در چش���م چکانده 
می شود.

اشکال دارویی
Ophthalmic Solution: 0.1%

 SIMPLE EYE OINTMENT
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���ه  عن���وان نرم کننده 

چشم مصرف می شود.
نکات قابل توصیه

1- دارو باید در داخل پلک تحتانی چشم قرارداده 
شود. 

2- قبل از مصرف این دارو، لنز های تماسی باید از 
ج شوند. چشم خار

مق���دار مص���رف: یک ی���ا چن���د ب���ار در روز بر روی 
ملتحمه چشم مصرف می شود.

اشکال دارویی
Ophthalmic Ointment: Yellow Soft 
Paraffin 80g + Woolfat 10g + Liquid 
Paraffin q.s. 100g

   SODIUM CHLORIDE       
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده برای شستش���وی 
بین���ی  ترش���حات  رطوب���ت  حف���ظ  و  س���ینوس  ها 
کاه���ش خش���کی و التهاب غش���ای بین���ی به  کار  و 
ب���رای  ف���رآورده  ای���ن  چش���می  قط���ره  م���ی  رود. 

شستشوی چشم ها و بینی استفاده می شود
مقدار مصرف: هر ساعت 6-2 قطره یا اسپری در 

هر مجرای بینی ریخته یا اسپری شود.
اشکال دارویی

Nasal Drop, Spray: 0.65%
Nasal and ophtalmic Solution: 0.09 %
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       SODIUM CHLORIDE            
        (HYPERTONIC)                    

موارد مصرف: این دارو برای تخفیف موقتی خیز 
قرنیه به  کار می  رود.

عوارض جانبی: سوزش و تحریک چشم از عوارض 
جانبی این دارو می  باشد.

نکات قابل توصیه
1- در صورت احس���اس درد، تغییر در دید، قرمزی 
چش���م برای مدت طوالنی و بدترشدن یا طوالنی 

شدن عارضه بیمار، مصرف دارو باید قطع شود.
کدورت  2- در ص���ورت مش���اهده تغیی���ر رن���گ ی���ا 

فراورده نباید مصرف شود.
مقدار مصرف

قطره چشمی: هر 3 یا 4 ساعت یک بار 2-1 قطره 
در چشم مورد نظر چکانده شود.

پماد چش���می: نوار نازکی از پماد در داخل چش���م 
م���ورد نظ���ر ه���ر 3 ی���ا 4 س���اعت یک ب���ار ق���رار داده 

می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Ointment: 5%
Ophthalmic Drop: 5%

      SULFACETAMIDE         
موارد مصرف: این دارو در درمان التهاب عفونی 
ملتحم���ه و س���ایر عفونت  ه���ای س���طحی چش���م 

مصرف می  شود.
کنش  های حساس���یت  ع���وارض جانب���ی: ب���روز وا
مفرط ش���امل خارش، قرمزی، تورم، درد یا س���ایر 
گزارش  عالئم تحری���ک موضعی با مصرف این دارو 

شده است.
همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
سولفانامید با فراورده   های چشمی حاوی نقره )از 

جمله محلول نیترات نقره( توصیه نمی شود.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: پ���س از چکاندن قط���ره در 

چشم، ممکن است سوزش احساس شود.
مق���دار مصرف: در بزرگس���االن یک قط���ره از دارو 
هر 3-1 س���اعت در طول روز و در فواصل بیشتر در 

طول شب، بر روی ملتحمه چکانده می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 10%, 20%

         TETRACAINE                
موارد مصرف: این دارو به  عنوان بی حس کننده 
کوتاه اثر موضعی برای انجام اقدامات تش���خیصی 
کردن اجس���ام خارجی و بخیه و  ج  در چش���م، خار

اعمال جراحی کوچک مصرف می شود.
هش���دارها: در بیم���اران مبتال به آل���رژی، بیماران 
قلبی و مبتالیان به پرکاری تیروئید باید با احتیاط 

فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: احس���اس سوزش موقت، قرمزی 
کنش  های حساسیتی شامل التهاب  ملتحمه و وا
قرنی���ه، خیز پل���ک و الته���اب عنبیه، ت���رس از نور، 
اش���ک ریزش، ضایعات اپی تلیال قرنی���ه، التهاب 
ش���دید قرنیه و تیرگی آن و س���وراخ ش���دن قرنیه از 

عوارض جانبی این دارو می باشد.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
گش���اد کننده مردمک چش���م و فلج- ب���ا داروهای 
کننده جس���م مژگانی، نفوذپذی���ری دارو به داخل 
چشم افزایش می یابد. در صورت مصرف همزمان 
اث���رات  کولین اس���تراز،  مهارکنن���ده  داروه���ای  ب���ا 

کائین ممکن است افزایش یابد. تترا
مقدار مصرف: مقدار 2-1 قطره بالفاصله قبل از 

اعمال جراحی و تشخیصی مصرف می شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Solution: 0.5%

     TETRACYCLINE               
موارد مصرف: این دارو برای درمان عفونت  های 
سطحی چشم و پیش���گیری از بروز التهاب عفونی 

ملتحمه در نوزادان مصرف می  شود.
نکات قابل توصیه

1- ت���اری دی���د بع���د از مص���رف این دارو در چش���م 
طبیعی است.

2- دوره درم���ان تراخ���م با این دارو ممکن اس���ت 
چن���د ماه ط���ول بکش���د. در صورت ش���دید بودن 
عفونت ممکن است مصرف همزمان تتراسیکلین 

کی ضروری باشد. خورا
مق���دار مص���رف: در درم���ان تراخ���م 2 ب���ار در روز 
ب���ه  م���دت 5 روز در ه���ر م���اه و ب���ه  مدت 6 م���اه در 
هر دو چش���م مص���رف می  ش���ود. در درمان س���ایر 
عفونت  های چش���می هر 4-2 س���اعت حدود یک 

سانتیمتر از پماد در چشم مالیده می  شود.
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اشکال دارویید

Ophthalmic Ointment: 1%

          TIMOLOL                     
گلوکوم س���اده  موارد مصرف: تیمولول در درمان 
گلوکوم با زاویه باز و افزایش فش���ار داخلی  مزم���ن، 

کار می  رود. چشم به 
موارد من���ع مصرف: در آس���م نای���ژ ه ای، بیماری 
انس���داد مزم���ن ری���وی،  بیم���اری قلب���ی،  ش���وک 
کاردیوژنیک، بلوک قلبی و برادی  کاردی سینوسی 

نباید مصرف شود.
هش���دارها: در صورت وجود الته���اب برونش  ها، 
آمفیزم، بیماری  های ری���وی، بیماری  های قلبی، 
گلوک���ز خ���ون و پ���رکاری  کاه���ش  دیاب���ت قن���دی، 

تیروئید با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: قرم���زی چش���م  ها ی���ا پلک   ه���ا، 
کراتیت،   التهاب پلک   ها، التهاب ملتحمه چشم،  
کاهش حساسیت قرنیه، سوزش،  افتادگی پلک، 
و  دوبین���ی  چش���م   ها،  خش���کی  و  خ���ارش  درد، 
کنش  ه���ای آلرژیک  اخت���الالت بینایی، اریت���م و وا
کس���ی و الته���اب پل���ک و قرنی���ه از  ش���امل آنافیال

عوارض جانبی دارو می  باشد.
مق���دار مصرف: ی���ک قطره دو ب���ار در روز مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 0.5% 

       TOBRAMYCIN                    
م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت  های 

کتریایی چشم به  کار می رود. با
عوارض جانبی: خیز، س���وزش، الته���اب، خارش، 
تحریک پذیری و بثورات جلدی در اطراف چش���م 

گزارش شده است. با مصرف این فراورده 
مقدار مصرف: حدودًا 1/25 س���انتی متر از پماد 
3-2 ب���ار در روز داخ���ل چش���م مص���رف ش���ود. در 
عفونت های ش���دید هر 4-3 س���اعت مصرف پماد 

تکرار شود.
اشکال دارویی

Ophtalmic Ointment: 0.3%

           TOBRAMYCIN+               
   DEXAMETHASONE          

م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان عفونت  های 
کتریایی چشم همراه التهاب به  کار می رود. با

مقدار مصرف: یک قطره هر 2 ساعت و سپس در 
کنترل ش���دن عفونت، دفعات مصرف می  صورت 
کاه���ش یابد و حداقل تا 48 س���اعت پس از  توان���د 

بهبودی ادامه یابد.
اشکال دارویی

Ophtalmic Drop: Tobramycin 0.3% + 
Dexamethasone %0.1

      TRIFLURIDINE                
موارد مصرف: تری فلوریدی���ن در درمان التهاب 
بافت پوشش���ی ملتحمه از نوع اولیه و نیز  التهاب 
عودکننده بافت پوششی قرنیه و ملتحمه ناشی از 

ویروس تبخال به  کار می  رود. 
هشدارها

1- دوره درم���ان نباید بی���ش از 21 روز و یا 5-3 روز 
کامل،  ادامه یابد. بعد از بهبودی 

2- در صورت مصرف همزمان کورتیکواستروئید ها 
با ای���ن دارو، مصرف تری فلوریدی���ن باید چند روز 

پس از قطع مصرف استروئید ادامه یابد.
کامل،  3- در  صورت قطع مصرف قبل از بهبودی 

احتمال عود التهاب قرنیه وجود دارد.
ع���وارض جانب���ی: احس���اس ناراحتی در چش���م و 

التهاب پلک   ها از عوارض دارو می  باشد.
مق���دار مص���رف: ی���ک قط���ره ه���ر دو س���اعت در 
چش���م چکانده می  ش���ود. درم���ان باید ت���ا هنگام 
کام���ل قرنیه ادام���ه یابد.  اپی  تلیزاس���یون مج���دد 
مق���دار دارو را می ت���وان به یک قطره هر 4 س���اعت 
کاهش  )حداق���ل روزان���ه 5 قطره( برای هفت���ه بعد 

داد.
اشکال دارویی

Ophthalmic Drop: 1%

        TROPICAMIDE                
گشادکردن  موارد مصرف: تروپیکامید به  منظور 
مردم���ک چش���م و فل���ج عضل���ه جس���م مژگانی در 
جمل���ه  از  پزش���کی  چش���م  تش���خیصی  راه ه���ای 
اندازه گی���ری می���زان خط���ای انکس���اری و معاین���ه 
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کردن مردمک چشم قبل  گش���اد  انتهای چشم و 
و بعد از اعمال جراحی اس���تفاده می  شود و دارای 

کوتاه می  باشد. طول اثر 
گلوکوم با زاویه بس���ته یا  م���وارد منع مص���رف: در 
کودکان مبتال به صدمات  استعداد ابتال به آن و در 
مغ���زی ی���ا فل���ج اسپاس���می و س���ندرم داون نباید 

مصرف شود.
هش���دارها: دارو ممکن اس���ت باعث ت���اری دید و  

افزایش حساسیت چشم به نور شود.
کنش  های روان���ی، اختالالت  ع���وارض جانب���ی: وا
ک���ودکان، خواب  آلودگ���ی و س���ردرد  از  رفت���اری در 

عوارض جانبی این دارو می  باشد.
نکات قابل توصیه

1- این دارو باعث تاری دید و افزایش حساس���یت 
چش���م ب���ه ن���ور می  گ���ردد. در ص���ورت ت���داوم این 
عوارض به  مدت بیش از 24 س���اعت، مصرف دارو 

باید قطع و به پزشک مراجعه شود.
انج���ام  از   دی���د،  ت���اری  ایج���اد  ب���ه  دلی���ل   -2

فعالیت   هایی مانند رانندگی خودداری شود.
3- احتمال بروز سوزش موقت چشم وجود دارد.

مقدار مصرف
بزرگس���االن: ب���ه  عن���وان فلج کنن���ده تطاب���ق برای 
اندازه گی���ری خطا ه���ای انکس���اری، ی���ک قط���ره از 
محل���ول 1% ب���ر روی ملتحمه چکانده می  ش���ود و 
5 دقیق���ه بع���د مص���رف دارو تکرار می  گ���ردد. برای 
معاین���ه انته���ای چش���م، ی���ک قط���ره از محل���ول 
0/5درص���د، 20-15 دقیقه پیش از معاینه بر روی 

ملتحمه چکانده می  شود.
ب���رای  تطاب���ق  فلج کنن���ده  ب���ه  عن���وان  ک���ودکان: 
کودکان، یک  اندازه گی���ری خطا های انکس���اری در 
قط���ره از  محلول 0/5% ب���ر روی ملتحمه چکانده 
می  شود و 5 دقیقه بعد مصرف دارو تکرار می گردد.

اشکال دارویی
Ophthalmic Drop: 0.5%, 1%

       TRYPAN BLUE                
کار  در  رن������گ  ب���ه  عن�������وان  مص�������رف:  م������وارد 
میکروس���کوپی و ب���رای ظاه���ر ش���دن بافت ه���ای 
کمک���ی در جراحی  متف���اوت و ب���ه  عن���وان داروی 

چشم به  کار می رود.

اشکال دارویی
Injection: 0.1%  

           VITAMIN A                    
موارد مصرف: این دارو در درمان خشکی چشم، 
خش���کی اطراف ملتحمه، ساییدگی الیه سطحی 
قرنیه و زخم سطحی آن، التهاب قرنیه و ملتحمه 

مصرف می شود.
مقدار مص���رف: تا 3 ب���ار در  روز  بر روی ملتحمه 

مالیده می شود.
اشکال دارویی

Ophthalmic Ointment: 250U/g
 

        VERTEPORFIN                
موارد مصرف: این دارو در درمان ایجاد رگ های 
کروئی���د چش���م ناش���ی از  خون���ی جدی���د در الی���ه 
کوالر، هیستوپالس���موز چش���می و  دژنراس���یون ما

نزدیک بینی پاتولوژیک موثر است.
هشدارها

1- این دارو حساس���یت به نور ایجاد می کند لذا تا 
5 روز پ���س از تزریق دارو نباید پوس���ت و چش���م در 

گیرد.  معرض نور آفتاب قرار 
کبدی متوس���ط تا  2- مص���رف دارو در اخت���الالت 
گیرد. شدید و انسداد صفرا باید با احتیاط صورت 
س���ردرد،  س���ینه،  قفس���ه  درد  جانب���ی:  ع���وارض 
کنش ه���ای مح���ل تزری���ق نظی���ر راش، اخت���الل  وا
بینایی، افزایش فشار خون، تب، اختالل خواب، 
سرگیجه، تهوع، یبوس���ت، درد مفاصل و پشت از 

عوارض این دارو می باشد.
مقدار مص���رف: مق���دار mg/m 2 6 تزریق وریدی 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 15mg 





DIAGNOSTICS
SPECT

14C-UREA
67GA CITRATE
111IN-IBRITUMOMAB 
TIUXETAN
111IN-OXYQUINOLINE
111IN-PENTETATE (111IN-
DTPA)
123I-IOBENGUANE 
(123I-MIBG)
131I-IOBENGUANE 
(131I-MIBG)
123I- IODIDE SODIUM 
81mKRYPTON
82RB-RUBIDIUM CHLORIDE
99mTC-ANTIMONY SULFUR 
COLLOID
99mTC-BICISATE (99mTC-ECD)
99mTC-EDDA-TRICINE-

19
RADIOPHARMACEUTIC ALS 

HYNIC-BOMBESIN
99mTC-ETHYLENEDICYSTEIN 
(99mTC-EC)
99mTC-ETIDRONATE
99mTC-EXZAMETAZINE 
(99mTC-HMPAO)
99mTC-GLUCOHEPTONATE
99mTC-HUMAN 
IMMUNOGLOBULIN G
99mTC-MACROSALB (99mTC-
MAA)
99mTC-MEBROFENIN
99mTC-MEDRONATE (99mTC-
MDP)
99mTC-MERTIATIDE (99mTC-
MAG3)
99mTC-PENTETATE (99mTC-
DTPA)
99mTC-PHYTATE
99mTC-PYROPHOSPHATE 



(99mTC-PYP)
99mTC-SESTAMIBI (99mTC-
MIBI)
99mTC-SODIUM 
PERTECHNETATE (Na 
99mTcO4)
99mTC-STANNOUS AGENT 
LABELED CELLS
99mTC-SUCCIMER (99mTC(III)-
DMSA)
99mTC-SUCCIMER (99mTC-(V)-
DMSA)
99mTC-SULFUR COLLOID
99mTC-TIN COLLOID
99mTC—TRICINE-HYNIC-
UBIQUICIDINE
99mTC-CIPROFLOXACINE
99mTC-TYROSINE 
OCTREOTIDE
201TL-THALLIUM CHLORIDE
133XENON

PET
18F-FLUDEOXYGLUCOSE 
(18FDG)
18F-SODIUM FLUORIDE 
(NA18F)

THERAPUTICS
131I-IOBENGUQNE (131I-MIBG)
131I-SODIUM IODIDE
125I-SODIUM IODIDE
131I-TOSITUMOMAB
32P-CHROMIC PHOSPHATE
32P-SODIUM PHOSPHATE
186 /188RE-ETIDRONATE
186RE-SULFUR COLLOID
153SM-LEXIDRONAM (153SM-

EDTMP)
89SR-STRONTIUM 
CHLORIDE
90Y-IBRITUMOMAB 
TIUXETAN
90Y-YTTRIUM CITRATE 
COLOID
90Y-YTTRIUM 
HYDROXYAPATAITE
68GALLIUM OCTROTATE
177LUTETIUM 
ETHYLENEDIAMINE 
TETRAMETHYLENE 
PHOSPHONATE
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14C-UREA ____________________________________

کترپیلوری  موارد مصرف: در تش���خیص هلیکوبا
در معده انسان مصرف می شود.

موارد منع مصرف: در افراد با زخم معده در حال 
درمان نباید مصرف شود.

آنتی  بیوتیک  ه���ا،  مص������رف  داروی������ی:  ت����داخ���ل 
هف����ت���ه،   4 به م���دت  بیس�������موت  فرآورده ه���ای 
مهارکنندگان پمپ پروتون و س���وکرالفات به مدت 2 
گونیست های گیرنده H2 به مدت 24- 12  هفته، آنتا

ساعت قبل از انجام آزمایش باید قطع شوند. 
ک���ه آزمایش به منظور تعیین  هش���دار: در صورتی 
ص���ورت  کترپیل���وری  هلیکوبا ش���دن  ریش���ه کن 
می  گیرد، زمان انجام آن باید حداقل یک ماه بعد 

کامل باشد.  از درمان 
)1µCi ( کوری مقدار مصرف: مقدار یک میک���رو 

کی مصرف می شود. به صورت خورا
اشکال دارویی

Oral Solution: 1mCi 

      67GALLIUM CITRATE____________________________________

موارد مصرف: در تشخیص بیماری  های بدخیم 
مانند هوچکین، لنفوما، کارسینوما با منشأ ریوی، 
تعیین محل عفونت و التهاب، بررس���ی آبسه  های 
مزمن التهابی، تشخیص دمل، سلولیت، التهاب 
صف���اق، اس���تئومیلیت، بررس���ی بیماری  های ریه 
کتریایی یا  هم���راه با رونده���ای التهابی، نفری���ت با
عفونت پنوموسیستیس در بیماران ایدزی مصرف 

می شود.
ازدی���اد  کنش  ه���ای  وا وق���وع  جانب���ی:  ع���وارض 
گزارش  حساسیت یا آلرژی، تهوع و جوش پوستی 

شدهاست. 
تداخل   دارویی: داروهای ش���یمی درمانی، آهن، 
کورتیکوس���تروییدها،  گلوکون���ات تزریقی،  کلس���یم 
گلوکوکورتیکوییدها، دوکسوروبیسین، فنی  توئین، 
که باعث ایجاد نفریت  آنتی  بیوتیک  ها، داروهایی 
می  ش���وند مثل آلوپورینول و داروهای ضدالتهاب 
گالیوم در  غیراس���تروئیدی، آمی���ودارون بر توزی���ع 
بدن اث���ر می  گذارن���د. رادیوگرافی، CT با اس���تفاده 
از م���واد حاج���ب در برابر اش���عه، و تصویربرداری با 
گالیوم اس���کن صورت می  که  گادولینیوم در زمانی 

گیرد نباید انجام شود. 

نکات قابل توصیه
گالی���وم-67 و  ک���ردن روده از  ک  1- ب���ه منظ���ور پ���ا
کاذب توصیه  ب���ه حداقل رس���اندن نتایج مثب���ت 
ک���ه در هفت���ه اول بعد از تجوی���ز، به طور  می ش���ود 
روزانه ملین مصرف شده و یا تنقیه استفاده  شود 
کتی���و زمینه ب���ه حداقل  ت���ا می���زان فعالی���ت رادیوا

کاهش یابد. 
2- توصیه می  ش���ود تا س���ه هفته از ش���یردادن به 

نوزاد خودداری شود.
مق���دار مصرف: مق���دار 10-5 میلی ک���وری تزریق 

داخل وریدی می شود.
اشکال دارویی

Injection: (5,10)mCi

111In-IBRITUMOMAB
TIUXETAN____________________________________

م���وارد مصرف: در تش���خیص و تصویرب���رداری از 
نئوپالس���م  های بدخی���م )لنف���وم غی���ر هوچکین( 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection

    111In-OXYQUINOLINE____________________________________

کردن سلول  ها  موارد مصرف: به منظور نشاندار 
س������لول  های  و  کت   ه���ا  پال لوکوس���یت  ها،  مث���ل 
بنی��������ادی برای تش���خیص التهاب، دمل یا س���ایر 
کار  عفونت  ها یا تش���خیص ترومبوز ورید عمقی به 

می  رود. 
هشدارها

کینولین نش���اندار با ایندیوم فقط برای  کسی  1- ا
نشاندارسازی س���لول ها در in vitro بکار می رود و 

هرگز  نباید مستقیم تزریق شود. 
2- لکوسیت  های نشاندار با  ایندیوم-111 بالفاصله 
کثر در مدت یک س���اعت بع���د از تهیه مورد  ی���ا حدا

مصرف قرار گیرند. 
تداخل  دارویی: توزیع لوکوس���یت  های نش���اندار 
ک���ه م���دت طوالنی  ب���ا ایندی���وم-111 در بیماران���ی 
مص���رف  کورتیکوس���تروییدها  ی���ا  آنتی بیوتی���ک 
ب���ه مق���دار زی���اد از  ی���ا در حال حاض���ر  کرده  ان���د و 
مکمل ه���ای غذائ���ی معم���وال ب���ه ص���ورت تزری���ق 
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نکات قابل توصیه: توصیه می  ش���ود شیردهی به 
مدت 24 ساعت قطع شود. 

مقدار مصرف: برای نش���اندار سازی لکوسیت ها 
کینولین نشاندار با  کس���ی  مقدار )800µCi-500( ا

ایندیوم-111 مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1mCi/mL

111IN-PENTETATE
(111IN-DTPA)____________________________________

موارد مص���رف: برای بررس���ی سیس���ترنوگرافی یا 
مطالع���ه جری���ان مای���ع مغ���زی نخاع���ی )CSF( در 
مغز خصوصًا شناس���ایی هیدروس���فالوس با فشار 
طبیع���ی، نش���ت  های CSF، بررس���ی ش���انت  های 
CSF و تش���خیص و تعیی���ن مق���دار آبری���زش بینی 

مصرف می شود. 
هشدار ها: در بیماران با نارسایی کلیه با احتیاط 

مصرف شود. 
ع���وارض جانب���ی: ب���ا مص���رف ای���ن دارو مننژی���ت 

کنش  های تب زا دیده می  شود.  آسپتیک و وا
ک���وری داخل  مق���دار مصرف: مق���دار 0/5 میلی 
نخاع به آهس���تگی تجویز می  ش���ود. تصویربرداری 
4، 24 و 48 س���اعت بع���د ص���ورت می گی���رد. برای 
بررس���ی تخلیه مع���ده مقدار100µCiهم���راه با 114 

کی تجویز می  شود.  میلی لیتر آب به صورت خورا
اشکال دارویی

Injection: 1mCi/mL

123I-IOBENGUANE
(123I-MIBG)____________________________________

موارد مصرف: در تشخی����ص فئوکروموسی�������توما 
و   متاس���تاتیک  ی���ا  اولی���ه  نوروبالس���تومای  و 

تصویرب������رداری اعصاب قلب مصرف می شود.
هشدارها: شیردهی باید به مدت 6 روز قطع شود. 
خ������ارش،  ج��������وش،  گیج���ی،  جانب���ی:  ع���وارض 
ُگرگرفتگی، خونریزی در محل تزریق از عوارض دارو 

هستند. 
تداخل های دارویی

ک���ه برداش���ت نوراپی نفری���ن را بل���وک  داروهای���ی 
می  کنند یا ذخایر نوراپی  نفرین را تخلیه می  کنند، 

می دهن���د،  وقف���ه  را  نوراپی نفری���ن  انتق���ال  ی���ا 
کاهش برداش���ت یوبنگ���وان در تومورهای  باع���ث 

نورآندوکرین می  شوند.
نکات قابل توصیه

که قبل و بع���د از تجویز رادیو  1- توصی���ه می ش���ود 
دارو بیمار آب نوشیده و مرتب مثانه خود را خالی 

کند. 
2- به منظور محفاظت تیروئید، پتاس���یم یدید یا 
کی حداقل یک س���اعت قبل  پرکلرات به طور خورا

از تجویز و تا 6 روز بعد از تجویز مصرف شود.
ک���وری به صورت  مقدار مص���رف: مقدار 10 میلی 
داخل  وریدی در مدت 2-1 دقیقه تجویز می شود. 
کودکان بین 5-1 میلی کوری مصرف می ش���ود.  در 
تصویربرداری 24- 18 س���اعت بع���د از تجویز  رادیو 

دارو صورت می  گیرد. 
اشکال دارویی

Injection: 10mCi

131I-IOBENGUANE
(131I-MIBG)____________________________________

م������وارد مص�����رف: در تش�����خیص فئوکروموسیتوم 
و نوروبالس���تومای اولی���ه ی���ا متاس���تاتیک مصرف 

می شود.
کلیه  م���وارد منع مصرف: در بیماران با نارس���ائی 

نباید مصرف شود.
مقدار مصرف

ک���وری ط���ی 30-15 ثانیه یا  مق���دار 1-0/5 میل���ی 
بیشتر تزریق داخل وریدی می شود. 

اشکال دارویی
Injection: (0.51-)mCi

  123I- IODIDE SODIUM____________________________________

موارد مصرف: برای ارزیابی تشخیصی غده تیروئید 
)عملکرد و مرفورلوژی تیروئید( به کار می  رود. 

هشدارها: س���دیم یدید-123 باید بالفاصله پس 
از دریافت به بیمار تجویز ش���ود تا میزان پرتودهی 
تابش به بیمار به علت افزایش نسبی آلودگی های 
کتیو با زمان، به حداقل برسد. هرچه زمان  رادیوا
کالیبراسیون نزدیک تر باشد، بهتر  تجویز به زمان 

است.
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ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد قفس���ه، 
کهی���ر و ج���وش از  ک���ی  کاردی، خ���ارش پوس���ت،  تا

عوارض جانبی دارو هستند. 
ک���ه  داروهای���ی  مص���رف  از  داروی���ی:  تداخ���ل 
کاهش می  دهند  برداش���ت ی���د را در غده تیروئی���د 
ش���امل نمک  های حاوی ید، داروه���ای تیروئید، 
ضد تیروئی���د و آمی���ودارون خودداری ش���ود. بیمار 
نباید 4 هفته قبل از مصرف سدیم یدید داروهای 
کرده باشد. لیتیم برداشت  حاجب اش���عه مصرف 

ید را افزایش می  دهد.
نکات قابل توصیه: ش���یردهی باید تا 36 س���اعت 

بعد از مصرف ید-123 قطع شود.
مقدار مص���رف: مق���دار400-100 میکروک���وری در 
بزرگساالن و 50-10 میکروکوری در اطفال استفاده 

می شود.
اشکال دارویی

Capsule:(0.1, 0.2) mCi
Solution:2mCi/ml

81mKRYPTON____________________________________

در  استنش���اقی  گاز  به ص���ورت  مص���رف:  م���وارد 
بررسی تهویه ریوی به کار می  رود. 

کوتاه،  ن���کات قابل توصی���ه: به عل���ت نیمه عم���ر 
نیازی به جمع  آوری بازدم بیمار و  استفاده از  اتاق 

با فشار منفی نیست. 
اشکال دارویی

Inhaler: Gas (4, 8) mCi

82Rb-RUBIDIUM
 CHLORIDE____________________________________

م���وارد مص���رف: در بررس���ی پرفی���وژن می���وکارد، 
ایس���کمی، و عملک���رد قل���ب توس���ط دوربین  های 

PET مصرف می شود.
هشدارها

1- در اف���راد با نارس���ایی احتقانی قل���ب با احتیاط 
مصرف شود. 

2- در اث���ر القای اس���ترس قلبی- عروق���ی با تجویز 
دارو، خط���ر بروز ح���وادث قلبی )مث���ل انفارکتوس 
کاهش فش���ار خون، اسپاس���م  می���وکارد، آریتمی، 

ریه( و حوادث مغزی- عروقی وجود دارد. 
مقدار مصرف: مقدار60 -30 میلی کوری مصرف 

می شود. 
اشکال دارویی

Injection

99mTc-ANTIMONY SULFUR
COLLOID________________________________________

گراف���ی   لنفوس���نتی  ب���رای  مص���رف:  م���وارد 
)سرطان  های سینه و مالنوما متاستاتیک(مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: (5- 50)mCi

99mTc-BICISATE
(99mTc-ECD)____________________________________

موارد مصرف: برای ارزیابی پرفیوژن مغز مصرف 
می شود.

ع���وارض جانب���ی: آنژی���ن، نارس���ایی قلب���ی، تنگی 
نفس، س���ردرد، تهوع، سنکوپ و جوش از عوارض 

جانبی این دارو هستند. 
هشدار ها

1- ممکن است تغییراتی در کلسیم و فسفات سرم 
بیماران مشاهده  شود.

کلی���ه بای���د با  کب���د و  2- در بیم���اران ب���ا نارس���ایی 
احتیاط مصرف شود.

ن���کات قابل توصی���ه: بیم����ار ب���اید قب���ل و بع���د از 
تجوی��ز 99mTc-ECD مقادیر زیادی آب نوش���یده و 

کند. مرتب مثانه خود را خالی 
کوری مصرف  مقدار مصرف: مقدار 30-15 میلی 

می  شود. 
اشکال دارویی

Injection:(10 -100)mCi

99mTc-EDDA-TRICIN HYNIC
BOMBESIN____________________________________

م���وارد مص���رف: در تصویرب���رداری از توموره���ای 
کارسینومای  اولیه پروس���تات، سینه، پانکراس، و 
س���لول کوچک ریه )SCLC(، بررسی متاستازهای 

ناشی از تومورهای اولیه مصرف می شود.
نکات قابل توصیه: 

1- بهتر اس���ت فرد 2 س���اعت قبل از دریافت رادیو 
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دارو غذا میل نکرده باشد.د

کننده  2- از مص���رف همزمان با داروهای تحریک 
گوارشی خودداری شود.  سیستم 

اشکال دارویی
Injection:(15 -20) mCi

99mTc-ETHYLENEDICYSTEIN
(99mTc-EC)____________________________________

کلیه مصرف  موارد مصرف: برای بررسی عملکرد 
می شود.

 0/7 mg تجویزی نبای���د از EC هش���دارها: میزان
تجاوز کند. 

تداخل ه���ای داروی���ی: مهارکنن���دگان آنزیم های 
کاهش دف���ع ادراری  مب���دل آنژیوتانس���ین باع���ث 

رادیودارو می  شوند. 
نکات قابل توصیه

کلیه مایعات زیاد نوشیده  1- قبل از  تصویربرداری 
شود. 

ک���وری تزریق  مق���دار مصرف: مق���دار 4-2 میلی 
داخل وریدی می  شود. 

اشکال دارویی

Injection: (10- 100) mCi

99mTc-ETIDRONATE____________________________________

موارد مصرف: در تصویربرداری استخوان جهت 
تش���خیص بیماری  ه���ای اس���تخوان مث���ل تومور، 
متاستاز، بیماری  های متابولیکی، استئومیلیت، 
تعیین محل شکس���تگی  ها، ارزیابی آرتروپالس���تی 
ک زان���و و لگ���ن، ارزیاب���ی درد اس���تخوان در  دردن���ا

که x-ray منفی دارند مصرف می شود.  بیمارانی 
هشدار: در شرایطی که کلسیم خون پائین است، 

رادیودارو با احتیاط مصرف شود. 
عوارض جانبی: عوارض جانبی شامل کاهش فشار 

خون، گیجی، کهیر، تهوع و استفراغ و لرز است. 
آه���ن،  ح���اوی  ترکیب���ات  داروی���ی:  تداخ���ل  
آمفوتریسین  B، جنت�امایسین، سی�����کلوفسفامید، 
وین کریس���تین، دوکسورو بیس���ین، باع���ث افزایش 
می  ش���وند.  کلی�������ه  در  رادی������ودارو  نگ��������ه داری 
آنتی اس���یدهای ح���اوی آلومینی���وم باع���ث افزایش 

تجمع رادیودارو در کبد می  ش���وند. مصرف طوالنی 
گلوکوکورتیکویی���د از طریق القاء اس���تئوپروز  م���دت 
اس���تخوان  در  ف���رآورده  برداش���ت  کاه���ش  باع���ث 

می  شود. 
نکات قابل توصیه

1- ب���ه بیماران توصیه می  ش���ود مقادیر زیادی آب 
نوشیده و مرتب مثانه را خالی کنند تا مقدار تابش 

به مثانه به حداقل برسد. 
که قبل از تصویربرداری مثانه  2- توصیه می  شود 

خالی شود. 
مقدار مصرف: مقدار 35-20 میلی کوری مصرف 
می ش���ود. تصویربرداری 2 س���اعت پ���س از  تجویز  

انجام می گردد.
اشکال دارویی

Injection: (up to 150) mCi

99mTc-EXAMETAZIME
(99mTC-HMPAO)____________________________________

م���وارد مصرف: ب���رای ارزیابی پرفی���وژن مغزی، و 
گلبول های س���فید و س���لول های  کردن  نش���اندار 

بینادی استفاده می شود. 
عوارض جانبی: ممکن است افزایش موقتی فشار 

خون، جوش، خیز صورت و تب روی  دهد.
هشدارها 

1- در تهی���ه رادی���و دارو از محل���ول ت���ازه دوش���یده 
که بیش از 2 س���اعت از  ش���ده پرتکنتات، محلولی 
دوش���یدن آن از ژنراتور نگذشته اس���ت، اس���تفاده 

شود. 
2- پرتکنت���ات م���ورد مص���رف از ژنرات���وری حاصل 
که حداقل یک بار در 24 س���اعت دوش���یده  ش���ود 

شده است. 
کننده  گ���ر 99mTc-HMPAO فاقد ماده پایدار  3- ا
باش���د، بای���د در م���دت 60 دقیقه از تهی���ه مصرف 
کنن���ده تا 4  ش���ود. در صورت وج���ود م���اده پایدار 

ساعت قابل نگهداری است. 
که با اضافه   99mTc-HMPAO 4- فرم پایدار ش���ده
کدر  کردن متیلن بلو حاصل می ش���ود، آبی  رنگ و 

است. 
که  نکات قابل توصیه: باید به بیمار توصیه ش���ود 
قب���ل و بعد از تجوی���ز رادیودارو مقادی���ر زیادی آب 
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کند تا مقدار  نوش���یده و مرتب مثانه خود را خالی 
کاهش یابد.  تابش به مثانه 

مقدار مص���رف: در ارزیابی پرفیوژن مغزی مقدار 
گلبول های  30-20 میلی کوری و در نشاندارسازی 

کوری تجویز می گردد. سفید 25-15 میلی 
اشکال دارویی

Injection:(10 -30)mCi

99mTc-GLUCO
HEPTONATE____________________________________

کلی���ه جه���ت  م���وارد مص���رف: در تصویرب���رداری 
کلی���ه خصوصًا در  ارزیاب���ی ان���دازه، ش���کل و محل 
ناهنجاری  های پارانش���یمال، و همچنین ارزیابی 
کلی���وی مص���رف  پرفی���وژن دینامی���ک مغ���زی ی���ا 

می شود.
ک���وری در  مق���دار مص���رف: مق���دار 20-15 میل���ی 
تصویرب���رداری مغ���ز  یا  پرفی���وژن مغز و مق���دار 15-
کلی���ه  ی���ا  ارزیابی  10 میلی ک���وری در تصویرب���رداری 

پرفیوژن کلیوی، مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Injection: (up to 150)mCi

99mTc-HUMAN
     IMMUNOGLOBULIN G____________________________________

موارد مص���رف: برای تصویربرداری بس���تر خونی 
تعادل���ی،  و  اول  عب���ور  ونتریکولوگراف���ی  قلب���ی، 
آنژیوکاردیوگراف���ی و تصویرب���رداری جری���ان خ���ون 

ناحیه  ای مصرف می شود
کنش  های حساس���یتی با این  ع���وارض جانبی: وا

گزارش شده است.  دارو 
مق���دار مص���رف: ای���ن ف���راورده در تصویربرداری 
ک���وری و در  بس���تر خون���ی ب���ا مق���دار 5-3 میل���ی 
کوری و در  آنژیوکاردیوگرافی با مق���دار 20-10 میلی 
کوری تجویز  ونتریکولوگرافی با مقدار 25-5 میلی 

می گردد.
اشکال دارویی

Injection: (15- 25)mCi

99mTc-MACROSALB
(99mTc-MAA)____________________________________

م���وارد مص���رف: ب���رای تصوی���ر ب���رداری پرفیوژن 

ریوی، س���نتی گرافی ونوگرام، تعیین ش���انت قلبی 
راست به چپ مصرف می شود. 

موارد منع مصرف: در فش���ار خون ش���دید ریوی 
نباید مصرف شود.

هش���دار ها : در افراد با ش���انت قلبی از راس���ت به 
چپ با احتیاط مصرف شود.

کالپس  عوارض جانبی: شامل درد قفسه سینه و 
و حساسیت در محل تزریق است. 

درمان���ی،  ش���یمی  عوام���ل  داروی���ی:  تداخ���ل 
گش���ادکننده  های ری���ه ب���ر روی توزی���ع  هپاری���ن و 
که ممکن اس���ت  زیس���تی رادی���ودارو اثر می  گذارند 
ب���ا آمبول���ی ریه اش���تباه ش���ود.تداخالت س���می با 
مص���رف هروئی���ن، نیتروفورانتوئین، بوس���ولفان، 
و  متوترکس���ات  بلئومایس���ین،  سیکلوفس���فامید، 

متی سرژید حاصل می  شود. 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در فش���ار خ���ون غیر ریوی ب���ه مقدار 
کوری و تعداد ذرات 200.000-750.000  6-3 میلی 
اس���تفاده می ش���ود. در بیماران با شانت راست به 

کاهش می  یابد.  چپ تعداد ذرات به 100.000 
کودکان تعداد ذرات و مقدار رادیودارو  کودکان: در 
کاهش یافته و معمواًل بین 100.000-50.000 ذره در 

کودکان بین 1 تا 5 سال تجویز می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: (5 -30) mCi

99mTc-MEBROFENIN____________________________________

کب���دی  م���وارد مص���رف: ب���رای بررس���ی مج���اری 
صفراوی ش���امل عملکرد هپاتوس���یت  ها، انسداد 
کله سیستیت حاد،  کیستیک، تشخیص  مجرای 
انس���داد مجرای مش���ترک صف���راوی، تأیی���د َاترزیا 
کنترل بعد از  مج���رای صفراوی-کبدی ن���وزادان و 

جراحی مصرف می شود.
ک���ه بیش از 24 س���اعت  هش���دارها : در بیماران���ی 
ناش���تا بوده  ان���د یا ب���ه ص���ورت تزریق���ی تغذیه می 
کیس���ه صفرا با تأخیر دیده ش���ده یا دیده  ش���وند، 

نمی شود. 
عوارض جانبی: عوارض جانبی ش���امل لرز، تهوع، 

کهیر، جوش در محل تزریق است. 
تداخل  دارویی: انفوزیون عوامل شیمی درمانی 
کبدی و تغذیه از طریق تزریقی  از طریق س���رخرگ 
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باعث تأخیر یا دیده نشدن کیسه صفرا در بیماران د

کیسه  که بیمار مش���کلی در  می  ش���ود، بدون این 
صفرا داشته باش���د. مپریدین یا مش���تقات مرفین 
باع���ث تأخی���ر در عب���ور روده   ای رادیودارو ش���ده و 
ممکن است باعث دیده نشدن روده بزرگ شود. 

نکات قابل توصیه: بیمار باید 6-2 ساعت قبل از  
انجام آزمایش ناشتا باشد. 

مق���دار مص���رف: مق���دار 5 میلی ک���وری جه���ت 
بیم����اران���ی  در  کبدی-صف������راوی  تصویرب���رداری 
ک���ه مق���دار بیلی روبین س���رم آنها طبیعی اس���ت و 
کبدی  مق���دار 10-5 میلی کوری در تصویرب���رداری 
که مقدار بیلی روبین سرم آنها  -صفراوی بیمارانی 

از mg/L 15 بیشتر است مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: (up to 100) mCi

99mTc-MEDRONATE
(99mTC-MDP)____________________________________

موارد مصرف: در تصویربرداری استخوان جهت 
تش���خیص بیماری  ه���ای اس���تخوان مث���ل تومور، 
متاستاز، بیماری  های متابولیکی، استئومیلیت، 
تعیین محل شکس���تگی  ها، ارزیابی آرتروپالس���تی 
ک زان���و و لگ���ن، ارزیاب���ی درد اس���تخوان در  دردن���ا

که x-ray منفی دارند مصرف می شود.  بیمارانی 
کلس���یم خون پائین  که  هش���دارها: در ش���رایطی 

است، رادیودارو با احتیاط مصرف شود. 
کاهش  ع���وارض جانب���ی: ع���وارض جانبی ش���امل 
کهیر، تهوع و اس���تفراغ و لرز  گیج���ی،  فش���ار خون، 

است. 
آه���ن،  ح���اوی  ترکیب������ات  داروی���ی:  ت������داخ���ل  
آمفوتریسین  B، جنتامایسین، سیکلوفسف���امید، 
باع���ث  دوکسورو بیس���ین،  وین کریس��������������������تین، 
کلیه می  ش���وند.  افزایش نگ���ه داری رادی���ودارو در 
آنتی اس���یدهای ح���اوی آلومینیوم باع���ث افزایش 
تجمع رادیودارو در کبد می  شوند. مصرف طوالنی 
گلوکوکورتیکویید از طریق القاء اس���تئوپروز  م���دت 
کاه���ش برداش���ت ف���رآورده در اس���تخوان  باع���ث 

می  شود. 
نکات قابل توصیه

1- به بیماران توصیه می  ش���ود مقادیر  زیادی آب 
نوشیده و مرتب مثانه را خالی کنند تا مقدار تابش 

به مثانه به حداقل برسد. 
که قبل از تصویربرداری مثانه  2- توصیه می  ش���ود 

خالی شود. 
ک���وری  مق���دار مص���رف: مق���دار 35-20 میل���ی 
مصرف می ش���ود. تصویربرداری 2 س���اعت پس از 

تجویز  انجام می گردد.
اشکال دارویی

Injection: (up to 300) mCi

99mTc-Mertiatide
(99mTc-MAG3)____________________________________

و  کلی���ه  عملک���رد  بررس���ی  در  مص���رف:  م���وارد 
 )ERPF( کلیه اندازه گی���ری جریان مؤثر پالس���مای 

مصرف می شود. 
هش���دارها:  باید مقادیر زیادی مایعات نوش���یده 

گردد. شود و مرتبًا مثانه تخلیه 
ع���وارض جانب���ی: ع���وارض جانبی ش���امل تهوع، 
کی کاردی، افزایش  استفراغ، وزوز گوش، خارش، تا

فشار خون، تب و تشنج است. 
کلی���ه  ارزیاب���ی دینامی���ک  مق���دار مص���رف: در  
10-5 میل���ی  کوری به ص���ورت داخل وریدی تجویز 

می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: (10- 100) mCi

99mTc-PENTETATE
(99mTC-DTPA)____________________________________

کلیه شامل  موارد مصرف: برای بررس���ی عملکرد 
 ،)GFR( اندازه  گیری سرعت فیلتراسیون گلومرولی
انس���داد مج���رای ادرار و منحنی  ه���ای رینوگ���رام، 
کلی���ه، تعیی���ن محل خونریزی دس���تگاه  آناتوم���ی 
گوارش، بررسی تهویه ریوی، بررسی مایع مغزی-
کس معده  نخاع���ی و ارزیابی تخلی���ه مع���ده و رفال

مری مصرف می شود.
عوارض جانبی: عوارض جانبی ش���امل لرز، تهوع، 

کهیر در محل تزریق هستند.
کافی آب  نکات قاب���ل توصیه: بیمار باید به اندازه 

نوشیده و مرتب مثانه را خالی نماید. 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: برای بررس���ی GFR مقدار 5-3 میلی 
کوری، ارزیابی  کوری، ارزیابی رینوگرام 15-10 میلی 
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ک���وری و ارزیابی مایع  تهویه ری���وی75-35 میلی 
کوری تجویز می شود. مغزی-نخاعی 2-1 میلی 

 0.1   mCi/kg  کلی���ه ک���ودکان: برای تصویرب���رداری 
کوری( مصرف می شود. )حداقل 1  میلی 

اشکال دارویی
Injection: (up to 300)mCi
Inhaler: (25 -30)mCi

99mTc-PHYTATE____________________________________

کب���د و طحال  م���وارد مص���رف: در تصویربرداری 
 99mTc-sulfur مص���رف می ش���ود. ب���ه تک  ن���گار

colloid مراجعه شود. 
اشکال دارویی

Injection: (up to 100)mCi

99mTc-PYROPHOSPHATE
(99mTC-PYP)____________________________________

م���وارد مصرف: ب���رای تصویرب���رداری انفارکتوس 
بافت میوکارد قلب مصرف می شود.

تداخ���ل داروی���ی: در ص���ورت ب���اال بودن س���طح 
آلومینیوم پالس���ما )درمان با آنتی اس���یدها( توزیع 

زیستی رادیودارو در بدن تغییر می کند. 
نکات قابل توصیه: توصیه می  شود بیمار مقادیر 
زی���ادی آب نوش���یده و مرت���ب مثانه خ���ود را خالی 

کاهش یابد.  نماید تا مقدار تابش به مثانه 
مقدار مص���رف: در نکروز حاد میوکارد مقدار 20-
15 میلی کوری تجویز می شود. تصویربرداری 120-

90 دقیقه بعد از تجویز صورت می گردد.
اشکال دارویی

Injection: (up to 80)mCi

99mTc-SESTAMIBI
(99mTc-MIBI)____________________________________

قلب���ی،  پرفی���وژن  ارزیاب���ی  در  مص���رف:  م���وارد 
مص���رف  پاراتیروئی���د  و  پس���تان  از  تصویرب���رداری 

می شود.
ع���وارض جانب���ی: مهم ترین عارض���ه جانبی طعم 

فلزی یا تلخ بعد از تزریق است. 
نکات قابل توصیه

1- در آزمون ه���ای قلب���ی، بیم���ار بای���د حداقل به 

مدت 4 ساعت قبل از آزمایش ناشتا باشد. 
که غذای چرب س���بک  2- به بیمار توصیه   ش���ود 
ی���ا یک لیوان ش���یر بعد از ه���ر تزریق )اس���تراحت و 

استرس( و قبل از تصویربرداری مصرف نماید. 
3- مایعات زیاد نوشیده و مثانه را خالی نمایند. 

در  می���وکارد  پرفی���وژن  ب���رای  مص���رف:  مق���دار 
وضعی���ت اس���تراحت مق���دار 15-8 میلی ک���وری و 
در وضعیت اس���ترس مق���دار 45-24 میلی ک����وری 
تجوی������ز می ش�������ود. ب���رای تصویربرداری پس���تان 
مق���دار 25 میلی کوری و تصویرب���رداری پاراتیروئید 

کوری تجویز می شود. مقدار 20 میلی 
اشکال دارویی

Injection: (20- 100)mCi

99mTc-SODIUM
     PERTECHNETATE

(Na 99mTcO4)____________________________________

م���وارد مص���رف: ب���رای ارزیاب���ی جری���ان خ���ون، 
سیس���توگرافی  اش���کی،  مج���رای  تصویرب���رداری 
رادیونوکلیدی، تعیین محل بافت نابجای معده، 
اس���کن تیروئید، اسکن غدد بزاقی و ارزیابی مغزی 

مصرف می شود.
هشدارها: زمانی که برداشت پرتکنتات در تیروئید 
الزم نیس���ت، قب���ل از تجوی���ز س���دیم پرتکنتات با 
اس���تفاده از محل���ول لوگل ی���ا پتاس���یم پرکلرات به 
ک���ی، از برداش���ت پرتکنت���ات در غده  ص���ورت خورا

کوروئید جلوگیری می  شود.  تیروئید و شبکه 
گزارش  کنش  های حساس���یتی  ع���وارض جانبی: وا

شده است. 
آنتی  اس���یدهای ح���اوی  تداخل ه���ای داروی���ی: 
ح���اوی  داروه���ای  س���ولفونامیدها،  آلومینی���وم، 
که س���دیم  ی���ون قلع دو ظرفیتی باعث می  ش���وند 
پرتکنتات در جریان خون به جای مانده و میزان 
کتیو بس���تر خونی افزای���ش  یابد. در  فعالیت رادیوا
تصویرب���رداری تیروئی���د، م���واد حاجب ح���اوی ید 
و داروه���ای ح���اوی ید ب���ا برداش���ت پرتکنتات در 

تیروئید تداخل می  کنند. 
ن���کات قاب���ل توصی���ه: قط���ع موقت ش���یردهی به 

مدت 72-15 ساعت توصیه می  شود. 
ب���رای ارزیاب���ی مغ���زی 20-30  مق���دار مص���رف: 
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کوری، د میلی ک���وری، بررس���ی تیروئید 10-5 میل���ی 

بررس���ی غدد بزاق���ی 1 میلی کوری و بررس���ی بس���تر 
ک���وری تزریق داخ���ل وریدی  خون���ی 30-10 میلی 
می ش���ود. ب���ه منظ���ور سیس���توگرافی مس���تقیم 1 
کاتتر در داخل مثانه و برای  ک���وری از طریق  میلی 
کروسیستوگرافی 100 میکروکوری به صورت قطره  دا

در داخل چشم مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: (100, 200, 300, 400) mCi

99mTc-STANNOUS AGENT
LABELED CELLS____________________________________

گویچه  های  کردن  موارد مصرف: برای نش���اندار 
از بس���تر خون���ی،  قرم���ز به منظ���ور تصویرب���رداری 
گوارش، همانژیوما  خونریزی  های پنهان دستگاه 

و تصویربرداری از طحال مصرف می شود. 
گویچه  های قرمز نباید  کردن  هشدارها: نشاندار 

کمتر از 3 ماه تکرار شود.  در 
تداخل ه���ای داروی���ی: دی پیریدام���ول، عوام���ل 
دیالیزب���ر  ی���د،  ح���اوی  اش���عه  براب���ر  در  حاج���ب 
گویچه  ه���ای قرم���ز اث���ر می  گذارند.  نشاندارس���ازی 
متیل دوپ���ا،  پرازوس���ین،  آلومینی���وم،  هپاری���ن، 
کینی�������������دی���ن،  هی����دراالزی��������ن، دیگوکس����������ین، 
مس���دد های  پروپران�����ول���ول،  مث�������ل  کره���ا  بتابال
کلس���یم مث���ل وراپامی���ل، نیترات  ه���ا مثل  کان���ال 
نیتروگلیسرین، دوکسورو بیسین، مواد حاجب در 
کاهش نشاندار سازی  برابر اشعه حاوی ید، باعث 

گویچه  های قرمز می  شوند. 
مقدار مصرف: برای بررس���ی بس���تر خونی مقدار 
20-15 میلی کوری مصرف می شود. تصویر برداری 
10 دقیقه بعد از تجویز انجام می شود. برای بررسی 
طح���ال 2-1 میلی کوری مصرف می ش���ود. تصویر 
گویچه  های قرمز  ب���رداری 60 دقیقه بعد از تجوی���ز 

نشاندار صدمه دیده با حرارت انجام می گیرد.
اشکال دارویی

Injection: (10 -100)mCi

99mTc-SUCCIMER
(99mTc(III) -DMSA)____________________________________

کلیه  کورتکس  موارد مصرف: برای تصویربرداری 
مصرف می شود.

عوارض جانبی: عوارض جانبی شامل تب، تهوع، 
جوش  های پوستی و سنکوپ است. 

تداخل  دارویی: آلومینیوم کلراید باعث کاهش توزیع 
کلی���وی و  افزای�����ش توزیع کبدی رادیودارو می  شود. 

کاپتوپریل برداشت کلیوی را کاهش می   دهد. 
ن���کات قاب���ل توصیه: توصی���ه می  ش���ود بیمار آب 
زیادی نوشیده و مرتب مثانه خود را خالی نماید. 

مقدار مصرف
ک���وری داخل ورید  بزرگس���االن: مقدار 5-3 میلی 
تزریق می ش���ود. تصویر برداری 3-1 ساعت بعد از 

تجویز انجام می گیرد.
 0/3 )حداق���ل   0.05  mCi/kg مق���دار  ک���ودکان: 

میلی کوری( مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: (up to 40)mCi

99mTc-Pentavalent 
SUCCIMER

(99mTc-(V)-DMSA)____________________________________

موارد مص���رف: ب���رای تصویرب���رداری م���دوالری 
کارسینومای تیروئید )MCT( و تشخیص ضایعات 

متاستاتیک مصرف می شود.
عوارض جانبی: عوارض جانبی شامل تب، تهوع، 

جوش  های پوستی و سنکوپ است. 
کوری داخل ورید  مق���دار مصرف: مقدار 10 میلی 
تزریق می ش���ود. تصویربرداری 4-2 ساعت بعد از 

تجویز  انجام می گیرد.
اشکال دارویی

Injection: (20- 80)mCi

       99mTc-SULFUR COLLOID____________________________________

کبد، طحال،  موارد مص���رف: برای تصویربرداری 
کی در  مغز استخوان، غدد لنفاوی و به صورت خورا

گوارش مصرف می شود. بررسی حرکات دستگاه 
ع���وارض جانب���ی: ایس���ت قلبی-عروقی، تش���نج، 
کاهش فشار خون، ناراحتی تنفس،  کسی،  آنافیال
درد ش���کمی، تب، لرزش، برونکو اسپاسم، تهوع، 
گیجی  کهیر، بی  حس���ی،  اس���تفراغ، عرق، قرمزی، 
و س���وزش در محل تزری���ق از ع���وارض جانبی دارو 

هستند.
تداخ���ل  داروی���ی: در ص���ورت ب���اال ب���ودن میزان 
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آنتی اس���یدها(  )مص���رف  پالس���ما  در  آلومینی���وم 
کلوئیدهای نشاندار با تکنسیوم به صورت منتشر 
در ری���ه تجم���ع می  یابن���د. عوامل ش���یمی درمانی 
کارموس���تین و لوموس���تین باع���ث توزیع غیر  مثل 
کبد و تغییر ش���یفت  یکنواخ���ت س���ولفورکلوئید در 
کب���د ب���ه طح���ال ی���ا مغ���ز  کتی���و از  فعالی���ت رادیوا
کبدی  که س���میت  اس���تخوان می  ش���وند. موادی 
گذرا مث���ل توزیع غیر  دارن���د باعث ایج���اد تغییرات 
کبد و طحال  یکنواخ���ت و نامنظم رادیوکلوئید در 
کب���د به طح���ال و یا  ی���ا تغییر ش���یفت برداش���ت از 
مغز اس���تخوان می ش���وند. بی  حس کننده  ها مثل 
کاتابولیک  گوس���یتوز و  هالوت���ان بر روی عملکرد فا
ک���رده و باع���ث  سیس���تم رتیکوکولوآندوتلی���ال اث���ر 
افزایش برداشت در طحال می  شوند. دکستران یا 
کمبود پروتئین باعث کاهش برداشت کلوئیدهای 
نش���اندار با تکنس���یوم -m99 توس���ط سلول  های 

کوپفر می  شود. 
کبد و طحال  مقدار مصرف: برای تصویرب���رداری 
کوری داخ���ل وری���دی و تصویربرداری  4-2 میل���ی 
20-15 دقیق���ه بع���د از تجویز انجام می گی���رد. برای 
کوری  تصویرب���رداری مغ���ز اس���تخوان 10-4 میل���ی 
داخ���ل وری���دی و تصویربرداری یک س���اعت بعد از 
تجویز  انجام می گیرد. برای تصویربرداری دستگاه 
کوری در 30 میلی لیتر آب به صورت  گوارش 1 میلی 
ک���ی و به دنب���ال آن 300 میل���ی لیت���ر آب تجویز  خورا
می شود و تصویربرداری دینامیک بالفاصله بعد از 

کی شروع  می شود.  مصرف خورا
اشکال دارویی

Injection: (10- 100)mCi

99mTc-TIN COLLOID____________________________________

کبد و طحال  موارد مصرف: ب���رای تصویربرداری 
مص���رف می ش���ود. جه���ت اطالع���ات بیش���تر ب���ه 

تک  نگار 99mTc-sulfur colloid مراجعه شود. 
ک���وری داخل  مق���دار مصرف: مق���دار 5-2 میلی 
وریدی و تصویربرداری 15-10 دقیقه بعد از تجویز 

صورت می  گیرد.
اشکال دارویی

Injection: (up to 100) mCi

99mTc-TRICINE-HYNIC-
UBIQUICIDINE____________________________________

موارد مصرف: برای تشخیص عفونت از ضایعات 
التهابی استریل مصرف می شود.

کوری مصرف  مقدار مصرف: مقدار 20-15 میلی 
می شود.

اشکال دارویی 
Injection

      99mTc-CIPROFLUXACIN____________________________________

م���وارد مصرف: ب���رای تش���خیص و تعیین محل 
کتریائی خصوصا در دست ها و پاها  عفونت های با
و موارد دیگر مانند استئومایلیت، آرتریت عفونی، 
عفونت های ناشی از اعضای مصنوعی، دمل های 

ج ریه مصرف می شود. عمیق و توبرکولوزیز  خار
کوری مصرف  مقدار مصرف: مقدار 20-15 میلی 

می شود.
اشکال دارویی 

Injection

99mTc-TYROSINE
 OCTREOTIDE____________________________________

م���وارد مص���رف: ب���رای تصویرب���رداری و تعیی���ن 
مح���ل توموره���ای نوروآندوکری���ن متاس���تاتیک و 
گیرنده ه���ای سوماتوس���تاتین مثل  اولیه ح���اوی 

گاسترینوما و کارسینوئید مصرف می شود.
کاه���ش  ک���ردن  برط���رف  به منظ���ور  هش���دارها: 
گلوک���ز  قندخ���ون در بیم���اران مس���تعد، محل���ول 
به صورت انفوزیون وریدی باید در دسترس باشد.
کاهش فش���ار  ع���وارض جانب���ی: گیجی، س���ردرد، 
کبدی، درد مفصل  خون، تغیی���رات در آنزیم  های 

و تهوع از عوارض جانبی دارو هستند. 
کوری مصرف  مقدار مصرف: مق���دار 6-3 میلی 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: (15- 25)mCi

201Tl-THALLIUM 
CHLORIDE____________________________________

م���وارد مص���رف: ب���رای بررس���ی پرفی���وژن قل���ب، 
تش���خیص  تیروئی���د،  م���دوالری  کارس���ینومای 
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بیماری  ه���ای پاراتیروئید، و بعضی از تومورها مثل د

سینه و مغز مصرف می شود.
ش���امل  جان����ب���ی  ع���وارض  جانب�������ی:  ع���������وارض 
کاهش فشار  کنش  های حساسیتی، تاری دید،  وا

خون، تهوع و عرق هستند. 
ب���رداش���ت  ک���ه  داروهای�������ی  داروی���ی:  ت��داخ���ل   
مث��������ل  می دهن������د،  کاه��������ش  را  تالی������وم-201 
گلیکوزیدهای دیژیتالی، پروپرانولول )تجویز داخل 

وریدی( در تصویربرداری ایجاد اشکال می کنند. 
نکات قابل توصیه: توصیه می  شود جهت کاهش 
ناخالصی  های رادیونوکلیدی، تالیوم در زمان  های 

کالیبراسیون مصرف شود. نزدیک به 
مق���دار مصرف: مق���دار 4-2 میلی کوری در زمان 
ورزش و 2-1 میلی ک���وری در زم�������ان اس�����تراحت 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Injection: (5, 10)mCi

133XENON____________________________________

موارد مص���رف: زینون-133 برای بررس���ی تهویه 
ریوی به کار می  رود. 

مقدار مصرف
ک���وری به صورت  بزرگس���االن: مقدار 20-10 میلی 
بس���ته  تنفس���ی  سیس���تم  طری���ق  از  استنش���اقی 
ی���ا اس���پیرومتر مص���رف می ش���ود. ه���وای ب���ازدم 

جمع  آوری می  شود. 
ک���وری مصرف  مق���دار مص���رف: مق���دار 2 میل���ی 

می شود.
اشکال دارویی

Gas: (10 -20)mCi

18F-FLUDEOXYGLUCOSE 
(18FDG)____________________________________

س���رطان،  تش���خیص  ب���رای  مص���رف:  م���وارد 
متاس���تازها، تعیین مرحله بیماری، بررسی پاسخ 
گلوک���ز در مغز و  ب���ه درم���ان، مطالع���ه متابولیس���م 
گلوک���ز در قلب و شناس���ایی  مطالع���ه متابولیس���م 

بافت زنده میوکارد بطن چپ مصرف می شود.
هشدارها 

کاهش مق���دار تابش به مثانه، بیمار  1- به منظور 
کافی آب نوش���یده تا هیدراته شده و  باید به اندازه 

مرتبًا مثانه خود را خالی نماید. 
2- بهترین زمان تصویربرداری در بیماران دیابتی 
صب���ح زود قب���ل از اولین وعده غذا اس���ت. غلظت 
گلوکز باالتر از mg/dl 200 باعث تأخیر در  پالسمایی 

بررسی می  شود. 
3- از تجویز همزمان انس���ولین با FDG خودداری 
گلوکز  در  ش���ود. انس���ولین باعث افزای���ش تجم���ع 
گلوکز در  کمتری از  عضله اسکلتی می  شود و مقدار 

تومورها تجمع می  یابد. 
4- در ارزیابی کاردیولوژی و نورولوژی، به منظور به 
دس���ت آوردن تصاویر مناسب، غلظت پالسمایی 
گیرد  گلوکز از 2 روز قبل از مطالعه مورد بررس���ی قرار 

و از طبیعی بودن آن اطمینان حاصل شود.
کنش  های حساس���یتی مثل  ع���وارض جانب���ی: وا

ادم، جوش و خارش ممکن است بروز نمایند.
گلوکز   که با متابولیسم  تداخل   دارویی: داروهایی 
گلوکز با این دارو  رقابت می  کنند مثل انس���ولین یا 

تداخل دارند. 
نکات قابل توصیه

1- در ارزیاب���ی انکولوژی و نورول���وژی حداقل 4-6 
ساعت ناشتائی قبل از تجویز FDG ضروری است. 
کاردیول���وژی بیمار مق���دار 50-75  2- در ارزیاب���ی 
گلوکز یک س���اعت قبل از تجویز FDG مصرف  گرم 

می شود.
مق���دار مص���رف: مق���دار 15-5 میلی ک���وری ب���ه 
ص���ورت داخ���ل وری���دی در مدت 30 ثانی���ه تجویز 

می گردد. 
اشکال دارویی

Injection: (10 -30) mCi

18F-SODIUM
FLUORIDE (Na18F)____________________________________

م���وارد مص���رف: برای اس���کن اس���تخوان مصرف 
می شود.

کاهش مقدار تابش به مثانه،  هش���دار: به منظور 
کافی آب نوش���یده تا هیدراته  بیم���ار باید به اندازه 

شده و مرتبًا مثانه خود را خالی نماید. 
نکات قابل توصیه: قب���ل از تصویربرداری از بیمار 
خواسته شود که مثانه خود را خالی کند. خصوصًا 
کمری س���تون  گ���ر تصویرب���رداری از لگن و ناحیه  ا



623

 R
A

D
IO

PH
A

R
M

A
C

EU
TI

C
 A

LS
 

19

فقرات مورد نظر باشد.
مق���دار مص���رف: به ص���ورت داخل وری���دی5-10 
میلی کوری تجویز و تصویربرداری یک تا دو ساعت 

گیرد.  بعد از تجویز صورت می 
اشکال دارویی

Injection: 10 mCi

131I-IOBENGUANE
(131I-MIBG)____________________________________

توموره���ای  درم������ان  ب���رای  مص�������رف:  م�����وارد 
نوروآندوکرین متاس���تاتیک غی���ر قابل عمل مانند 
گانگلیوم���ا، نوروبالس���توما،  فئوکروموس���یتوما، پارا
ت����وموره���ای  و  تیروئی���د،  م������دوالری  س�������رطان 

کارسینوئید مصرف می شود. 
هشدارها 

کلیه، کبد یا تضعیف مغز استخوان  1- در نارسایی 
با احتیاط مصرف شود. 

کاهش س���لول های س���فید  2- در ص���ورت وج���ود 
کت، صدمه زی���اد به مغز اس���تخوان یا  خ���ون و پال

کاهش یابد. کلیه مقدار مصرف باید  نارسائی 
گذرا  عوارض جانبی: احتمال بروز تهوع و استفراغ 
در دو روز اول بع���د از تجوی���ز رادی���و دارو، تضعی���ف 
گ���ذرا مغز اس���تخوان 6-4 هفته بع���د از درمان، در 
کارس���ینوئید احتمال قرمز شدن به علت  بیماران 

آزادسازی سروتونین وجود دارد. 
نکات قابل توصیه

1- به منظور محفاظت از تیروئید، پتاس���یم یدید، 
کی حداقل  کپس���ول ید ب���ه طورخورا پرکلرات، و یا 
48-24 س���اعت قب���ل و 15-10روز بع���د از تجوی���ز 

مصرف شود.
2- تجوی���ز داروی ض���د ته���وع اندانس���ترون در روز 

درمان و تا 72 ساعت بعد توصیه می شود.
3- خانم ها تا 4 ماه بعد از درمان از حامله ش���دن 

خودداری کنند. 
4- آقایان بهتر اس���ت قبل از درمان اسپرم خود را 

در بانک اسپرم نگهداری نمایند. 
5- قبل و بعد از تجویز رادیودارو از بیمار خواس���ته 
که آب نوش���یده و مرتب مثانه خود را خالی  ش���ود 

کند. 

مقدار مصرف
فئوکروماس���یتومای  درم���ان  ب���رای  بزرگس���االن: 
به ص���ورت  میلی ک���وری   65-230 متاس���تاتیک 
داخل وری���دی در م���دت 90- 60 دقیقه در فواصل 
ت���ا 6 دوره( تجوی���ز می ش���ود. در  ت���ا 6 م���اه )1   3
کوری  نوروبالس���تومای پیش���رفته 220-100 میل���ی 
به ص���ورت داخ���ل وری���دی در مدت 4-1 س���اعت 
و فواص���ل زمان���ی 4-1 م���اه )1 ت���ا 7 دوره( تجوی���ز 
کارس���ینومای م���دوالری  می ش���ود. ب���رای درمان 
کوری به صورت داخل وریدی و  تیروئید 100 میلی 

4-3 ماه بعد 150 میلی کوری تجویز می شود.
ک���ودکان: ب���رای درم���ان فئوکروماس���یتومای اولیه 
0.3mCi/m2و  نوروبالس���توما  و  متاس���تاتیک  ی���ا 
کوری به صورت داخل وریدی  کثر 0/5 میلی  حدا

در مدت 35-15 ثانیه تجویز می گردد.
اشکال دارویی

Injection: (50 -300)mCi

     131I- SODIUM IODIDE____________________________________

م���وارد مص���رف: ب���رای ارزیاب���ی تش���خیصی غده 
تیروئید، )عملکرد و مرفولوژی تیروئید(، تشخیص 
متاس���تازهای همراه با بدخیم���ی تیروئید، درمان 
پرکاری تیروئید و سرطان تیروئید مصرف می شود. 
موارد منع مص���رف: در بیم���اران مبتالبه تهوع و 

استفراغ و اسهال نباید مصرف شود. 
هشدار 

زن���ان در س���ن  1- تجوی���ز س���دیم یدی���د-131 در 
ب���ارداری در صورتی ک���ه ج���واب آزمای���ش ب���ارداری 
منفی بوده و یا از روش  های ضدبارداری مناس���ب 

گیرد.  استفاده شود، صورت 
کی س���دیم یدید-131  کپس���ول و محلول خورا  -2
در درمان پرکاری تیروئید در بیماران زیر 30 س���ال 
که بیمار به درمانهای دیگر  به کار نمی  رود مگر این 

جواب نداده باشد.
ع���وارض جانب���ی: ته���وع، اس���تفراغ، درد قفس���ه 
کی  کاردی، خارش پوست، جوش، کهیر  سی����نه، تا

از عوارض جانبی دارو هستند. 
نکات قابل توصیه

کافی قبل و بعد از تجویز  1- بیماران باید به اندازه 
کتیو هیدراته باش���ند تا ی���د-131 جذب  ی���د رادیوا

نشده به سرعت از ادرار دفع شود. 



624

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
کودکان خود ش���یر می دهند، د که به  2- خانم هائی 

بای���د حداق���ل از یک م���اه قب���ل از مص���رف س���دیم 
کنند ت���ا در زمان ید  یدای���د-131 ش���یردهی را قط���ع 

درمانی شیر مادر خشک شده باشد. 
مقدار مصرف

بزرگساالن: برای بررس���ی عملکرد تیروئید  10-100 
کل ب���دن 10-2 میلی  میکروک���وری و برای اس���کن 
کی مص���رف می ش���ود. در  ک���وری ب���ه ص���ورت خورا
درم���ان پ���رکاری و بدخیم���ی بس���ته ب���ه وضعی���ت 
کی  ک���وری به ص���ورت خورا تیروئی���د ت���ا 300 میلی 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: (16, 30, 50, 100) µCi 
Solution: (3.5 -150) mCi, (50, 100, 150, 
200) mCi

125I- SODIUM IODIDE____________________________________

موارد مصرف: در تشخیص ناهنجاری تیروئید و 
کاشتنی در درمان موضعی سرطان  ها بکار  به طور 

می  رود. 
اشکال دارویی

Capsule: (0.281 -0.878)mCi

131I-TOSITUMOMAB____________________________________

م���وارد مص���رف: در درم���ان لنف���وم غیرهوچکین 
استفاده می شود.

هشدارها
1- زمان ش���روع عوارض خونی ح���دود 7-4 هفته 
و م���دت س���یتوپنی تقریب���ًا 30 روز اس���ت. ش���روع 
سیتوپنی متغیر بوده و شمارش سلول  های خونی 
باید به ط���ور هفتگی به مدت 12-10 هفته صورت 

گیرد.
2- قب���ل از درمان و بعد از آن به طور س���الیانه باید 
کراتینین س���رم قبل از  مقدار TSH بررس���ی ش���ود. 

درمان بررسی شود.
3- ویال  ه���ای ح���اوی 131I-Tositumab بع���د از 
ج ش���دن از حالت انجماد ممکن است حاوی  خار
ی���د آزاد در فض���ای ب���االی ویال باش���ند. سیس���تم 
تهوی���ه مجهز ب���ه زغال فع���ال جهت جلوگی���ری از 

آلودگی هوا توصیه می  شود. 
عوارض جانبی: سیتوپنی شدید مهم ترین عارضه 

جانبی آن است.
مق���دار مص���رف: دو مرحل���ه در درم���ان وج���ود 
دارد. مرحل���ه اول تعیی���ن مق���دار مص���رف بیم���ار 
ک���ه 14-7 روز بع���د از مرحل���ه  اس���ت. مرحل���ه دوم 
اول می باش���د، مقدار مصرف تعیین شده، تجویز 
می  ش���ود. مقدار 450 میلی گرم از توس���یتوموماب 
در 50 میلی لیت���ر محلول نرمال س���الین به صورت 
داخ���ل وریدی در مدت یک س���اعت تجویز ش���ده 
کوری آنتی بادی نش���اندار  و به دنب���ال آن 5 میلی 
131I-Tositumomab در 30 میلی لیتر نرمال سالین 
به صورت داخل وریدی در مدت 20 دقیقه تجویز 
می  ش���ود. مقدار مص���رف درمانی بیمار بر اس���اس 
س���رعت حذف دارو برای هر بیم���ار تعیین و 7-14 

روز بعد تجویز می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 5mCi

32P-CHROMIC
PHOSPHATE____________________________________

موارد مصرف: ب���رای درمان تراوش  های بدخیم 
ک  جنب و آرتری���ت روماتوئید وآرتروپاتی هموفیلیا

به کار می  رود.
موارد منع مصرف: نبای���د داخل رگ، تومورهای 

زخمی یا حفره های در معرض تزریق شود.
هشدارها

1- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت خط���ر بروز لوس���می را 
افزایش   دهد. 

اثربخش���ی  خون���ی  بدخی���م  تراوش  ه���ای  در   -2
کاهش می  یابد.  رادیودارو 

عوارض جانبی: تضعیف مغ�����ز است����خوان، تهوع، 
اسپاس���م  های ش���کمی، التهاب صف���اق و التهاب 

جنب از عوارض جانبی دارو هستند.
کوری داخل  مق���دار مصرف: مق���دار 20-6 میلی 
کمت���ر از 1 میلی ک���وری در س���ینووکتومی  جن���ب و 

تجویز می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 5mCi

          32P-SODIUM PHOSPHATE____________________________________

موارد مصرف: در درمان پلی سیتمی ورا، لوسمی 
مزمن لنفوئید، لوس���می مزمن میلوئی���د و درمان 
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تس���کینی دردهای استخوان ناش���ی از متاستازها 
مصرف می شود.

موارد منع مصرف: بعد از شیمی درمانی، تجویز 
کت نباید  کاهش تعداد لوکوسیتو پال داخل حفره، 

مصرف شود.
عوارض جانبی: س���میت خونی ناش���ی از تضعیف 

مغز استخوان از عوارض جانبی دارو است. 
ک���وری ب���ه  مق���دار مص���رف: مق���دار 15-1 میل���ی 
کی مصرف می شود.  صورت داخل وریدی یا خورا

اشکال دارویی
Solution: 5mCi

      186/ 188Re-ETIDRONATE____________________________________

موارد مصرف: برای تسکین دردهای استخوانی 
ناشی از متاستازها مصرف می شود. 

هشدارها
کت ها قبل از  1- ش���مارش تعداد لکوسیت ها و پال

مصرف رادیودارو انجام شود.
کلیه باید با احتیاط مصرف شود.  2- در نارسایی 

عوارض جانبی
ترومبوس���یتوپنی )وابس���ته به مقدار دارو اس���ت(، 
لکوپن���ی، تضعی���ف مغ���ز اس���تخوان. بع���د از اولین 
تزریق احتمال افزایش درد استخوان وجود دارد. 

مق���دار مص���رف: مق���دار 65-35 میلی ک���وری به 
صورت داخل وریدی تجویز می  شود.

اشکال دارویی
Injection: (80 -180)mCi

     186Re-SULFUR COLLOID____________________________________

موارد مصرف: برای رادیو س���ینووکتومی مفاصل 
با اندازه متوس���ط مثل لگن، شانه و مچ ها مصرف 
کرومیک فسفات-32 رجوع  می شود. به تک   نگار 

شود. 
اشکال دارویی

Injection: (5 -10) mCi

153Sm-LEXIDRONAM
(153SM-EDTMP)____________________________________

کاهش دردهای اس���تخوانی  موارد مصرف: برای 
ناشی از متاستازهای اسکلت مصرف می شود.

هشدارها
1- به عل���ت تضعی���ف مغ���ز اس���تخوان، ش���مارش 
س���لول  های خونی باید به ط���ور هفتگی تا حداقل 
ک���ه عملکرد مغز  8 هفت���ه بعد از تجوی���ز یا تا وقتی 

گیرد.  کافی شود، صورت  استخوان به اندازه 
2- احتم���ال افزایش درد اس���تخوان بع���د از تجویز 
گذرا و مالیم بوده و در  رادی���ودارو وج���ود دارد. درد 

مدت 72 ساعت بعد از تجویز حاصل می  شود. 
گوارش���ی، عوارض خونی،  عوارض جانبی: عوارض 
عفون���ت، ع���وارض قلبی-عروق���ی از ع���وارض ای���ن 

فراورده هستند.
تداخ���ل   دارویی: به علت تضعیف مغز اس���تخوان 
بهتر اس���ت ساماریوم همزمان با شیمی درمانی یا 

رادیوتراپی مصرف نشود. 
نکات قابل توصیه: قبل از تزریق رادیودارو، بیمار 
کی یا  بای���د حداق���ل 500 میلی لیت���ر مایع���ات خورا
کن���د و مرتب مثانه خ���ود را خالی  تزریق���ی دریافت 

کند تا مقدار تابش به مثانه حداقل شود. 
مق���دار مص���رف: مق���دار  mCi/Kg  1 به ص���ورت 

داخل وریدی در مدت 1 دقیقه تجویز می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: (70- 300 )mCi

89Sr-STRONTIUM
 CHLORIDE____________________________________

موارد مصرف: برای تسکین دردهای استخوانی 
ناشی از متاستازهای اسکلتی مصرف می شود.

کت یا  کاهش پال م���وارد منع مصرف: در ص���ورت 
لکوسیت ها نباید مصرف شود.

هشدارها: تضعیف مغز استخوان، در بیمارانی که 
درگیری مغز استخوان زیاد است، شدیدتر است. 

کت ها  کاهش پال عوارض جانبی: درد استخوان و 
گزارش شده است. 

کلسیم  تداخل  های دارویی: فراورده  های حاوی 
از 2 هفته قبل از ش���روع درم���ان و تا 2 هفته بعد از 

شروع درمان نباید مصرف شوند. 
نکات قابل توصیه

1- ش���مارش س���لول  های خون محیط���ی حداقل 
ی���ک هفت���ه در می���ان و به م���دت 4-3 م���اه بعد از 

تجویز توصیه می  شود. 
در  کلرای���د-89  استرانس���یوم  مج���دد  تجوی���ز   -2
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کمتر از 90 روز توصیه نمی  شود. د فواصل زمانی 

مقدار مصرف
60µCi/ ک���وری ی���ا بزرگس���االن: مق���دار 4 میل���ی 
kg -40 در مدت 1 تا 2 دقیقه تزریق داخل وریدی 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 1mCi/mL

90Y-IBRITUMOMAB 
TIUXETAN____________________________________

م���وارد مص���رف: در درمان لنفوم غی���ر هوچکین  
بکار می  رود. 

موارد من���ع مصرف: در صورتی ک���ه تصویربرداری 
با ایبریتومومب نشاندار با ایندیوم-111، نمایان گر 
توزیع تغییر یافته آنتی بادی باشد )برداشت بیشتر 
کلیه نسبت به کبد( در آن صورت از تجویز  در ریه و 
آنتی  بادی نشاندار با ایتریوم-90 خودداری شود. 
در بیماران مبتال به لنفوم مغز استخوان با درگیری 
کت و نوتروفیل ها نباید  25% یا بیشتر یا کاهش پال

مصرف شود. 
هشدارها

1- بررس���ی هفتگی بیم���ار جهت بروز س���یتوپنی و 
مشکالت ناشی از آن )مثل خونریزی( تا 3 ماه بعد 

از  تجویز  رادیودارو ضروری است. 
2- شمارش افتراقی سلول های خونی و شمارش 
ک���ت به ط���ور هفتگی و ت���ا 3 ماه بع���د از آخرین  پال

گیرد. درمان باید صورت 
3- ت���ا 3 روز بع���د از تجوی���ز آنتی  بادی نش���اندار با 
کاماًل بعد  ایتری���وم-90، بیم���اران باید دس���ت  ها را 
از توال���ت شس���ته و م���واد آل���وده ب���ه مایع���ات بدن 
کیس���ه  مثل اس���تفراغ در توالت ریخته ش���ده یا در 

پالستیکی به دور انداخته شود. 
4- ت���ا یک هفته بعد از تجویز آنتی بادی نش���اندار 
کاندوم استفاده  باایتریوم-90 در روابط جنس���ی از 

گردد. 
کنش  های ش���دید در  ع���وارض جانبی: احتمال وا
اولین تجوی���ز ریتوکس���یمب 120-30 دقیقه بعد از 
تجوی���ز وج���ود دارد. ترومبوس���یتوپنیو نوتروپن���ی، 
گوارش���ی )تهوع، اس���تفراغ، درد  کم خون���ی، عالئم 
گیج���ی، آرترال���ژی، دیس پنه،  ش���کمی، اس���هال(، 
دارو  ع���وارض  از  کیم���وز  ا و  اضط���راب  آنورکس���ی، 

هستند. 
ب���ر روی  ک���ه  تداخل  ه���ای داروی���ی: داروهای���ی 
کت  ها اثر می  گذارن���د، باید با  عملک���رد و انعق���اد پال

احتیاط مصرف شوند. 
مق���دار مص���رف: در مرحل���ه اول تجوی���ز داخ���ل 
به دنب���ال  و  ریتوکس���یمب  آنتی  ب���ادی  وری���دی 
آن تجوی���ز آنت���ی بادی نش���اندار ب���ا ایندی���وم-111 
میلی ک���وری   5 کث���ر  حدا  )111In-Ibritumomab(
حیات���ی  آنتی ب���ادی  توزی���ع  تعیی���ن  به منظ���ور 
انج���ام می ش���ود. در مرحل���ه دوم7 ت���ا 9 روز بع���د 
از مرحل���ه اول ب���ا تزری���ق ریتوکس���یمب و به دنبال 
 32 کث���ر  حدا و   0.4mCi/ Kg مق���دار  تجوی���ز  آن 
میلی ک���وری از آنتی بادی نش���اندار ب���ا ایتریوم-90 

گردد.  )Y-Ibritumomab-90(صورت می 
اشکال دارویی

Injection: (3040-)mCi

90Y-YTTRIUM CITRATE
COLLOID____________________________________

موارد مص���رف: در درم���ان تراوش  ه���ای بدخیم 
به ص����������ورت  صف�������اق  آس���یت های  و  جن���ب 
داخل حفره  ای و رادیوس���ینووکتومی مفصل زانو و 
کاربرد دارد. س���ایر  ش���انه به صورت داخل مفصلی 
کرومیک فس���فات-32 رجوع  م���وارد به تک ن���گار 

شود. 
اشکال دارویی

Injection, Solution: (5- 6)mCi

       90Y-HYDROXYAPATITE____________________________________

در  رادیوس���ینووکتومی  در  مص���رف:  م���وارد 
سینوویت های هموفیلیک مصرف می شود.

موارد منع مصرف: در صورت وجود عفونت فعال 
که نیاز به جراحی دارد نباید  یا آرتروپاتی پیشرفته 

مصرف شود. 
کوری مصرف  مقدار مصرف: مق���دار 5-3 میلی 

می شود.
اشکال دارویی

Injection

68Ga-OCTROTATE____________________________________

موارد مص���رف: برای تش���خیص و تعیین مرحله 
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بیماری، بررسی میزان پاسخ به درمان در بیماران 
ب���ا افزای���ش بی���ان رس���پتورهای سوماتوس���تاتینی 
مصرف می ش���ود. ب���رای س���ایر موارد به ت���ک نگار 

99mTc-Tyr-octrotate مراجعه شود. 
مق���دار مص���رف: مق���دار 5 میلی ک���وری مص���رف 

می شود.
اشکال دارویی 

Injection 

177Lu-ETHYLENEDIAMINE
TETRAMETHYLENE

PHOPHONATE
(177Lu-EDTMP)____________________________________

کاهش دردهای اس���تخوانی  موارد مصرف: برای 
در بیمارانی با پروس���تات متاس���تاتیک و س���رطان 

سینه مصرف می شود.
هشدارها

1- ب���ه عل���ت تضعی���ف مغز اس���تخوان، ش���مارش 
س���لول  های خونی باید به طور هفتگی تا حداقل 
ک���ه عملکرد مغز  8 هفت���ه بعد از تجوی���ز یا تا وقتی 

گیرد.  کافی شود، صورت  استخوان به اندازه 
2- احتم���ال افزایش درد اس���تخوان بع���د از تجویز 
گذرا و مالیم بوده و در  رادی���ودارو وج���ود دارد. درد 

مدت 72 ساعت بعد از تجویز حاصل می  شود. 
)اس���هال(،  گوارش���ی  ع���وارض  جانب���ی:  ع���وارض 
ع���وارض خون���ی )کاه���ش هموگلوبی���ن، لکوپن���ی، 
ترومبوسیتوپنی(، ایمونولوژیک )بیماری عفونی(، 
ع���وارض قلبی-عروق���ی )آریتم���ی( از ع���وارض این 

فراورده هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ه عل���ت تضعی���ف مغ���ز 
اس���تخوان بهتر است همزمان با شیمی درمانی یا 

رادیوتراپی مصرف نشود. 
ن���کات قابل توصیه: ش���مارش س���لول  های خون 
محیط���ی حداقل ی���ک هفته در می���ان و به مدت 

4-3 ماه بعد از تجویز توصیه می  شود. 
مق���دار مص���رف: مق���دار 60-40 میکروک���وری ت���ا 
کوری ط���ی 1 تا 2 دقیق���ه تزریق  کث���ر 4 میل���ی  حدا

داخل وریدی می شود. 
اشکال دارویی

Injection





AMINOPHYLLINE
 ANTIHISTAMINE 
DECONGESTANT 
BECLOMETHASONE 
BERACTANT
BROMHEXINE 
BUDESONIDE 
BUDESONIDE 
+FORMOTEROL 
CHILDREN COLD 
CLOBUTINOL 
CROMOLYN 
DEXTROMETHORPHAN 
DEXTROMETHORPHAN-P 
DOXAPRAM 
EXPECTORANT 
EXPECTORANT CODEINE 
FLUTICASONE 
FORMOTEROL 
GUAIFENESIN 

20
RESPIRATORY TRACT 
MEDICINES

IPRATROPIUM 
IPRATROPIUM +FENOTEROL 
IPRATROPIUM 
+SALBUTAMOL 
ISOPROTERENOL 
KETOTIFEN 
METAPROTERENOL 
MOMETASONE 
MOMETASONE 
+FORMOTEROL 
MONTELUKAST 
OLOPATADINE 
PEDIATRIC GRIPE 
PHENYLEPHRINE 
PORACTANT ALFA 
PSEUDOEPHEDRINE 
SALBUTAMOL 
SALMETEROL SALMETEROL 
+FLUTICASONE 
SURFACTANT



TERBUTALINE 
THEOPHYLLINE THEOPHYLLINE-G
TIOTROPIUM 
ZAFIRLUKAST 
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             ADULT COLD                    
      PREPEARTIONS                               

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای تخفی���ف عالئم 
س���رماخوردگی و آنفوالنزا، سینوزیت، تب یونجه و 
یا عوارض آلرژیک بخش فوقانی دس���تگاه تنفسی 
مانند احتقان بینی، عطسه،  آبریزش از بینی، تب 

کار می رود. و سردرد به 
موارد منع مصرف: مصرف این دارو برای کودکان 

کمتر از 6 سال ممنوع است. با سن 
کار  هش���دارها: در ص���ورت وج���ود عی���ب ش���دید 
کب���د، زیادی فش���ارخون و ی���ا اس���تعداد ابتالی به 
گلوکوم، دیابت  احتب���اس ادرار، بیماران مبتال ب���ه 
و یا اختالالت تیروئیدی با احتیاط فراوان مصرف 

شود.
کاهش اش���تها، تهوع یا  عوارض جانبی: اس���هال، 
کرامپ معده و افزایش غیرعادی  اس���تفراغ، درد یا 
تعریق از عوارض مصرف بیش از حد اس���تامینوفن 
اس���ت. احتمال غلیظ ش���دن ترش���حات ریوی به 

دلیل عوارض آنتی کولینرژیک وجود دارد.
تداخل  ه���ای داروی���ی: احتمال س���میت دارو در 
کبد  مصرف همزمان با سایر دارو های سمی برای 
کننده آنزیمی افزایش می یابد. همچنین با  و القاء 
دارو های مضعف CNS، مهارکننده  های مونوآمین 
کس���یداز، دارو های ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای،  ا
پایین آورن���ده  و  ضدموس���کارینی  دارو ه���ای 

فشارخون تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- با مصرف مقادیر زیاد ممکن اس���ت عصبانیت، 
کند. سرگیجه یا بی خوابی بروز 

گر عالئم بیماری طی یک هفته بهبود نیافت  2- ا
و یا با تب باال همراه شد به پزشک مراجعه شود.

گوارش���ی هم���راه با غذا  کاه���ش عوارض  3- ب���رای 
مصرف شود.

مقدار مصرف
بزرگس���االن: ه���ر 6-4 س���اعت ی���ک ت���ا دو ق���رص 

مصرف می شود.
 ک���ودکان: ه���ر 6-4 س���اعت ی���ک ق���رص مص���رف 

می شود.
اشکال دارویی

در ح���ال حاض���ر فرموالس���یون ه���ای متفاوت���ی از 
گرچه  داروهای سرماخوردگی در بازار وجود دارد. ا

اغل���ب ای���ن داروها ح���اوی یک داروی ض���د درد و 
 ،NSAID ضد تب مانند اس���تامینوفن یا داروهای
ضداحتق���ان و ض���د حساس���یت هس���تند در مورد 
اطالع از ترکیب دقیق آنها باید به بروش���ور سازنده 

دارو مراجعه شود. 

      AMINOPHYLLINE          
موارد مصرف: آمینوفیلین برای درمان انس���داد 
برگشت پذیر راه  های تنفسی و آسم حاد و به  عنوان 

محرک تنفسی در آپنه نوزادان مصرف می شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود خیز ح���اد ریوی،  
نارسایی احتقانی قلب، تب پایدار، بیماری های 
و  سپس���یس  تیروئی���د،  غ���ده  پ���رکاری  کب���دی، 
اخت���الالت صرعی باید ب���ا احتیاط ف���راوان تجویز 

شود.
کاردی، تپش قلب، تهوع،  کی  عوارض جانب���ی: تا
گوارش، س���ردرد، فراموش���ی،  اختالالت دس���تگاه 
آریتمی و تش���نجات به ویژه در موارد تزریق س���ریع 
داخل وریدی ممکن است مشاهده شود. ممکن 
کهیر، تب یونجه، بث���ورات جلدی یا  اس���ت باعث 

التهاب پوست شود.
تداخل  های دارویی: تجویز همزمان سایمتدین، 
سیپروفلوکساسین، اریترومایسین، پروپرانولول و 
تیابندازول با آمینوفیلین احتم���ااًل  باعث افزایش 
تجوی���ز  می ش���ود.  آن  فع���ال  متابولی���ت  غلظ���ت 
همزم���ان فنی توئین و ریفامپیس���ین ب���ا تئوفیلین 
کاهش  کو احتمااًل باعث  کشیدن س���یگار یا تنبا و 
غلظت آن می ش���ود. تجویز همزمان مس���دد های 
اث���رات  اس���ت  ممک���ن  بتاآدرنرژی���ک  گیرن���ده 
کند. مصرف  گش���ادکنندگی نای���ژه ای دارو را مه���ار 
کتامین ممکن اس���ت آس���تانه حمالت  همزمان با 

کاهش دهد. ع را  صر
نکات قابل توصیه: 

1- در ص���ورت تجویز بلندمدت، س���نجش غلظت 
س���رمی غلظت س���رمی تئوفیلین و ارزیابی پاس���خ 
بیم���ار ب���ه آن برای دس���تیابی به غلظت مناس���ب 
درمانی و به حداقل رسانیدن خطر سمیت توصیه 

می شود.
2- آمینوفیلین نباید در یک سرنگ با سایر دارو ها 

مخلوط شود.
3- تزریق داخل عضالنی دارو بسیار محرک است. 
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در صورت تزریق بولوس، آمینوفیلین را باید خیلی د

آهسته داخل ورید )حداقل طی 20 دقیقه( تزریق 
نمود.

4- در صورت افزودن آمینوفیلین به محلول های 
تزریقی دکستروز ممکن است یک رنگ زرد کمرنگ 

که ایرادی ندارد. تولید شود 
مقدار مصرف

برون���ش  گش����������ادکننده  به عن���وان  بزرگس���االن: 
اف���راد س���یگاری  mcg/ kg 700 در ه���ر س���اعت در 
و مق���دار mcg/kg 400 در ه���ر س���اعت ب���رای اف���راد 
غیرس���یگاری انفوزی���ون می ش���ود. ب���رای بیماران 
کبدی،   مس���ن یا مبتالی���ان به نارس���ایی قلبی ی���ا 

mcg/kg 200 انفوزیون می شود.
کمت���ر از 24  ک���ودکان: در ن���وزادان نارس و با س���ن 
روز mg/kg 1 هر 12 س���اعت انفوزیون می گردد. در 
ن���وزادان نارس و بزرگ ت���ر از 24 روز mg/kg 1/5 هر 
12 ساعت در 4-3 مقدار منقسم تجویز می گردد. 
کودکان 9-1 س���ال mcg/kg 800 در هر ساعت و  در 
کودکان 16-9 سال mcg/kg 700 در هر ساعت،   در 

انفوزیون وریدی می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 250mg/10ml

          ANTIHISTAMINE                   
      DECONGESTANT              

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو ب���رای بهب���ود موق���ت 
احتقان بینی و سینوس  ها، عطسه و آبریزش بینی 
ناش���ی از س���رماخوردگی و رینی���ت آلرژی���ک مصرف 

می شود.
هشدارها

کنش  ه���ای  1- در س���الخوردگان احتم���ال ب���روز وا
متناقض مثل تهییج پذیری نیز وجود دارد.

2- در س���الخوردگان احتمال بروز خشکی د هان، 
عفونت های کاندیدیاز د هانی و همچنین احتمال 

اسپاسم، توهم و تشنج وجود دارد.
ع���وارض جانب���ی: غلیظ ش���دن ترش���حات نایژه و 
بروز س���رفه  های خش���ک می باش���د، احتم���ال بروز 
ک  تاری دید، اغتشاش شعور،  دفع دشوار یا دردنا
ادرار، سرگیجه و خشکی د هان از عوارض این دارو 

هستند.
ب���روز  تداخ���ل  تداخل  ه���ای داروی���ی: احتم���ال 

گلیکوزید ه���ای قلب���ی )دیژیت���ال( وج���ود دارد.  ب���ا 
کاه���ش فش���ارخون ناش���ی از مس���دودکننده  های 
گیرنده  ه���ای بتا می توان���د با ای���ن دارو تا حدودی 
مهار ش���ود. مصرف همزمان دارو های مهارکننده 
کس���یداز )MAO( با ای���ن دارو می تواند  مونوآمین ا
 CNS باع���ث تش���دید اث���ر موس���کارینی و مضع���ف
دارو ه���ای ضدهیس���تامین ش���ده و ب���ا افزایش اثر 
فنیل پرونوالمین باعث طوالنی ش���دن و تش���دید 

گردد. تحریک قلبی 
نکات قابل توصیه 

1- احتم���ال ب���روز خواب آلودگی یا س���رگیجه وجود 
دارد.

گوارش���ی، همراه با غذا یا  کاهش عوارض  2- برای 
آب مصرف شود.

3- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت عالئ���م مس���مومیت 
گوشی ناشی از سالیسیالت ها را بپوشاند.

مقدار مصرف
بزرگس���االن: س���ه ت���ا چه���ار ق���رص در روز مص���رف 

می شود.
مص���رف  روز  در  ق���رص   2-3 کث���ر  حدا ک���ودکان: 

می شود.
اشکال دارویی

Capsule / Tablet: Brompheniramine 
12mg + Pseudoephedrine 120mg
Capsule / Tablet: Chlorpheniramine 
2mg + Pseudoephedrine 30mg
Tablet: Chlorpheniramine 4mg + 
Phenylephrine 10mg

    BECLOMETHASONE      
موارد مص���رف: بکلومتازون برای پیش���گیری در 
بیم���اران مبتال به آس���م نایژه ای مزم���ن و درمان و 
پیشگیری از رینیت  های آلرژیک فصلی و دائمی  و 

پولیپ  های بینی مصرف می شود.
موارد منع مصرف: در تسکین حمالت آسم نباید 

مصرف شود.
عوارض جانبی: در صورت اس���تفاده از مقادیر زیاد 
)روزان���ه بی���ش از 1/5 میلی گرم( ام���کان مهار غده 
کاندیدیاز  د هانی،    کلی���وی وجود دارد. ایجاد  فوق 
تحلی���ل اس���تخوان، ائوزینوفیل���ی ری���وی و ازدی���اد 
گزارش ش���ده اس���ت. با  حساس���یت تأخی���ری نی���ز 
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گلو  مصرف ممکن است سردرد، خون دماغ، زخم 
و ایجاد زخم در مخاط بینی روی دهد.

نکات قابل توصیه
1- نحوه صحیح مصرف آئروس���ل  های استنشاقی 

باید به بیمار آموزش داده شود.
2- جهت جلوگیری از خش���ن شدن صدا، التهاب 
کاندیدی���از، بعد از هر بار مصرف د هان  گلو و ایجاد 

باید با آب شسته شود.
3- هنگام مصرف اسپری بینی سر اسپری داخل 
س���وراخ بینی در جهت مخالف تیغ���ه میانی بینی 

گیرد. قرار 
مقدار مصرف
اسپری د هانی

 84-100 معم���ول  مص���رف  مق���دار  بزرگس���االن: 
میکروگرم )یا 2  پاف اس���پری( 3 تا 4 ب���ار در روز و یا 
200-168 میکروگرم )یا 4 پاف اسپری( 2 بار در روز 
می باشد. در آسم  های شدید 800-504 میکروگرم 
)ی���ا ح���دود 12 ت���ا 16 پ���اف اس���پری( در روز تجوی���ز 
می ش���ود و بر اساس پاس���خ بیمار،  مقدار مصرف ، 

کاهش داده می شود. به تدریج 
کودکان 12-6 سال 100-42 میکروگرم  کودکان: در 
دارو )ی���ا 1 ت���ا 2 پ���اف اس���پری( 3 ت���ا 4 ب���ار در روز 
استفاده ش���ده و یا 200-168 میکروگ���رم )یا 4 پاف 
اس���پری( 2 بار در روز اس���تفاده می شود. استفاده 
روزان���ه بی���ش از 10 پ���اف اس���پری )500 میکروگ���رم( 

توصیه نمی شود.
اسپری بینی: مقدار100 میکروگرم )یا 2 پاف(، 2 بار 
در روز در داخل هر سوراخ بینی یا 50 میکروگرم )یا 
1 پ���اف(، 4-3 بار در روز در داخل هر س���وراخ بینی 
کثر مقدار مص���رف در روز 8  مصرف می ش���ود. حدا

پاف می باشد.
اشکال دارویی

Nasal Inhaler: 50mcg/puff
Inhaler: 50mcg/puff, 100mcg/puff, 
250mcg /puff

           BERACTANT                
کتانت در درمان و پیش���گیری  م���وارد مصرف: برا
از سندرم زجر تنفسی )بیماری غشاء هیالینی( در 

نوزادان نارس مصرف می شود. 
هشدارها 

گازه���ای خ���ون ش���ریانی  1- اندازه گی���ری منظ���م 
)ABG( توصیه می شود.

گذرای برادی کاردی  2- در ص���ورت بروز دوره های 
کاهش اشباع ش���ریانی قطع موقتی مصرف دارو  و 
باید بررس���ی شود. شروع مجدد تجویز دارو پس از 

کنترل شرایط پیش آمده امکان پذیر است. 
تغیی���رات  ب���روز  احتم������ال  جانب���ی:  ع�������وارض 
خون�����ری���زی  ب������ه  منج����������ر  همودینامی�������������������ک 
وج���ود  ری���وی  خونری���زی  و  داخل جمجم���ه ای 
کاه���ش  گ���ذرا،  ب���رادی کاردی  عفون���ت،  دارد. 
کس از  کسیژناس���یون، افزایش فش���ار CO2 و ریفال ا

خ دهد.  لوله داخل تراشه ای ممکن است ر
نکات قابل توصیه 

1- مقدار مص���رف اولی���ه دارو )ml/Kg 4( در چهار 
مقدار منقس���م و مساوی طی 48 ساعت اول تولد 
نوزاد تجویز می ش���ود. هر ی���ک از مقادیر چهارگانه 

طی 2-3 ثانیه از راه لوله تراشه وارد ریه می شود.
2- امکان بروز انسداد لوله تراشه توسط ترشحات 

خلطی وجود دارد.
 100 mg/kg(  4 ml/kg مق���دار  مص���رف:  مق���دار 
فسفولیپید( طبق روش فوق، ترجیحًا در 8 ساعت 
اول تولد مصرف می ش���ود. این مقدار می تواند در 
48 س���اعت اول تولد ب���ا فواصل زمان���ی حداقل 6 

گردد. ساعت تا 4 بار تکرار 
اشکال دارویی

Intratracheal Suspension: 25 mg/ml 
(phospholipids) 

         BROMHEXINE                
م���وارد مصرف: ب���رم هگزی���ن به عن���وان خلط آور 
م���واردی  در  موکوس���ی  ترش���حات  رقیق کنن���ده  و 
مانند التهاب نایژه، آس���م، برونشکتازی و التهاب 
س���ینوس ها همراه با تجمع ترش���حات موکوس���ی 
غلی���ظ و چس���بنده در مج���اری تنفس���ی مص���رف 

می شود.
هش���دارها: ای���ن دارو در مبتالی���ان ب���ه زخم  های 

گوارشی با احتیاط فراوان مصرف شود.
گوارش���ی از ع���وارض  ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت 

جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه

گوارش���ی،  دارو پس از  1- برای جلوگیری از عوارض 
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2- بهتر اس���ت الگزیر دارو، ابتدا با آب رقیق شده و 
سپس مصرف شود.

کودکان با س���ن  3- مصرف ش���کل تزریقی دارو در 
کمتر از 12 سال توصیه نمی شود.

مقدار مصرف
کی خورا

بزرگس���االن: مقدار 20-10 میلی لیت���ر الگزیر یا 1-2 
قرص، 4-3 بار در روز،  مصرف می شود.

کمتر از 5 س���ال، 4  ک���ودکان ب���ا س���ن  ک���ودکان: در 
میلی گرم ق���رص یا 5 میلی لیتر الگزی���ر، 2 بار در روز 
کودکان با سن 10-5 سال،  همین مقدار 4 بار  و در 

در روز مصرف می شود.
تزریقی: روزانه به مقدار 24-8 میلی گرم به صورت 
تزری���ق آهس���ته داخ���ل وری���دی و یا تزری���ق عمیق 
همچنی���ن  می ش���ود.  مص���رف  عضالن���ی  داخ���ل 
می توان مقدار 20-4 میلی گرم دارو را به 500- 250 
کرد یا مقدار  میلی لیتر محلول دکستروز 5% اضافه 
میلی لیت���ر   250-500 ب���ه  را  آن  میلی گ���رم   4-40
کلرور سدیم افزوده و آن را انفوزیون  محلول %0/9 

آهسته نمود.
اشکال دارویی

Elixir: 4mg/5ml
Injection: 4mg/2ml
Tablet: 8mg

         BUDESONIDE                 
عالئ���م  کنت���رل  در  بودزونای���د  مص���رف:  م���وارد 
رینیت های فصل���ی و دائمی و درمان نگه دارنده و 

کار می رود. کتیک آسم به  پروفیال
م���وارد منع مصرف: در درمان حمله آس���م نباید 

کار برود. به 
هشدارها

1- مقادی���ر زی���اد و دوره ه���ای درمان���ی بلندمدت 
هیپوفی���ز- مح���ور  مه���ار  باع���ث  می توان���د 

هیپوتاالموس-آدرنال شود.
2- قط���ع مصرف دارو حتی از راه استنش���اقی باید 

گیرد.  به صورت تدریجی صورت 
عوارض جانبی: س���ردرد، تهوع، عفونت تنفس���ی، 
رینیت، س���رکوب محور هیپوفیز-هیپوتاالموس-
آدرن���ال، درد قفس���ه س���ینه، افزایش فش���ارخون، 

ک���ی کاردی و برافروختگی ص���ورت، هیپوکالمی،  تا
خش���کی  دهان���ی،  کاندیدیازی���س  وزن،  افزای���ش 
ادرار،  در  خ���ون  وج����������ود  دیس������وری،  ده��������ان، 
ش���ب ادراری، لکوس���یتوز، درد عضالن���ی، ضع���ف 
عضالن���ی و تحریک مخ���اط بینی با اس���پری بینی 

خ دهد.  می تواند ر
نکات قابل توصیه

1- نحوه صحیح مصرف آئروس���ل  های استنشاقی 
باید به بیمار آموزش داده شود.

2- جهت جلوگیری از خش���ن شدن صدا، التهاب 
کاندیدی���از، بعد از هر بار مصرف د هان  گلو و ایجاد 

باید با آب شسته شود.
مقدار مصرف

کودکان با سن بیش از 5 سال،  اسپری دهانی: در 
400-200 میکروگ���رم دو بار در روز و در بزرگس���االن، 
800-200 میکروگرم دو بار در روز مصرف می شود. 

اسپری بینی: مقدار 128-64 میکروگرم )2-1 پاف( 
در هر سوراخ بینی مصرف می شود. 

محل���ول نبوالیزر: مق���دار 1-0/25 میلی گرم در روز 
در 2-1 مقدار منقسم مصرف می شود. 

اشکال دارویی 
Inhaler: 64mcg/puff, 100mcg/puff, 
200mcg/puff, 400mcg/puff
Nasal Inhaler: 64mcg/puff
Nebulisation: 0.5mg/2ml, 1mg/2ml

            BUDESONIDE+                  
        FORMOTEROL             

موارد مص���رف: ای���ن دارو در درمان آس���م زمانی 
که ترکیب درمانی نیاز باش���د و همچنین به  عنوان 
درم���ان نگه دارن���ده در انس���داد مج���اری تنفس���ی 

همراه یا COPD استفاده می شود.
ب���ه  نی���از  صورتی ک���ه  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
از  باش���د،   COPD در  س���ریع  برونکودیالس���یون 

کرد. مصرف این دارو باید اجتناب 
هشدارها

1- در ص���ورت مص���رف دوز ب���االی ای���ن دارو ب���رای 
کورتی���زون و  طوالنی م���دت موجب افزایش س���طح 
سرکوب محور هیپوتاالموس -هیپوفیز- آدرنال شود.
گونیس���ت های طوالن���ی اثر  2- داروه���ای بت���ا دو آ
نظی���ر فورموت���رول، ریس���ک مرگ ناش���ی از آس���م را 
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افزای���ش می دهند. بنابرای���ن ترکی���ب بودزوناید و 
که  فورموترول فقط باید در بیمارانی مصرف ش���ود 
کنترل نشده است  بیماری آن ها با داروهای دیگر 
و یا به علت ش���دت بیماری نیاز به ترکیب درمانی 

دارند. 
کورتیکواس���تروئید،  طوالنی م���دت  مص���رف   -3
موجب پوکی استخوان، سرکوب سیستم ایمنی و 

عفونت مجاری تنفسی تحتانی می شود.
4- ای���ن دارو در م���وارد برونکواسپاس���م حاد نباید 

مصرف شود.
ک���ه از  5- در بیم���اران قلب���ی ب���ا فش���ارخون ب���اال 
کر اس���تفاده می کنن���د، در بیماران  داروهای بتابال
ع، پوک���ی  گلوک���وم، ص���ر ک���ت،  کاتارا هایپوکالمی���ا، 
اس���تخوان و دچ���ار مش���کالت تیروئی���د و در اف���راد 

دیابتی با احتیاط مصرف شود. 
گیج���ی، نازوفارنژیت،  ع���وارض جانب���ی: س���ردرد، 
عفون���ت در مج���رای تنفس���ی فوقان���ی و تحتان���ی، 
کاندیدیازیس دهانی، تهوع، درد در ناحیه پشت، 

سینوزیت، برونشیت و احتقان بینی
تداخل  های دارویی: از مصرف همزمان بودزوناید 
ناتالیزوم���اب،   ،BCG کس���ن  وا ب���ا  فورموت���رول  و 
کرولیم���وس باید خ���ودداری  پیمکرولیم���وس و تا
شود. بودزوناید و فورموترول ممکن است موجب 
ب���ی،  آمفوتریس���ین  پالس���مایی  س���طح  افزای���ش 
مدرهای لوپ، ناتالیزوماب، س���مپاتومیمتیک ها 

و دیورتیک های تیازیدی شوند. 
مقدار مصرف: بس���ته به ش���دت بیم���اری روزی 

4-2 بار در روز  استفاده می شود. 
اشکال دارویی 

Inhaler: (Budesonide 80mcg + 
Formoterol 4.5mcg)/dose; (Budesonide 
160mcg + Formoterol 4.5mcg)/dose; 
(Budesonide 320mcg + Formoterol 
9mcg)/dose

     CHILDREN COLD                
م���وارد مص���رف: ای���ن دارو برای تخفی���ف موقتی 
آبریزش بینی، درد، تب و سایر عالئم سرماخوردگی 

و التهاب سینوس  ها مصرف می شود.
گلوکوم،  اش���کال  هش���دارها: در بیماران مبتال به 
در دف���ع ادرار، زیادی فش���ارخون، بیم���اری قلبی، 

دیاب���ت یا اختالالت تیروئید باید با احتیاط فراوان 
مصرف شود.

کبدی،  ع���وارض جانب���ی: خواب آلودگی، آس���یب 
عصبانیت، سرگیجه و زیادی فشارخون از عوارض 

جانبی هستند.
کاه���ش  تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو باع���ث 
اث���رات درمان���ی دارو های پائین آورنده فش���ارخون 

می شود.
نکات قابل توصیه

1- مصرف این دارو بیش از 5 روز توصیه نمی شود.
2- در ص���ورت ت���داوم و یا ع���ود تب، مص���رف دارو 

بیش از 3 روز توصیه نمی شود.
3- ای���ن دارو ممکن اس���ت باع���ث تحریک پذیری 

کودکان شود.
کودکان با سن بیش از 6 سال  مقدار مصرف: در 

هر چهار ساعت 2-1 قرص مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet: Accetaminophen 80mg 
+ Pseudoephedrine 7.5mg + 
Chlorpheniramine 0.5mg

         CLOBUTINOL                
کلوبوتین���ول برای درمان عالمتی  موارد مصرف: 
س���رفه  های ب���ا علت نامش���خص و نیز س���رفه  های 
ناش���ی از تحری���کات مختل���ف ب���ه  وی���ژه در م���وارد 

کار می رود. نارسائی دستگاه تنفس به 
هش���دارها: قبل از ش���روع درمان بای���د علت بروز 
سرفه دقیقًا بررسی شود، زیرا سرفه، عامل مهمی 
در دف���اع از نای���ژه ب���وده و در برخی م���وارد، درمان 

عالمتی آن به نفع بیمار نمی باشد.
عوارض جانبی: اشکال در به خواب رفتن، تهوع، 
گوارشی و  خواب آلودگی، س���رگیجه، ناراحتی  های 
کاهش میزان خلط از ع���وارض جانبی این دارو  ی���ا 

هستند.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: مقدار 40-30 قطره یا 2-1 قرص، 3 بار 

در روز مصرف می شود.
کمتر از 3 س���ال به  ک���ودکان ب���ا س���ن  ک���ودکان: در 
کودکان با سن  میزان  drop/ kg 1 و روزانه 3 بار و در 
بیش از 3 س���ال، روزانه 3 بار و ه���ر بار 20-10 قطره 
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تزریقی
زی���ر  از طری���ق  بزرگس���االن: مق���دار 20 میلی گ���رم 
جل���دی،  داخل عضالن���ی یا داخل وری���دی تزریق 

می شود.
اشکال دارویی

Drop: 60mg/ml
Injection: 20mg/2ml 
Tablet: 40mg 

          CROMOLYN                      
کرومولین برای پیشگیری از آسم  موارد مصرف: 
و اسپاس���م نای���ژه ای ناش���ی از حساس���یت مصرف 
می ش���ود. اس���پری بین���ی آن ب���رای پیش���گیری از 

کاربرد دارد. رینیت آلرژیک 
هشدارها

کلیه با احتیاط  کبد یا  کار  1- در موارد عیب شدید 
فراوان تجویز شود.

2- در صورت بروز پنومونی ائوزینوفیلیک در طول 
گردد. مصرف دارو، درمان باید قطع 

3- وج���ود پولی���پ و انس���داد در بین���ی می توان���د 
اثربخشی اسپری بینی را تحت تأثیر قرار دهد. 

گ���ذرای نایژه و  عوارض جانبی: س���رفه، اسپاس���م 
گزارش شده  گلو ناش���ی از استنش���اق دارو  تحریک 
اس���ت. اث���رات تحری���ک و س���وزش موضع���ی نیز با 

اسپری بینی می تواند ایجاد شود.
نکات قابل توصیه

1- طی حمالت آسم یا اسپاسم نایژه نباید مصرف 
گردد،  زیرا ممکن اس���ت موجب تحریک و تشدید 

بیماری گردد.
کی بی اثر است. کپسول دارو از راه خورا  -2

کورتیکوس���تروئید ها در طول  3- مصرف همزمان 
درم���ان با ای���ن دارو، ب���دون توصیه پزش���ک نباید 

قطع شود.
4- از تماس نوک ظرف قطره چش���می به چشم یا 

مژه  ها اجتناب شود.
کرومولین سدیم باید  کپسول های استنشاقی   -5

توسط دستگاه مخصوص استفاده شوند.
مقدار مصرف 

کپس���ول و اس���پری استنش���اقی د هان���ی: ب���رای 
پیش���گیری آس���م نایژه ای مق���دار 20-10 میلی گرم 

برحس���ب نی���از و تحم���ل بیمار چه���ار ب���ار در روز با 
فواصل منظم استنشاق می شود. برای پیشگیری 
از اسپاس���م نای���ژه ناش���ی از عوامل حساس���یت زا، 
مق���دار 20 میلی گرم تنها یک ب���ار و در حدود 15- 10 
کثر 60 دقیقه( قب���ل از تماس با ماده  دقیق���ه )حدا
ص���ورت  در  می ش���ود.  استنش���اق  حساس���یت زا 
مص���رف م���داوم، مق���دار 20 میلی گرم چه���ار بار در 
روز ب���ا فواصل منظم برحس���ب نیاز و  تحمل بیمار 
تجویز می ش���ود. بیشینه مقدار مصرف بزرگساالن 

تا 160 میلی گرم در روز است.
اسپری بینی: 1 اس���پری )پاف( در هر سوراخ بینی، 
کث���ر 6 ب���ار در روز مص���رف  3 ت���ا 4 ب���ار در روز، حدا

می شود.
اشکال دارویی

Eye Drop: 20mg/ml
Inhaler: 1mg/dose
Inhalation Capsule: 20mg
Nebulisation: 10mg/ml
Nasal Spray: 20mg/ml

  DEXTROMETHORPHAN
م���وارد مص���رف: دکس���ترومتورفان ب���رای درمان 
از  ناش���ی  خل���ط  ب���دون  س���رفه  های  عالمت���ی 
ی���ا محرک ه���ای  گل���ودرد س���اده و س���رماخوردگی 

کار می رود. استنشاق شده به 
کبد و  کار  هشدارها: در صورت وجود آسم، عیب 

یا سرفه خلط دار با احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانبی: س���ایکوز س���می  )فعالیت مفرط، 
توهمات بینایی و شنوایی( پس از مصرف بیش از 

گزارش شده است. 30 میلی گرم دارو 
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ب���ا فرآورده  های مضعف CNS ممکن اس���ت اثرات 
مضع���ف CNS ای���ن دارو ه���ا ی���ا دکس���ترومتورفان 

تشدید شود. 
نکات قابل توصیه

1- دارو ممکن است باعث اعتیاد شود.
2- در صورتی که تا 7 روز پس از مصرف دارو س���رفه 
ادام���ه داش���ت ی���ا در صورت ت���ب ش���دید، بثورات 
جلدی یا سردرد مداوم همراه با سرفه، به پزشک 

مراجعه گردد.
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مقدار مصرف
ه���ر چه���ار  مق���دار 20-10 میلی گ���رم  بزرگس���االن: 
س���اعت یا 30 میلی گرم هر 8-6 س���اعت برحس���ب 
دارو  مص���رف  بیش���ینه  می ش���ود.  مص���رف  نی���از 

mg/ day 120 می باشد.
ک���ودکان 6-2 س���ال مق���دار 2/5-5  ک���ودکان: در 
میلی گرم هر چهار ساعت یا 7/5 میلی گرم هر 6-8 
که نباید از  س���اعت برحسب نیاز مصرف می ش���ود 
کودکان 12-6 س���ال  mg/day 30 تجاوز نماید. در 
مق���دار 10-5 میلی گرم هر چهار س���اعت برحس���ب 
که نباید از mg/day 60 تجاوز  نیاز مصرف می شود 

نماید.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 15mg 
Drop: 4mg/ml
Syrup: 15mg/5ml

                    DEXTRO                
       METHORPHAN-P          

م���وارد مص���رف: ای���ن ف���رآورده در رف���ع ح���االت 
التهابی دس���تگاه فوقانی از جمله رینیت آلرژیک، 
التهاب حاد یا تحت حاد س���ینوس  ها، خروسک، 
گوارش میانی و الته���اب نای و نایژه  التهاب ح���اد 
و نیز تس���کین عالمتی س���رفه  های خشک ناشی از 
گلودرد خفیف و تحریک ناش���ی از س���رماخوردگی، 

کار می رود. به 
هشدارها

1- در مواردی مانند آس���م، وجود سرفه  های توأم 
کب���د، باید با احتیاط  با خلط یا نارس���ایی عملکرد 

فراوان مصرف شود.
2- مص���رف مقادی���ر بیش ازحد دارو ممکن اس���ت 
موجب بروز سرگیجه، تحریک، بی قراری، تهوع یا 

گردد. استفراغ شدید 
3- مهار رفلکس س���رفه توسط دارو، ممکن است 
موجب احتباس ترش���حات در س���رفه  های ترش���ح 

گردد. دار 
4- به دلیل وجود پس���ودوافدرین در این ترکیب، 
دیاب���ت،  تیروئی���د،  پ���رکاری  مث���ل  م���واردی  در 
بیماری  های ایسکمیک قلب،  زیادی فشارخون، 
کلی���ه و بزرگی پروس���تات باید با احتیاط  کار  عیب 

تجویز شود.

عوارض جانب���ی: مصرف مقادیر زی���اد دارو ممکن 
است موجب تضعیف تنفسی، ایجاد وابستگی در 
گردد. افزایش ضربانات قلب،  شخص و یا سایکوز 
اضط���راب، بی قراری، بی خوابی، ل���رزش، آریتمی، 
خش���کی د هان و س���رد ش���دن انتها ها نی���ز ممکن 

است دیده شود.
کینیدین  تداخل  های دارویی: تجویز توأم دارو با 
ع���وارض جانب���ی آن را تش���دید می کن���د. ب���ه دلیل 
وجود پسودوافدرین، در صورت مصرف همزمان، 
کاهنده فش���ارخون، مهارکننده  های  اثر دارو های 
گیرنده بتا آدرنرژیک و اث���رات ضد آنژین نیترات ها 
کاهش می یابد. اما اثرات هورمون های تیروئیدی 

و دارو های مقلد سمپاتیک افزایش می یابد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: مقدار 10 میلی لیتر هر 6 ساعت مصرف 
 40 ml/day می ش���ود و بیش���ینه مقدار مصرف ت���ا

می باشد.
کودکان 6-2 س���ال، 2/5 میلی لیتر  کودکان: برای 
ک���ودکان 12-6 س���ال،  5  ب���رای  و  ه���ر 6 س���اعت 

میلی لیتر هر 6 ساعت تجویز می شود.
اشکال دارویی

Syrup: (Dextromethorphan 15mg + 
Pseudoephedrine 30mg)/5ml

          DOXAPRAM                 
م���وارد مصرف: دوکس���اپرام به  عن���وان محرک در 
درم���ان ضع���ف تنفس���ی، تضعیف تنفس���ی پس از 
اعمال جراحی و نارسایی حاد تنفسی در مبتالیان 

کار می رود. به بیماری انسدادی مزمن ریوی به 
م���وارد منع مص���رف: در صورت وج���ود صدمات 
ع، ضربه  کرونر، صر عروق مغزی، بیماری ش���ریان 
به س���ر، نارس���ایی قلبی، افزایش حاد فش���ارخون، 
عدم کفای���ت تنفس���ی به دالیل���ی از قبیل انس���داد 
کس،  راه های هوائی، دیس���پنه ش���دید، پنوموتورا
فلج عضالنی و نیز در بیماری های ریوی مثل آسم 
حاد نایژه ای، آمبولیس���م ریوی، نارسایی تنفسی 
ناش���ی از اخت���الالت عضالنی-اس���کلتی و فیب���روز 

ریوی نباید مصرف شود.
هشدارها

1- اس���تفاده از دوکس���اپرام به منظ���ور درم���ان آپنه 
در ن���وزادان، ممکن اس���ت عوارضی چون تحریک 
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ع و احتمااًل زیادی فشارخون د اعصاب مرکزی،  صر

به همراه داشته باشد.
2- چنانچه سرعت انفوزیون بیش از مقدار توصیه  

شده باشد ممکن است باعث بروز همولیز شود. 
3- در برخ���ی موارد مانند س���ابقه آس���م نایژه ای، 
کاردی ش���دید، خیز مغزی،  کی  آریتمی قلبی ی���ا تا
کبد یا  کار  پرکاری تیروئید، فئوکروموسیتوم، عیب 

کلیه  ها با احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: بروز ع���وارض قلبی-عروقی مانند 
درد قفسه سینه، ضربانات سریع یا نامنظم قلب 

گزارش شده است. و یا همولیز و ترومبوفلبیت 
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف ت���وأم محرک  های 
CNS ب���ا دوکس���اپرام نی���ز موجب تحری���ک اضافی 
CNS خواهد ش���د. مصرف همزمان هوش���بر های 

هیدروکربنه نیز با اثرات دوکساپرام تداخل دارد.
نکات قابل توصیه

1- در مصرف طوالنی مدت بهتر است محل تزریق را 
تغییر داد تا از بروز ترمبوفلبیت یا تحریکات موضعی 

جلوگیری شود.
کنت���رل عالئ���م حیاتی  2- در ط���ول دریاف���ت دارو 

)قلبی-عروقی( و ABG بیمار توصیه می شود.
مقدار مصرف: به منظور درمان تضعیف تنفسی 
به ص���ورت   0/5 mg/kg ،جراح���ی عم���ل  از  پ���س 
تزریق وریدی تجویز می ش���ود. می���زان مصرف در 
ی���ک تزریق، نبای���د از mg/kg 1/5 تجاوز نماید. در 
صورت نیاز به تکرار مصرف، تجویز دارو در فواصل 
کث���ر مقدار  5 دقیق���ه ای ص���ورت می گی���رد، تا حدا

مصرف به mg/kg 2 برسد.
اشکال دارویی

Injection: 100mg/5ml

        EXPECTORANT                
کسپکتورانت برای کاهش غلظت  موارد مصرف: ا
و چس���بندگی خلط و تس���هیل خروج آن از ریه  ها، 
کاهش موکوس ریوی و تبدیل سرفه  های خشک 

به سرفه ترشحی و خلط آور استفاده می شود.
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ف���رآورده با س���ایر ترکیب���ات مضع���ف CNS موجب 

گروه دارویی می شود. تشدید اثرات هر دو 
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت اس���تفاده از س���ایر ترکیب���ات مقل���د 

سمپاتیک، باید احتیاط شود.
2- ای���ن دارو ممک���ن اس���ت ایج���اد خواب آلودگی 
ک���ه نی���از به  کار های���ی  نمای���د. بنابرای���ن از انج���ام 

هوشیاری دارند، پرهیز شود.
3- در صورت تداوم نشانه  های بیماری بیش از 7 

روز یا وجود تب باال به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف

کثر 4 بار در  بزرگساالن: مقدار 10-5 میلی لیتر  حدا
روز مصرف می شود.

کودکان 6-2 س���ال، مق���دار 2/5- ک���ودکان: برای 
کثر 10 میلی لیتر  1 میلی لیت���ر تا 4 بار در روز، ت���ا حدا
کودکان 12-6 س���ال،  در روز، مصرف می ش���ود. در 
کثر 20  5-2/5 میلی لیت���ر چهار ب���ار در روز ت���ا حدا

میلی لیتر در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Syrup: (Guaifenesin 
100mg+Chlorpheniramine 2mg+ 
Pseudoephedrine 30 mg)/5 ml

           EXPECTORANT                       
          CODEINE                       

موارد مصرف: این دارو به منظور تسکین سرفه و 
کاهش احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی 
و یا سایر عفونت های تنفسی و نیز رفع سایر عالئم 

کار می رود. عمومی ناشی از سرماخوردگی به 
موارد منع مصرف: در مبتالیان به ضعف تنفسی 

شدید نباید مصرف شود.
هشدارها

کدئین در این فرآورده، ممکن  1- به دلیل وج���ود 
است وابستگی ایجاد شود.

2- این فرآورده ممکن اس���ت ایجاد خواب آلودگی 
یا سرگیجه نماید.

ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ف���رآورده با س���ایر ترکیب���ات مضع���ف  CNS موجب 

گروه داروئی می شود. تشدید اثرات هر دو 
نکات قابل توصیه

1- در صورت تداوم نش���انه  های بیماری بیش از 7 
روز یا وجود تب شدید، به پزشک مراجعه شود.

2- برای به حداقل رسانیدن تحریک معده، دارو 
همراه با غذا، آب یا شیر مصرف شود.
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مقدار مصرف
بزرگس���االن: 10-5 میلی لیتر هر 6 س���اعت مصرف 

می شود.
ک���ودکان 6-2 س���ال، 1/5-2/5  ک���ودکان: ب���رای 
ک���ودکان 6-12  میلی لیت���ر هر 8-6 س���اعت و برای 
س���ال، 5-2/5 میلی لیت���ر هر 8-6 س���اعت تجویز 

می گردد.
اشکال دارویی

Syrup: (Guaifenesin 100mg + 
Pseudoephedrine 30mg + Codeine 
10mg) /5ml

         FLUTICASONE                
موارد مصرف: فلوتیکازون در درمان آسم مزمن 

کار می رود. و COPD به 
هشدارها

کورتیکوستروئید های استنشاقی در موارد سل   -1
فعال یا مش���کوک بای���د با احتیاط ف���راوان مصرف 

شوند.
2- احتمال بروز اسپاس���م برونشی در مصرف این 
ک���ه در موارد خفیف می توان با  دارو ها وجود دارد 
کوتاه اثر استنش���اقی  گونیس���ت  تجویز یک بتا دو آ
کورتیکوس���تروئید از بروز آن  قبل از تجویز اس���پری 

جلوگیری نمود.
کورتیکوس���تروئید ها حت���ی از راه استنش���اقی   -3
ک���ودکان همراه  می توانند با تأخیر در رش���د طولی 
باش���ند. ای���ن عارض���ه وابس���ته ب���ه مق���دار و طول 
مصرف می باش���د. تأثیر این تأخیر در رش���د، در قد 
نهایی بیماران پس از رس���یدن به سن بلوغ تائید 

نشده است.
4- بیم���اران دریافت کنن���ده فلوتیکازون مس���تعد 
ابتال به عفونت بوده، لذا از تماس با بیماران مبتال 
به آبله مرغان یا سرخک می بایست اجتناب گردد.
سیس���تمیک  ج���ذب  احتم���ال  دلی���ل  ب���ه   -5
کورتیکوستروئید های استنش���اقی، بیماران پس از 
کافی غده آدرنال  اعمال جراحی باید از نظر پاسخ نا

تحت مراقبت باشند.
6- در مصرف دارو در بیماران مبتال به عفونت  های 

درمان نشده باید احتیاط نمود.
کاهش  ع���وارض جانب���ی: ع���وارض جانبی ش���امل 
کاه���ش دانس���یته  کلی���وی،  فعالی���ت غ���ده ف���وق 

اس���تخوانی و اس���تئوپوروز، تأخی���ر در رش���د طولی 
ص���دا،  خش���ونت  ک���ت،  کاتارا گلوک���وم،   ک���ودکان، 
گلو  و   کاندیدای���ی د ه���ان و  عفونت ه���ای قارچ���ی 
کنش های ازدیاد حساسیت می باشند )احتمال  وا
بروز عوارض در مقادیر زیاد و مصارف طوالنی مدت 
بیشتر می باش���د(. از عوارض دیگر می توان التهاب 
گاس���تروآنتریت، تهوع، استفراغ،  ملتحمه چشم، 
بیماری  ه���ای التهاب���ی لگن���ی، الته���اب حنج���ره، 

واژینیت و عالئم سندرم کوشینگ را نام برد.
تداخل  ه���ای دارویی: مهم ترین تداخل، تداخل 
بی���ن ای���ن دارو و دارو ه���ای مهارکنن���ده سیس���تم 
کتوکون���ازول  کب���دی نظی���ر  کس���یداز  س���یتوکروم ا
کب���دی  متابولیس���م  کاه���ش  ب���ا  ک���ه  می باش���د 
فلوتی���کازون باعث افزایش غلظت پالس���مایی آن 

می شوند.
نکات قابل توصیه

کودکان مصرف کننده دارو توصیه  1- پایش رش���د 
می شود.

2- از تم���اس ب���ا بیم���اران مبت���ال ب���ه عفونت های 
ویروسی آبله مرغان و سرخک اجتناب شود.

3- ای���ن دارو ب���رای تس���کین حم���الت حاد آس���م 
نمی باشد.

4- بیمار باید بعد از مصرف اس���پری د هان خود را 
با آب بشوید.

مقدار مصرف
بزرگساالن: مقدار 125-100 میکروگرم دو بار در روز 
که بر اساس شدت بیماری آسم  مصرف می ش���ود 

تا 1 میلی گرم دو بار در روز قابل  افزایش است.
ک���ودکان: مق���دار 100-50 میکروگ���رم دو ب���ار در روز 
کث���ر 200 میکروگ���رم دو ب���ار در روز مص���رف  ت���ا حدا

می شود.
اشکال دارویی

Inhaler: 50mcg/puff, 125mcg/puff, 
250mcg/puff
Nasal Inhaler: 50mcg/puff; 27.5 mcg/
puff

         FORMOTEROL                
موارد مصرف: فورموترول برای درمان طوالنی مدت 
آس���م و س���ایر حاالت همراه با انس���داد برگشت پذیر 
کنترل COPD ش���امل برونش���یت  راه  ه���ای ه���وای، 
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مزمن و آمفیزم و پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از د

فعالیت بدنی نیز به کار می رود.
هشدارها

1- در بیماران مبتال به بیماری های قلبی-عروقی 
به وی���ژه آریتمی  ه���ای قلب���ی، عدم کفای���ت ع���روق 
کرون���ر قلبی، هیپرتانس���یون، اختالالت تش���نجی، 
پرکاری تیروئید، هیپرتروفی  های انسدادی قلب، 
بیماری های ایسکمیک قلبی و دیابت می بایست 

با احتیاط فراوان مصرف شود. 
2- ب���ا مص���رف مقادی���ر زی���اد دارو احتم���ال ب���روز 
هیپوکالم���ی وج���ود دارد. ای���ن عارض���ه در صورت 
کورتیکوستروئید ها یا  مصرف همزمان تئوفیلین، 

گردد. مدر ها ممکن است تشدید 
عوارض جانبی: درد های آنژینی، کاهش یا افزایش 
فش���ارخون، افزایش ضرب���ان قل���ب و آریتمی  های 
قلبی، س���ردرد، ل���رزش به ویژه در دس���ت ها و پا ها، 
کرمپ ه���ای عضالن���ی، ته���وع،  خش���کی د ه���ان، 
هیپوکالم���ی،  خس���تگی،  احس���اس  س���رگیجه، 
هیپرگلیس���می، بی خواب���ی، اس���یدوز متابولیک و 
کهیر،  کنش ه���ای ازدیاد حساس���یت نظی���ر  نی���ز وا
خارش و بثورات جلدی از عوارض جانبی این دارو 

هستند.
ب���ا  همزم���ان  تجوی���ز  داروی�������ی:  تداخل  ه���ای 
ضدافسردگی  های سه حلقه ای و مهارکننده  های 
کس���یداز، دیزوپیرامید، فنوتیازین  ها،  ا مونوآمین 
کینیدین می تواند باعث افزایش  پروکائین آمی���د و 
خط���ر آریتمی  های بطنی ش���ود. تجویز همزمان با 
به وی���ژه بتابلوکر های غیرانتخاب���ی می تواند باعث 
گ���ردد.  کام���ل اث���رات فورموترول  مه���ار نس���بی ی���ا 
بیهوش-کننده  ه���ای  دریافت کنن���ده  بیم���اران 
استنش���اقی  هالوژنه در معرض خطر آریتمی  قلبی 

قرار دارند.
نکات قابل توصیه

1- دارو ب���رای درم���ان طوالنی مدت و پیش���گیرانه 
ب���وده، از مص���رف آن ب���رای درم���ان حمالت آس���م 
اجتن���اب ش���ود. در ای���ن م���وارد اس���تفاده از ی���ک 
گشادکننده سریع مجاری هوایی نظیر سالبوتامول 

استنشاقی توصیه می شود.
2- دارو را نبای���د بیش از 2 بار در روز )به فواصل هر 

کرد. 12 ساعت( مصرف 
3- در ط���ول مصرف ای���ن دارو، نباید مصرف س���ایر 

دارو های ضدآسم به ویژه کورتیکوستروئید را کاهش 
داده یا متوقف کرد.

کپس���ول های استنش���اقی  4- ای���ن دارو به صورت 
عرضه ش���ده و با دس���تگاه مخصوص خودش باید 

مصرف شود. 
کپسول  مقدار مصرف: مقدار 12 میکروگرم )یک 
استنش���اقی( ه���ر 12 س���اعت مصرف می ش���ود. در 
صورت مصرف دارو برای پیشگیری از بروز حمالت 
آس���م ناش���ی از فعالیت بدنی، مقدار 12 میکروگرم 
کپسول استنش���اقی( حداقل 15 دقیقه قبل  )یک 
از ش���روع فعالیت بدنی مصرف می شود. بیمارانی 
که به طور منظم )هر 12 ساعت یک مقدار مصرف( 
از دارو را مصرف می کنند، نیازی به استفاده از دارو 

قبل از فعالیت بدنی ندارند.
اشکال دارویی

Inhalation Capsule: 12mcg
Inhaler: 4.5mcg, 9mcg, 12mcg

        GUAIFENESIN                
گایافنزی���ن به عن���وان خل���ط آور  م���وارد مص���رف: 
برای درمان عالمتی س���رفه ناشی از سرماخوردگی 
و عفونت ه���ای خفی���ف دس���تگاه تنف���س فوقانی 

مصرف می شود.
کودکان تا سن 12 سالگی  هش���دارها: این دارو در 
به س���رفه مزمن یا پایدار )مش���ابه آس���م( و یا سرفه 
هم���راه ب���ا موکوس، فق���ط ب���ا تجویز پزش���ک باید 

مصرف شود.
عوارض جانبی: اسهال، س���رگیجه، سردرد، تهوع 
کهیر از  یا اس���تفراغ، بث���ورات جلدی، درد مع���ده و 

عوارض نادر دارو هستند.
نکات قابل توصیه

1- برای کمک به رقیق شدن ترشحات ریه، بعد از 
هر بار مصرف دارو حداقل یک لیوان آب نوش���یده 

شود.
گ���ر پ���س از هفت روز درمان با این دارو س���رفه  2- ا
ادامه یافت یا تب، بثورات جلدی، س���ردرد مداوم 
کرد به پزش���ک  گل���ودرد هم���راه با س���رفه ب���روز  ی���ا 

مراجعه شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار 400-200 میلی گ���رم ه���ر چهار 
ساعت مصرف می شود.
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کودکان 6-2 س���اله مق���دار 50-100  کودکان: برای 
ک���ودکان 6-12  میلی گ���رم هر چهار س���اعت و برای 
س���اله مق���دار 200-100 میلی گ���رم هر چهار س���اعت 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 100mg, 200mg
Syrup: 100mg/5ml

        IPRATROPIUM                
موارد مصرف: ایپراتروپیوم برای درمان انس���داد 
درم���ان  به وی���ژه  هوای���ی  راه  ه���ای  برگش���ت پذیر 

کار می رود. برونشیت مزمن به 
گلوکوم با زاویه بسته  هشدارها: در صورت وجود 
به دلیل احتمال بروز حمله حاد در صورت پاشیده 
 ش���دن ایپراتروپی���وم به ط���ور مس���تقیم ب���ه داخل 
چش���م یا ابتالی بیمار به هیپرتروفی پروس���تات با 

احتیاط فراوان مصرف شود.
عوارض جانبی: خش���کی د هان و احتباس ادرار و 

یبوست ممکن است مشاهده شود. 
همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
عوام���ل  ح���اوی  فرآورده  ه���ای  ب���ا  ایپراتروپی���وم 
آنتی موس���کارینی ممکن اس���ت منجر به تش���دید 

عوارض  شود.
نکات قابل توصیه

1- از تم���اس دارو ب���ا چش���م  ها اجتناب ش���ود و در 
صورت لزوم به هنگام استنشاق آئروسل، چشم  ها 
بس���ته ش���ود. در صورت تماس اتفاقی با چشم  ها 
ممکن اس���ت باعث تحریک یا تاری دید ش���ود. در 
این صورت چشم  ها باید با آب سرد شسته شوند.
2- در صورت استفاده مستمر روزانه، دارو باید در 

فواصل معین زمانی مصرف شود.
3- در صورت عدم بهبودی و یا بدتر ش���دن عالئم 
ط���ی 30 دقیقه پ���س از اس���تفاده دارو به پزش���ک 

مراجعه شود.
مقدار مصرف

بزرگساالن
اس���پری: 4-1 پاف هر 8-6 س���اعت،  برحسب نیاز 

مصرف می شود.
 250-500 مق���دار   COPD در  نبوالی���زر:  محل���ول 
میکروگ���رم، 4-3 ب���ار در روز )ه���ر 6 ت���ا 8 س���اعت( 
مصرف می ش���ود. در موارد ش���دید، 500 میکروگرم 

هر 4 تا 8 ساعت مصرف می گردد.
مص���رف  میکروگ���رم   125-250 مق���دار  ک���ودکان: 
که در صورت لزوم هر 4 تا 6 ساعت تکرار  می ش���ود 

می گردد.
اشکال دارویی

Nebulization: 250 mcg/ml
Inhaler: 20mcg/puff, 40mcg/puff

           IPRATROPIUM+                  
         FENOTEROL               

موارد مصرف: ترکی���ب ایپراتروپیوم-فنوترول در 
درمان آسم و COPD مورداستفاده قرار می گیرد.

کی آریتمی منع مصرف  موارد من���ع مصرف: در تا
دارد.

هشدارها
1- ایپراتروپیوم به عنوان درمان ابتدایی دوره های 

حاد برونکواسپاسم توصیه نمی شود. 
2- در بیماران مبتال ب���ه بیماری های قلبی مانند 
فش���ارخون ب���اال و آریتم���ی، سیس���تیک فیبروزیز، 
دیابت، گلوکوم، پرکاری تیروئید، فئوکروموسیتوما، 
ع ب���ا احتیاط مصرف  هیپرپ���الزی پروس���تات و صر

شود.
3- مصرف ای���ن دارو در افراد زیر 18 س���ال توصیه 

نمی شود.
ع���وارض جانب���ی: آریتم���ی، فیبریالس���یون بطنی، 
ایس���ت قلب���ی، افزای���ش فش���ارخون، تپ���ش قلب، 
ته���وع،  اس���هال،  یبوس���ت،  س���رگیجه،  س���ردرد، 
استفراغ، احتباس ادرار، افزایش قند خون، ضعف 

و درد عضالنی از عوارض این دارو می باشند.
موج���ب  اس���ت  ممک���ن  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
اث���رات داروه���ای  و   افزای���ش س���طح پالس���مایی 
کانابینوئیده���ا، لوپ دیورتیک  کولینرژیک،  آنت���ی 
کلراید و س���مپاتومیمتیک ها ش���ود.  ها، پتاس���یم 
اث���رات ایپراتروپی���وم و فنوت���رول نیز ممکن اس���ت 
و  کس���یدازها  توس���ط مهارکننده ه���ای مونوآمینوا
کند. ضدافسردگی های سه حلقه ای افزایش پیدا 

نکات قابل توصیه
1- از تم���اس دارو ب���ا چش���م  ها اجتناب ش���ود و در 
صورت لزوم به هنگام استنشاق آئروسل، چشم  ها 
بس���ته ش���ود. در صورت تماس اتفاقی با چشم  ها 
ممکن اس���ت باعث تحریک یا تاری دید ش���ود. در 
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2- در صورت استفاده مستمر روزانه، دارو باید در 
فواصل معین زمانی مصرف شود.

3- در صورت عدم بهبودی و یا بدتر ش���دن عالئم 
ط���ی 30 دقیقه پ���س از اس���تفاده دارو به پزش���ک 

مراجعه شود.
مقدار مصرف: برای رهایی از حمالت آس���م یک 
پاف از دارو استفاده می شود. در صورتی که در طی 
5 دقیقه عالئم حمله برطرف نشد می توان از یک 
گر در طی 5 دقیقه  پاف دیگر استفاده کرد. مجددًا ا
عالئم حمله برطرف نشد می توان از یک پاف دیگر 
کرد. در درمان طوالنی  مدت آسم از یک  استفاده 
کثر  پاف دارو تا 4 بار در روز استفاده می شود. حدا

مقدار مصرف روزانه 6 پاف می باشد.
اشکال دارویی 

Inhaler: (Ipratropium 20 mcg + 
Fenoterol 50 mcg)/dose

           IPRATROPIUM+                  
       SALBUTAMOL                    

م���وارد مص���رف: ای���ن دارو در بیم���اران مبت���ال به 
کار می رود. COPD به 

هشدارها
گلوک���وم با زاویه بس���ته  1- در بیم���اران ب���ا س���ابقه 
گ���ر به ط���ور مس���تقیم ب���ه چش���م ها  به خص���وص ا
گلوکوم  اس���پری ش���ود، می توان���د باع���ث تش���دید 
ش���ود. همچنین مصرف دارو در بیماران مبتال به 
هیپرپالزی پروستات و انسداد جریان ادرار از مثانه 

گیرد. باید بااحتیاط فراوان صورت 
2- احتم���ال تش���دید بیماری ه���ای قلبی-عروقی 
عدم کفای���ت  قلب���ی،  آریتم���ی  م���وارد  در  به وی���ژه 
کرونر و فش���ارخون باال وج���ود دارد. بتا-دو  عروق 
گونیس���ت ها در بیماران مبتال به هیپرتیروئیدی  آ
نیز باید با احتیاط فراوان مصرف ش���وند. بیماران 
کتواس���یدوز  دیابت���ی نیز ب���ه دلی���ل افزای���ش خطر 

سطوح قند خون باید تحت مراقبت باشند.
3- خط���ر بروز هیپوکالمی را باید در صورت مصرف 
همزمان این دارو با تئوفیلین یا کورتیکوستروئید ها 

یا دیورتیک ها باید مورد توجه قرار داد.
عوارض جانبی

عوارض ای���ن ف���رآورده می تواند ترکیب���ی از عوارض 

ناش���ی از ایپراتروپیوم وس���البوتامول باش���د. برای 
اطالعات بیشتر به تک نگار  مربوطه مراجعه شود.
دارو ه���ای  س�������ایر  ب���ا  داروی���ی:  ت�����داخل  ه���ای 
آنتی موسکارینیک یا دارای اثرات آنتی موسکارینیک 
س���ه حل��������قه ای،  ضدافس�������ردگی  های  نظی��������������ر 
آنتی هیس���ت�امین  ها، ضدجن�ون ه���ای فنوتیازینی 

تداخل دارد. 
نکات قابل توصیه

1- از تماس اسپری دارو با چشم اجتناب شود.
کمتر از 12 سال  کودکان با س���ن  2- مصرف دارو در 

توصیه نمی شود.
مقدار مصرف: تعداد 2 پاف از راه د هان، 4 بار در 

کثر 12 بار در 24 ساعت. روز تا حدا
اشکال دارویی

Inhaler: (Ipratropium 20mcg+ 
Sabutamol 100mcg)/dose

     ISOPROTERENOL                
موارد مص���رف: ایزوپروترن���ول در درمان عالمتی 
آسم برونشی، اسپاسم نایژه ای برگشت پذیر همراه 
التهاب نایژه  ها، آمفیزم ریوی، برونشکتازی و سایر 
کار  بیماری  های انسدادی برگش���ت پذیر ریوی به 

می رود.
موارد منع مص���رف: در مبتالیان به بیماری های 
ی���ا  پ�������رکاری تیروئی���د  قلبی-عروق���ی، دی������اب���ت، 

فئوکروموسیتوما نباید مصرف شود.
هشدارها: مصرف این دارو برای درمان اسپاسم 

برونشی حاد  توصیه نمی شود.
ع���وارض جانب���ی: درد ی���ا ناراحتی قفس���ه س���ینه، 
احس���اس س���رما، تب،  تش���نج، اغتش���اش ش���عور، 
افزایش حاد فش���ارخون، ضربانات نامنظم قلب،  
کاردی و افزای���ش خطر ب���روز آریتمی بطنی،  ک���ی  تا
گرفتگی  های عضالنی، تهوع و  تغییرات خلق وخو، 
استفراغ، اشکال در تنفس،  آهسته شدن ضربانات 
قلب، رعش���ه، اضط���راب غیرع���ادی،  عصبانیت یا 
بی قراری،  بزرگ شدن غیرطبیعی مردمک چشم، 
ت���اری دید،  س���ردرد و رنگ پریده ش���دن پوس���ت، 
ضعف،  برافروختگی یا قرمزی صورت یا پوس���ت از 

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مص���رف همزمان ترکیبات 
هیدروکربنه هوش���بر استنش���اقی با ایزوپروترنول، 
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موج���ب افزای���ش خطر ب���روز آریتمی بطنی ش���دید 
ضدافس���ردگی  های  همزم���ان  تجوی���ز  می ش���ود. 
ک���ی کاردی،   س���ه حلقه ای موجب ب���روز آریتمی، تا
زی���ادی فش���ارخون و ی���ا افزای���ش درج���ه ح���رارت 
گیرنده بتا  ب���دن می گردد. تجویز ترکیبات مس���دد 
آدرنرژیک و ازجمله فرآورده  های چشمی همزمان 
با این دارو، موجب مهار متقابل اثرات درمانی دو 
گلیکوزید های قلبی  دارو می گردد. تجویز همزمان 
و ی���ا لودوپا ب���ا دارو، موجب افزای���ش خطر آریتمی 
قلب���ی می ش���ود. ایزوپروترن���ول همچنی���ن اث���رات 
کاه���ش می دهد. مصرف  ضدآنژی���ن نیترات  ه���ا را 
ت���وأم ریتودرین و ای���ن دارو موجب تش���دید اثرات 
درمانی و عوارض جانبی دو دارو می ش���ود. تجویز 
ت���وأم با هورمون  های تیروئی���دی نیز اثرات درمانی 
گروه دارویی را تش���دید می کند. تجویز دارو  ه���ر دو 
به همراه آمینوفیلین یا تئوفیلین، عالوه بر افزایش 

تحریک CNS، آثار سمی اضافی تولید می نماید.
ن���کات قابل توصی���ه: در صورت اس���تفاده مکرر از 
مقادیر زی���اد دارو، احتمال بروز اسپاس���م نایژه ای 

خالف انتظار وجود دارد.
ک���ردن نایژه  گش���اد  مق���دار مص���رف: به منظ���ور 
بیهوش���ی(،  حی���ن  نای���ژه  اسپاس���م  هن���گام  )در 
به ص���ورت تزریق داخل وری���دی و به میزان 20- 10 
میکروگ���رم تجوی���ز ش���ده و بس���ته ب���ه نی���از بیم���ار 
کودکان  تکرار می ش���ود. مق���دار مصرف دارو ب���رای 
ک���ه از حداقل مقدار  mcg/ kg/ min  2-0/1 اس���ت 
کس���ب اث���ر درمانی  ش���روع و ه���ر 10 ت���ا 5 دقیق���ه تا 

موردنظر یا بروز سمیت افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Injection: 0.2mg/ml, 1mg/1ml

         KETOTIFEN                  
کتوتیفن برای پیشگیری از آسم و  موارد مصرف: 

کار می رود. کنترل عالئم آلرژی به 
هشدارها

1- درمان با داروی قبلی ضدهیس���تامین حداقل 
کتوتیفن  بای���د ت���ا دو هفته پس از ش���روع مص���رف 

ادامه یابد.
2- ممکن است باعث بروز خواب آلودگی شود.

ع���وارض جانب���ی: افزای���ش وزن، خواب آلودگ���ی و 
منگی از عوارض دارو هستند.

تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان دارو با 
کی ممکن اس���ت باعث  دارو های ضد دیابت خورا
کاه���ش تع���داد ترومبوس���یت  ها ش���ود. همچنین 
مصرف این دارو با دارو های مضعف CNS می تواند 

باعث تشدید عوارض تضعیف CNS شود.
نکات قابل توصیه: برای کاهش تحریک گوارشی، 

دارو با غذا مصرف شود.
مق���دار مصرف: 1 میلی گ���رم از دارو دو ب���ار در روز 
همراه با غذا تجویز می شود. در صورت لزوم مقدار 
دارو تا 2 میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد. در 
بیماران حس���اس ب���ه اثر تس���کین دهنده، در ابتدا 

1-0/5 میلی گرم به هنگام شب تجویز می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 1mg
Syrup: 1mg/5ml
Oral Drop: 1 mg/ ml
Ophtalmic Drop: 0.025%

     METAPROTERENOL       
م���وارد مصرف: متاپروترون���ول در درمان عالمتی 
که  آس���م نایژه ای، اسپاس���م نایژه ای برگشت پذیر 
هم���راه با الته���اب نایژه  ها می باش���د و نی���ز آمفیزم 
ریوی، برونش���کتازی و س���ایر بیماری ه���ای ریوی 

انسدادی برگشت پذیر مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در اف���راد مبتال ب���ه آریتمی 
ک���ی کاردی، نارس���ایی احتقان���ی  قلب���ی و ی���ا ب���ا تا
کرون���ر، زیادی فش���ارخون،  قل���ب، بیماری ع���روق 
اخت���الالت تش���نجی، دیاب���ت، پ���رکاری تیروئی���د و 

فئوکروموسیتوما نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در مبتالی���ان به اختالالت تش���نجی با احتیاط 
فراوان مصرف شود.

2- مص���رف مقادی���ر بی���ش از ح���د دارو، به ویژه در 
ک���ه زمین���ه اخت���الالت ریتم قل���ب دارند و  اف���رادی 
گلیکوزید های دیژیتال اس���تفاده  ی���ا دیورتی���ک و 
کاهش پتاسیم  می نمایند،  ممکن اس���ت موجب 

گردد. خون 
عوارض جانبی: احس���اس ناراحتی یا درد در قفسه 
س���ینه، احساس س���رما و یا تب، تش���نج، اغتشاش 
ش���عور، ضربان���ات س���ریع قل���ب، س���ردرد، افزایش 
فش���ارخون، ته���وع و اس���تفراغ، اش���کال در تنفس، 
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ضربانات آهسته قلب، رعشه،  اضطراب غیرمعمول، د

عصبانی���ت، بی ق���راری،  ب���زرگ ش���دن غیرطبیع���ی 
مردمک چش���م، تاری دید، س���ردی و رنگ پریدگی 
گرفتگی  پوس���ت، ضعف، ضربانات نامنظ���م قلب،  
عضالنی،  تغیی���رات خلق وخو و نیز احس���اس طعم 
ناخوشایند در د هان از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: چنانچ���ه متاپروترن���ول با 
کوتاه���ی پس از  مقادی���ر زی���اد، قب���ل و ی���ا در مدت 
بیهوش���ی با بیهوش  کننده های استنشاقی تجویز 
گ���ردد، خط���ر ب���روز آریتم���ی ش���دید بطن���ی را ب���اال 
می برد. ترکیبات ضدافسردگی سه حلقه ای اثرات 
متاپروترن���ول را ب���ر روی سیس���تم عروق���ی تقوی���ت 
گیرنده  بتا  می کنن���د. تجویز همزمان مس���دد های 
آدرنرژیک، ع���الوه بر مهار متقابل اثرات درمانی دو 
گش���ادکنندگی  گ���روه داروئی، موجب ضدیت با اثر 
نایژه ای متاپروترنول می ش���ود. تجویز توأم دارو با 
 CNS موجب تحری���ک اضافی CNS محرک  ه���ای
و افزای���ش اث���رات جانب���ی ای���ن دارو ه���ا می گ���ردد. 
و  قلب���ی  گلیکوزید ه���ای  از  همزم���ان  اس���تفاده 
لوودوپ���ا نیز خطر آریتمی قلبی را افزایش می دهد. 
کم  متاپروترن���ول اث���رات ض���د آنژی���ن نیترات  ه���ا را 
می کند. تجوی���ز توأم ریتودرین و س���ایر مقلد های 
س���مپاتیک با ای���ن دارو، اثرات درمان���ی و عوارض 
گ���روه را زیاد می کن���د. هورمون های  جانب���ی هر دو 
تیروئی���دی نیز اثر تداخلی متقاب���ل با متاپروترنول 
دارند. اثرات گزانتین  ها در صورت مصرف همزمان 
ب���ا ای���ن دارو، بر CNS تش���دید ش���ده و آثار س���می 

اضافی بروز می نماید.
مقدار مصرف

کی خورا
بزرگساالن: برای گشاد کردن نایژه  ها، 20 میلی گرم 

از دارو 4-3 بار در روز تجویز می شود.
کودکان: برای سنین 9-6 سال و یا کودکانی با وزن 
کیلوگرم، 10 میلی گرم از دارو 4-3 بار در  کمتر از 27 
کیلوگرم و  کودکان 9 سال به باال با وزن 27  روز و در 

بیشتر، مشابه افراد بالغ تجویز می شود.
تزریقی

بزرگس���االن: ابتدا 0/5 میلی گ���رم به صورت داخل 
عضالنی تزریق می ش���ود و در صورت نی���از، پس از 

نیم ساعت این مقدار تکرار می شود.
کودکان: مق���دار 0/25 میلی گ���رم به صورت داخل 

عضالنی تزریق می گردد.
اشکال دارویی

Injection: 0.5mg/ml
Tablet: 20mg

        MOMETASONE                 
عالئ���م  درم���ان  در  مومت���ازون  مص���رف:  م���وارد 
رینیت های آلرژیک فصلی و دائمی و پولیپ بینی 

کاربرد دارد.  بالغین 
هشدارها

کورتیکوستروئید های استنشاقی در موارد سل   -1
فعال یا مش���کوک بای���د با احتیاط ف���راوان مصرف 

شوند.
2- احتمال بروز اسپاس���م برونشی در مصرف این 
ک���ه در موارد خفیف می توان با  دارو ها وجود دارد 
کوتاه اثر استنشاقی  گونیس���ت  تجویز یک بتا-دو آ
کورتیکوس���تروئید از بروز آن  قبل از تجویز اس���پری 

جلوگیری نمود.
کورتیکوس���تروئید ها حت���ی از راه استنش���اقی   -3
ک���ودکان همراه  می توانند با تأخیر در رش���د طولی 
باش���ند. ای���ن عارض���ه وابس���ته ب���ه مق���دار و طول 
مصرف می باش���د. تأثیر این تأخیر در رش���د، در قد 
نهایی بیماران پس از رس���یدن به سن بلوغ تائید 

نشده است.
4- بیم���اران دریافت کنن���ده فلوتیکازون مس���تعد 
ابتال به عفونت بوده، لذا از تماس با بیماران مبتال 
به آبله مرغان یا سرخک می بایست اجتناب گردد.
سیس���تمیک  ج���ذب  احتم���ال  دلی���ل  ب���ه   -5
کورتیکوستروئید های استنشاقی، بیماران پس از 
کافی غده آدرنال  اعمال جراحی باید از نظر پاسخ نا

تحت مراقبت باشند.
6- در مصرف دارو در بیماران مبتال به عفونت  های 

درمان نشده باید احتیاط نمود.
س���ردرد،  به ص���ورت  ع���وارض  جانب���ی:  ع���وارض 
رینی���ت،  عضالنی-اس���کلتی،  درد  خس���تگی، 
و  ته���وع  س���ینه،  قفس���ه  درد  بین���ی،  خونری���زی 
گوش درد و التهاب  اس���تفراغ، اختالالت قاعدگی، 
کاندیدیازیس  گوش میانی، تحریک مخاط بینی، 
مخاط بینی، زخم مخاط بینی، و اختالل در حس 

گزارش شده است. بویایی و چشایی 
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نکات قابل توصیه
1- قبل از اولین مصرف دارو، ابتدا باید طبق روش 

کنید. کارخانه سازنده پمپ را فعال  پیشنهادی 
2-  اس���پری بینی، یک ت���ا دو بار در فواصل منظم 

24 یا 12 ساعته مصرف شود. 
3- دو ت���ا چه���ار هفته قبل از ش���روع فص���ل آلرژی 
کرده و در ط���ول دوره آلرژی  مص���رف دارو را ش���روع 

فصلی مصرف دارو قطع نشود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: در رینیت آلرژیک تعداد 2 پاف در هر 
سوراخ بینی، یک بار در روز و در پولیپ بینی 2 پاف 
در هر سوراخ بینی 2-1 بار در روز اسپری می شود. 
کودکان 11-2 س���ال،  کودکان: در رینیت آلرژیک در 
تعداد 1 پاف در هر سوراخ بینی، یک بار در روز و در 
کودکان با س���ن بیش از 11 سال تعداد 2 پاف در هر 

سوراخ بینی، یک بار در روز اسپری می شود. 
اشکال دارویی

Inhaler: 100 mcg. 200 mcg, 400 mcg/
dose
Nasal Spray: 0.05%

           MOMETASONE+                 
       FORMOTEROL            

م���وارد مصرف: از این دارو در درمان آس���م زمانی 
که نیاز به ترکیب درمانی باشد، استفاده می شود.

هشدارها
1- در ص���ورت مص���رف مق���دار زیاد ای���ن دارو برای 
کورتیزون و  طوالن���ی  مدت موجب افزایش س���طح 
س���رکوب مح���ور هیپوتاالموس-هیپوفی���ز- آدرنال 

شود.
نظی���ر  اث���ر  طوالن���ی  ه���ای  گونیس���ت  بتا2آ  -2
فورموترول، ریس���ک مرگ ناشی از آس���م را افزایش 
می دهن���د لذا مومتازون و فورموترول فقط باید در 
بیمارانی مصرف شود که بیماری آن ها با داروهای 
کنت���رل نش���ده اس���ت و ی���ا به علت ش���دت  دیگ���ر 

بیماری نیاز به ترکیب درمانی دارند. 
کورتیکواس���تروئید،  طوالنی م���دت  مص���رف   -3
موجب پوکی استخوان، سرکوب سیستم ایمنی و 

عفونت مجاری تنفسی تحتانی می شود.
کاندیدیازیس  4- در مص���رف ای���ن دارو، عفون���ت 

گزارش شده است. دهانی و حلقی 

5- ای���ن دارو در م���وارد برونکواسپاس���م حاد نباید 
مصرف شود. 

ک���ه از  6- در بیم���اران قلب���ی ب���ا فش���ارخون ب���اال 
کر استفاده می کنند، باید بااحتیاط  داروهای بتابال
گونیس���ت ها ممکن است  مصرف ش���ود زیرا بتا2آ

فشارخون را باال ببرند. 
7- در اف���راد دیابت���ی، در بیم���اران هایپوکالم���ی، 
ع، پوکی اس���تخوان و دچار  گلوکوم، صر کت،  کاتارا

مشکالت تیروئید با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانب���ی: س���ردرد، نازوفارنژی���ت، تغییر در 
کاندیدیازیس دهانی از عوارض  صدا، س���ینوزیت، 

این دارو هستند.
ب���ا  از مص���رف همزم���ان  تداخل  ه���ای داروی���ی: 
پیمکرولیم���وس  ناتالیزوم���اب،   ،BCG کس���ن  وا
کرولیم���وس خ���ودداری ش���ود. ممک���ن اس���ت  و تا
موجب افزایش س���طح پالسمایی مهارکننده های 
کولین استراز، آمفوتریسین بی، مدروهای  استیل 
و  س���مپ����اتومیمتیک ها  ناتالیزوم�������اب،  ل���وپ، 
زن���ده،  کس���ن های  وا تیازی���دی،  دیورتیک ه���ای 

وارفارین و NSAIDها شوند. 
که در درم���ان قبلی  مقدار مصرف: در اف�������رادی 
کرده باشند،  کورتیکواستروئید تنفسی استفاده  از 
100/5 میکروگ���رم دو ب���ار در روز و ه���ر ب���ار دو پ���اف 
که در درمان قبلی از  ش���روع می ش���ود. در افرادی 
کورتیکواس���تروئید تنفسی استفاده  مقادیر باالی 
کرده باشند، 200/5 میکروگرم دو بار در روز و هر بار 
کثر مقدار مصرف  دو پاف استفاده می ش���ود. حدا

روزانه 4 پاف می باشد.
اشکال دارویی 

Inhaler: Mometasone (50 mcg-200 
mcg) + Formoterol Fumarate 5mcg

        MONTELUKAST           
م���وارد مص���رف: مونتلوکاس���ت ب���رای درم���ان و 

کاربرد دارد. پیشگیری آسم مزمن 
موارد من���ع مصرف: ب���رای درمان حم���الت حاد 
آس���م، به ص���ورت مونوتراپ���ی و ی���ا برای درم���ان یا 
پیشگیری از حمالت آس���م ناشی از فعالیت بدنی 

نباید مصرف شود.
هشدارها: در موارد نارسایی شدید کبدی باید به 

 احتمال افزایش نیمه عمر آن توجه داشت.
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Churg-Strauss د س���ن�����درم  جانب�����ی:  ع������وارض 

)ائوزینوفیلی، بثورات واس���کولیتی، تشدید عالئم 
محیط���ی(،  نوروپات���ی  و  قلب���ی  ع���وارض  ری���وی، 
گوارش���ی، خش���کی د ه���ان، احس���اس  اخت���الالت 
کنش های ازدیاد حساسیت )آنژیوادم،  تشنگی، وا
ناتوان���ی  و  ضع���ف  احس���اس  جل���دی(،  بث���ورات 
غیرطبیعی، سرگیجه، سردرد، کرختی و بی حسی، 
اخت���الل در خ���واب )خواب آلودگ���ی،  بی خواب���ی، 
کابوس(، عفونت های دس���تگاه تنفس���ی فوقانی،  
ت���ب، درد ه���ای عضالن���ی و مفصلی، تپ���ش قلب، 
کولس���تاتیک، افزایش ترانس آمیناز های  هپاتیت 
س���رمی،  ادم،  توه���م، حم���الت تش���نجی و پیوری 

گزارش شده است. )ادرار چرکی( با این دارو 
القاءکنن���ده  دارو ه���ای  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کبدی نظی���ر ریفامپی���ن و فنوباربیتال  آنزیم ه���ای 
کاه���ش غلظت پالس���مایی  ممکن اس���ت باع���ث 

مونتلوکاست شوند.
نکات قابل توصیه

کاربرد  1- ای���ن دارو ب���رای درمان حمله حاد آس���م 
ندارد.

2- در ص���ورت مش���اهده چ���رک در ادرار ی���ا س���ایر 
عوارض به پزشک اطالع داده شود.

3- این دارو در پیش���گیری از حمله آس���م ناشی از 
کاربرد ندارد. فعالیت بدنی 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: مق���دار 10 میلی گرم ه���ر روز به هنگام 

عصر مصرف می شود.
کودکان: مقدار 5-4 میلی گرم هرروز به هنگام عصر 

مصرف می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 5mg; 10mg
Granule: 4 mg/sachet

        OLOPATADINE                  
موارد مص���رف: این دارو در درم���ان آلرژی فصلی 

مصرف می شود. 
کردن دارو در چشم یا دهان  هشدارها: از اسپری 

خودداری شود.
ع���وارض جانبی: تحریک موضع���ی، ادم موضعی، 
س���ردرد، ضعف، خش���کی بینی، ایج���اد طعم تلخ 

دردهان از عوارض این دارو می باشند.

تداخل  ه���ای داروی���ی: ای���ن دارو ممک���ن اس���ت 
کولینرژیک  موج���ب افزایش اثرات داروه���ای آنتی 
شود. این دارو ممکن است موجب افزایش سطح 
کولین  پالس���مایی و اثرات مهارکننده های استیل 

استراز و بتاهیستین شود.
ن���کات قابل توصی���ه: ممکن اس���ت موج���ب بروز 

گیجی و منگی شود شود. حالت 
مقدار مصرف: دو پاف در هر سوراخ بینی، دو بار 

کثر 4 ماه استفاده شود. در روز برای حدا
اشکال دارویی

Nasal Spray: 0.6 %( 665 mcg/puff) 
Ophtalmic Drop: 5 mg/ 5 ml

     PEDIATRIC GRIPE               
موارد مصرف: این ترکیب به منظور کاهش عالئم 
س���رماخوردگی، التهاب سینوس  ها و عفونت  های 
دس���تگاه تنفس���ی فوقانی، درمان عالمتی رینیت 
کاهش التهاب  آلرژیک فصلی و رینیت وازوموتور و 
گ���وش میان���ی ناش���ی از تغیی���رات فش���ار ه���وا بکار 

می رود.
گلوکوم با  م���وارد منع مص���رف: در مبتالی���ان ب���ه 
گوارشی، زیادی  زاویه باریک، احتباس ادرار، زخم 
کرونر  و  فش���ارخون، بیماری های ش���دید ش���ریان 

آسم شدید نباید مصرف شود.
هش���دارها: مص���رف ای���ن دارو در بیم���اران تحت 
درم���ان با دارو ه���ای مهارکنن���ده آنزی���م مونوآمین 
کس���یداز ممک���ن اس���ت موجب تش���دید تحریک  ا
کالپس  سیس���تم عصبی مرکزی و ایجاد تش���نج یا 

قلبی-عروقی شود.
عوارض جانب���ی: بی قراری، ل���رزش، رنگ پریدگی، 
اش���کال در تنف���س، بی خواب���ی، ته���وع، تش���نج، 
کمی  کالپ���س قلبی-عروق���ی هم���راه ب���ا  آریتم���ی، 
فشارخون، تسکین بیش ازحد، سرگیجه، خشکی 
د ه���ان، ته���وع، اس���تفراغ و ت���اری دی���د، س���ردرد و 

بی قراری از عوارض جانبی دارو هستند.
ای���ن  همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
ف���رآورده با دارو های ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای 
و س���ایر دارو ه���ای تضعیف کنن���ده CNS، موج���ب 
تش���دید اث���رات ای���ن دارو ه���ا می گ���ردد. دارو های 
و   )MAO( کس���یداز  ا مونوآمی���ن  مهارکنن���ده 
گیرنده بت���ا - آدرنرژیک نیز اثرات  مهارکننده  ه���ای 
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ترکیبات مقلد سمپاتیک موجود در این فرآورده را 
افزایش می دهند.

ک���ودکان بین 6-1 س���ال، 4  مق���دار مص���رف: در 
کودکان 12-6 س���ال،  8 میلی لیتر،  میلی لیت���ر و در 

کثر 4-2 بار در روز، مصرف می شود. حدا
اشکال دارویی

Syrup: (Chlorpheniramine 0.67 mg + 
Pseudoephedrine 10 mg)/5 ml

      PHENYLEPHRINE          
م���وارد مصرف: ای���ن دارو به  عن���وان ضداحتقان 

بینی و چشمی مصرف می شود.
هشدارها

مهارکنن���������������ده  داروه�����ای  ک���ه  اف�����رادی  در   -1
کس���یدار مص���رف می کنن���د و ی���ا دچار  مونوآمینوا
دیاب���ت،  تیروئی���د،  پ���رکاری  ب���اال،  فش��������ارخون 
بیماری ه���ای انس������دادی ع���روق قلب���ی، افزایش 
فش���ار چش���م و هایپرپالزی پروس���تات هستند با 

احتیاط مصرف شود. 
2- قط���ع مصرف بعد از مصرف مزمن آن می تواند 

موجب احتقان برگشتی شود. 
ع���وارض جانب���ی: در صورت  جذب سیس���تمیک 
کاهش ب���رون ده قلب،  می توان���د موجب آریتمی، 
اضطراب، س���رگیجه، اس���یدوز متابولیک، لرزش و 

عالئم سمپاتیمک شود.
ج���ذب  ص���ورت  در  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
سیس���تمیک، پس از مصرف فنیل افرین همراه با 
ماپروتیلن، داروهای ضدافس���ردگی سه حلقه ای 
کس���یداز ممکن  و مهارکننده های آنزیم مونوآمینوا

است فشارخون افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

1- در هر دوره درمان، بیش از سه روز استفاده نشود.
2- قبل از استفاده از دارو بینی باید تمیز شود. 

3- بع���د از اس���تفاده از دارو ب���رای 5 ت���ا 10 دقیقه از 
بینی تنفس نشود.

مقدار مصرف
بزرگساالن: از قطره یا اسپری 0/25% و 0/5% 2 تا 
3 قطره یا پاف در هر س���وراخ بینی هر چهار ساعت 

استفاده می شود.
ک���ودکان: از قطره یا اس���پری 0/25% 2 تا 3 قطره یا 
پاف در هر س���وراخ بینی هر چهار س���اعت استفاده 

می شود.
اشکال دارویی

Nasal Drop: 0.25%, 0.5%
Nasal Spray: 0.25%, 0.5%

     PORACTANT ALFA          
کتانت آلفا برای پیش���گیری و  موارد مصرف: پورا
درمان سندرم زجر تنفسی یا بیماری غشا هیالینی 

کار می رود. در نوزادان نارس به 
هشدارها

آنم���ی،  اس���یدوز،  ب���ه  ن���وزاد  ابت���ال  1- در ص���ورت 
هیپوگلیسمی، هیپوتانس���یون و هیپوترمی قبل از 
مص���رف دارو، ابت���دا تصحیح وضعیت ن���وزاد ازنظر 

بیماری های فوق توصیه می شود.
2- در طول تجویز دارو از باز بودن و عدم انسداد در 
مجاری هوایی باید مطمئن بود. ضمنًا فشارخون، 
کس���یژن ش���ریانی  ضرب���ان قل���ب و درص���د اش���باع ا
کنترل ش���ود. در ص���ورت ب���روز دوره  های  بایس���تی 
کس���یژنی،  کاه���ش اش���باع ا موقت���ی برادی���کاردی، 
انس���داد داخل نای و یا وقوع هیپوتانس���یون، باید 
کرده و پس از  کئ���ال دارو را متوقف  تجویز داخل ترا
تحت کنترل درآمدن وضعیت نوزاد می توان تجویز 

کرد. مجدد دارو را شروع 
کاهش موقتی فعالیت الکتریکی  ع���وارض جانبی: 
خ دهد. انس���داد مج���اری هوایی،  مغ���ز می تواند ر
کاهش اشباع  کاهش فشارخون و  کاردی،  برادی 
که  کس���یژن ش���ریانی از ع���وارض احتمال���ی اس���ت  ا
در ص���ورت وق���وع نیاز به توجهات خاص پزش���کی 

دارند.
نکات قابل توصیه

1- قب���ل از تجوی���ز داخ���ل نای���ی سوسپانس���یون 
کتانت آلفا می بایست لوله تراشه در نای نوزاد  پورا

وارده شده باشد.
2- بی���ن تجویز دوز ه���ای دارو حداقل 12 س���اعت 
کس���ی نوبت  فاصل���ه داده ش���ود. در موارد پروفیال
دوم را می ت���وان 6 س���اعت پ���س از نوب���ت اولیه نیز 

تجویز نمود.
 2/5 )معم���واًل  دارو  موردنی���از  اولی���ه  مق���دار   -3
کیلو وزن نوزاد( به دو قس���مت  میلی لیت���ر به ازا هر 
مس���اوی تقسیم ش���ده و ابتدا نصف مقدار به یک 
ری���ه ن���وزاد تجویز می گ���ردد. پس از تثبیت ش���دن 
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مخالف وارد می شود.
کث���ر مقدار مصرف���ی دارو نبای���د بیش از 5  4- حدا

کیلوگرم وزن بدن باشد. میلی لیتر به ازای هر 
5- محتویات هر ویال فقط یک بار می تواند توسط 
س���وزن برداش���ته ش���ود. مازاد دارو باید دور ریخته 

شود.
مق���دار مص���رف: ابت���دا ml/kg 2/5 به ص���ورت 
سوسپانس���یون داخل تراش���ه ای و در صورت نیاز، 
مقدار ml/kg 1/5 مصرف می شود. در صورت نیاز 
کثر  بیشتر، مقدار ml/kg 1/5 تجویز می گردد. حدا

مقدار مصرف ml/kg 5 می باشد.
اشکال دارویی

Injection: 80 mg/ml

    PSEUDOEPHEDRINE    
ترکی���ب  ی���ک  پس���ودوافدرین  مص���رف:  م���وارد 
که در درمان احتق���ان بینی یا  ضداحتقان اس���ت 
س���ینوس  ها، مجرای شیپور استاش، التهاب حاد 
گ���وش میانی،  ش���یپور اس���تاش، التهاب س���روزی 
رینیت وازوموتور و اختالل عملکرد گوش میانی به 

دلیل تغییرات فشار جو، استفاده می شود.
هشدارها

1- در م���واردی چ���ون بیماری ه���ای قلبی-عروقی 
ی���ا  قلب���ی  ایس���کمیک  بیماری ه���ای  جمل���ه  از 
کرونر، زیادی فشارخون،  بیماری  های حاد شریان 
گلوک���وم، پ���رکاری تیروئید و بزرگ ش���دن  دیاب���ت، 

پروستات، باید بااحتیاط فراوان تجویز شود.
2- پس���ودوافدرین را نبای���د همزم���ان ب���ا ترکیبات 
کس���یداز )MAO( تجوی���ز  مهارکنن���ده مونوآمی���ن ا
نمود و در صورت نیاز،  حداقل 2 هفته پس از قطع 

گردد. این ترکیبات باید تجویز 
ع���وارض جانب���ی: تش���نج، ایج���اد توه���م، ضربان 
نامنظم قل���ب، بروز اش���کال در به خ���واب رفتن از 

عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل  ه���ای دارویی: مص���رف همزمان ترکیبات 
گیرن���ده بت���ا آدرنرژیک ب���ا پس���ودوافدرین  مس���دد 
گ���روه داروی���ی  موج���ب مه���ار اث���رات درمان���ی دو 
گیرنده بتا ممکن است موجب  می گردد. انس���داد 
گیرنده آلفا و درنتیجه  افزایش فعالیت ناخواس���ته 
خطر بروز زیادی فشارخون، برادیکاردی بیش ازحد 

گردد. مهارکننده  های آنزیم  و احتم���ااًل وقفه قلبی 
کس���یداز )MAO( نیز چنانچ���ه توأم با  مونوآمی���ن ا
پس���ودوافدرین تجوی���ز ش���وند،  موج���ب تقویت و 
تش���دید آثار تحریک قلبی و اث���ر تنگ کننده عروقی 
پس���ودوافدرین می گردند. درنتیج���ه احتمال بروز 
سردرد، آریتمی قلبی،  استفراغ و زیادی فشارخون 

گهانی وجود دارد. حاد یا نا
نکات قابل توصیه

1- برای جلوگیری از بی خوابی، دارو با فاصله چند 
ساعت قبل از خواب مصرف شود.

2- در ص���ورت وج���ود تب یا عدم بهب���ود بیماری، 
گردد. طی 7 روز پس از مصرف، به پزشک مراجعه 

مقدار مصرف
بزرگس���االن: به منظ���ور رف���ع احتق���ان بین���ی، 60 
میلی گرم هر 6-4 س���اعت یک بار تجویز می ش���ود. 

کثر میزان مصرف mg/day 240 است. حدا
ک���ودکان 6-2 س���ال 15 میلی گ���رم هر  ک���ودکان: در 
کودکان 12-6 سال 30 میلی گرم  6-4 ساعت و در 
ه���ر 6-4 س���اعت مص���رف می ش���ود. در ن���وزادان 
 45 کث���ر  )حدا میلی گ���رم   11/25 ماه���ه،   12 -23
میلی گ���رم در روز( و در ن���وزادان 12-4 ماه���ه، 7/5 
کث���ر  30 میلی گرم(  میلی گرم هر 6-4 س���اعت )حدا

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 30 mg
Syrup: 30 mg/5 ml

       SALBUTAMOL                 
موارد مصرف: س���البوتامول برای درمان آس���م و 
سایر حاالت همراه با انسداد برگشت پذیر راه های 
تنفس���ی و همچنی���ن ب���رای جلوگی���ری از زایم���ان 

زودرس مصرف می شود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود بیماری ه���ای قلبی-عروقی 
ش���امل آریتمی قلبی، عدم کفایت می���وکارد و عروق 
کرونر، افزایش فشارخون، بیماری ایسکمی قلبی، 
طوالنی شدن فاصله  QT، پرکاری تیروئید و دیابت 

باید بااحتیاط فراوان تجویز شود.
گیرنده بتا دو آدرنرژیک  2- درمان با محرک ه���ای 
کاهش ش���دید پتاس���یم سرم  ممکن اس���ت باعث 
شود. این اثر در صورت مصرف همزمان تئوفیلین 
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کورتیکوستروئید ها، دارو های مدر  و مشتقات آن، 
و به وسیله هیپوکسی ممکن است تشدید شود.

3- ممکن است انقباضات رحم را مهار نماید.
در  )معم���واًل  خفی���ف  ل���رزش  جانب���ی:  ع���وارض 
گشادی عروق  دس���ت ها(، فشار عصبی، س���ردرد، 
ک���ی  کاردی، به ن���درت  محیط���ی، تپ���ش قل���ب، تا
کاهش پتاس���یم سرم متعاقب  درد های عضالنی،  
کنش های حساسیت مفرط  تجویز مقادیر زیاد، وا
کهیر و  ش���امل اسپاس���م نایژه ای پارادوکس���یکال، 

گزارش شده است. آنژیوادم 
زی���اد  مقادی���ر  تجوی���ز  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
س���البوتامول قب���ل ی���ا اندک���ی پ���س از بیهوش���ی با 
کلروفرم یا  هالوتان ممکن است خطر آریتمی شدید 
بطن���ی را به وی���ژه نزد اش���خاص باس���ابقه بیماری 
قلب���ی افزای���ش دهد. مص���رف همزم���ان دارو های 
ضدافس���ردگی س���ه حلقه ای و ی���ا مهارکننده  های 
کس���یداز با س���البوتامول ممکن اس���ت  مونوآمین ا
باع���ث تش���دید اث���ر دارو برسیس���تم عروقی ش���ود. 
مصرف همزمان این دارو با گلیکوزید های دیژیتال 
ممکن اس���ت خطر آریتمی قلب���ی را افزایش دهد. 
کوکائین عالوه براثر  مصرف همزمان سالبوتامول با 
افزاینده تحریک CNS، ممکن است اثرات جانبی 
عروقی هر یک را نیز افزایش دهد. مصرف همزمان 
گشادکنندگی  با مس���دد های بتا ممکن است با اثر 

برونش سالبوتامول مقابله نماید.
نکات قابل توصیه

1- از تماس آئروس���ل  های استنش���اقی با چشم  ها 
کرد. باید اجتناب 

2- بین 2 استنش���اق متوالی حداق���ل 2-1 دقیقه 
فاصله گذاشته شود.

3- در صورتی ک���ه پ���س از مص���رف دارو اش���کال در 
تنفس باقی ماند یا بدتر ش���د، بالفاصله به پزشک 

اطالع داده شود.
گلو، پس از هر بار  4- در صورت بروز خش���کی لب و 

مصرف دارو د هان با آب شسته شود.
5- در ص���ورت ض���رورت مص���رف همزم���ان ی���ک 
کورتیکوستروئید با این دارو،  آئروسل استنش���اقی 
بهتراس���ت ائروس���ل س���البوتامول 5 دقیق���ه زودتر 

مصرف شود.
6- ش���کل دارویی محلول نبوالیزر قبل از مصرف 

گردد. باید رقیق 

مقدار مصرف
کی خورا

بزرگس���االن: مقدار 4 میلی گ���رم از دارو 4-3 بار در 
کثر مقدار مصرف دارو در  روز تجویز می ش���ود. حدا

یک نوبت 8 میلی گرم می باشد.
کودکان: تا س���ن دوس���الگی mcg/kg 100 چهار بار 
در روز، 6-2 س���الگی 2-1 میلی گرم 4-3 بار در روز 
و 12-6 س���الگی 2 میلی گرم 4-3 ب���ار در روز تجویز 

می شود.
تزریقی

زیر جل���دی یا داخ���ل عضالن���ی - 500 میکروگرم از 
دارو تجویز می شود که در صورت لزوم هر 4 ساعت 

یک بار قابل تکرار است.
تزری���ق آهس���ته وری���دی - 250 میکروگ���رم از دارو 
که در ص���ورت لزوم هر 4 س���اعت  تجوی���ز می ش���ود 

یک بار قابل تکرار است.
 5 mcg/min انفوزی���ون داخلی وریدی - در ابت���دا
که برحس���ب پاسخ بیمار و ضربان  تجویز می گردد 
قل���ب قابل تنظی���م اس���ت و معم���واًل در محدوده 
بیش���تر  ل���زوم  ص���ورت  در  ی���ا  و   3-20  mcg/min

می باشد.
استنشاقی

بزرگس���االن: مق���دار 200-100 میکروگرم )2-1 پاف( 
کثر 4-3 بار در روز برای عالئم پایدار تجویز  ت���ا حدا
می گردد. برای پیشگیری اسپاسم نایژ ه ای ناشی 
از ورزش مق���دار 200 میکروگ���رم )دو پ���اف( مصرف 

می شود.
که در  ک���ودکان: مق���دار 100 میکروگ���رم )یک پ���اف( 
صورت لزوم تا 200 میکروگرم )دوپاف( قابل افزایش 
اس���ت. برای پیش���گیری اسپاس���م نایژ ه ای ناشی 
از ورزش مق���دار 100 میکروگ���رم )ی���ک پ���اف( تجویز 

می شود.
محلول های استنشاقی نبوالیزر

ک���ه در ع���رض 5-15  بزرگس���االن: 2/5 میلی گ���رم 
به ص���ورت  نبوالی���زر  دس���تگاه  طری���ق  از  دقیق���ه 
استنشاق د هانی مصرف می ش���ود. این مقدار در 

صورت لزوم هر 6-4 ساعت می تواند تکرار شود.
ک���ه در ع���رض  ک���ودکان: 1/25 ت���ا 2/5 میلی گ���رم 
15-5 دقیقه از طریق نبوالیزر به صورت استنشاق 
د هانی مصرف می ش���ود. در ص���ورت لزوم هر 4-6 

ساعت قابل تکرار است.
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ه���ر د ازای  ب���ه  ت���ا 0/15 میلی گ���رم  ن���وزادان: 0/05 

ک���ه در ع���رض 15-5 دقیقه از  کیلوگ���رم وزن ب���دن 
طریق نبوالیزر به صورت استنش���اق د هانی تجویز 
می ش���ود. در صورت ل���زوم هر 4 تا 6 س���اعت قابل 

تکرار است.
اشکال دارویی

Inhaler: 100 mcg/dose
Injection: 0.5 mg/ml
Syrup: 2 mg/5 ml
Tablet: 2 mg

       SALMETEROL                
موارد مصرف: سالمترول در انسداد برگشت پذیر 
مجاری هوائی ش���امل آسم ش���بانه و پیشگیری از 
اسپاس���م مجاری هوائی ناشی از فعالیت بدنی در 
که نیاز ب���ه درمان طوالنی مدت و مداوم  بیمارانی 
ب���ا برونکودیالت���ور دارن���د و نیز در بیم���اران مبتالبه 

کاربرد دارد.  COPD
هشدارها

1- مصرف همزمان سالمترول با ضدافسردگی  های 
س���ه حلق���ه ای و مهارکننده  های آنزی���م مونوآمین 
اث���ر  باع���ث تش���دید  کس���یداز )MAO( می توان���د  ا
گردد. این تداخل  سالمترول روی سیستم عروقی 
حتی تا 2 هفته پس از قطع مصرف ضدافسردگی  ها 

می تواند روی دهد.
ب���ه  مبت���ال  دربیم���اران  س���المترول  مص���رف   -2
بیماری های عروق کرونر قلبی، آریتمی  های قلبی، 
هیپرتیروئیدیسم، فئوکروموسیتوما باید با احتیاط 

گیرد. صورت 
عوارض جانب���ی: برونکواسپاس���م ناش���ی از ازدیاد 
حساسیت و یا به صورت پارادوکسیکال، درماتیت 
به ص���ورت  حساس���یت  ازدی���اد  کنش ه���ای  وا و 
کهی���ر، اسپاس���م و  آنژی���وادم، بث���ورات جل���دی و 
گزارش شده  تحریک یا ورم حنجره ازجمله عوارض 

سالمترول می باشند. 
کاه���ش اث���رات درمان���ی  تداخل  ه���ای داروی���ی: 
ب���ا  همزم���ان  مص���رف  ص���ورت  در  س���المترول 
بتابلوکر ه���ای موضع���ی و سیس���تمیک می توان���د 
کورتیکوس���تروئید ها،   روی دهد. مصرف همزمان 
دیورتیک ه���ا، تئوفیلی���ن و مش���تقات آن می تواند 
باعث تشدید هیپوکالمی گردد. ضدافسردگی  های 

س���ه حلق���ه ای و مهارکننده  های آنزی���م مونوآمین 
کس���یداز باعث تش���دید اثرات عروقی س���المترول  ا

می شوند.
نکات قابل توصیه

کمتر از 12  1- دارو بی���ش از 2 بار در روز و در فواصل 
ساعت مصرف نشود.

ب���روز  از  پیش���گیری کننده  نق���ش  س���المترول   -2
کار ب���ردن آن ب���رای  حم���الت آس���م را دارد، از ب���ه 
تسکین حمله آسم خودداری شود. برای تسکین 
گونیس���ت  س���ریع حم���الت هم���واره یک بت���ا-دو آ
استنشاقی سریع االثر نظیر اسپری سالبوتامول در 

دسترس باشد.
3- در صورتی که بیمار در طول مصرف سالمترول، 
ب���رای بی���ش از ی���ک روز مجبور به مصرف اس���پری 
کوت���اه اثر نظیر س���البوتامول بی���ش از 3 ب���ار در روز 

شود، حتمًا به پزشک خود مراجعه نماید.
4- در ص���ورت مص���رف مق���دار مص���رف دارو برای 
پیشگیری از حمله آسم ناشی از فعالیت بدنی، از 
مصرف نوبت بعدی تا 12 ساعت خودداری شود.

مق���دار مصرف: تع���داد 2 پ���اف از راه د هان، 2 بار 
در روز )صب���ح و عصر( در فواصل تقریبًا 12 س���اعته 
اس���تفاده می ش���ود. در پیش���گیری از حمله آس���م 
ناشی از فعالیت بدنی، تعداد 2 پاف حداقل نیم تا 
یک ساعت قبل از فعالیت بدنی استفاده می شود 
که به ط���ور منظم و مداوم س���المترول  )بیماران���ی 
مصرف می کنن���د نیازی به مص���رف مقدار مصرف 

پیشگیری قبل از فعالیت بدنی ندارند(.
اشکال دارویی

Inhaler: 25 mcg/dose, 50 mcg/dose

           SALMETEROL+             
       FLUTICASONE           

موارد مص���رف: ترکیب س���المترول و فلوتیکازون 
در درم���ان نگه دارن���ده و طوالنی مدت آس���م و نیز 
مج���اری  انس���دادی  برگش���ت پذیر  بیماری  ه���ای 
کاربرد  هوایی در بیماران با س���ن 4 سال یا بزرگ تر 

دارد.
موارد منع مصرف: در درمان اولیه حمالت آسم 

کاربرد ندارد.
هشدارها

در  س���المترول-فلوتیکازون  ترکی���ب  مص���رف   -1
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مادران شیرده می بایست بااحتیاط فراوان صورت 
گیرد.

کودکان  2- به دلی���ل احتمال بروز تأخیر در رش���د 
ک���ودکان باید با احتیاط و با پایش  مصرف دارو در 

گیرد. بیمار صورت 
3- در س���المندان، بیم���اران مش���کوک ی���ا مبتال به 
سل و در موارد عفونت های درمان نشده، بیماران 
مبتال به آریتمی  های قلبی، عدم کفایت عروق کرونر، 
ع( و تیروتوکسیکوز با  فشارخون باال، تش���نج )یا صر

احتیاط فراوان مصرف شود.
ع���وارض جانبی: برونکواسپاس���م پارادوکس���یکال، 
واس���کولیتی،  بث���ورات  نوروپات���ی،  ائوزینوفیل���ی، 
سردرد، اسپاسم یا تحریک و ورم حنجره، فارنژیت، 
عفونت های دستگاه تنفس���ی فوقانی، برونشیت، 
کاندیدیازیس د هان،  وجود خون در خلط بین���ی، 
درد س���ینه، س���رفه، اس���هال، خش���ونت صدا، درد 
گوارش���ی، الته���اب ملتحم���ه چش���م،  و اخت���الالت 
درد ه���ای عضالن���ی، تهوع، بی ق���راری، تپش قلب، 
کاردی، رینیت، رینوه، سینوزیت، اختالل در  کی  تا
خ���واب، لرزش دس���ت و پا و عفونت های ویروس���ی 
گزارش ش���ده ترکی���ب  گ���وارش از ع���وارض  دس���تگاه 

سالمترول-فلوتیکازون می باشند.
همزم�������ان  مص�������رف  داروی������ی:  ت���داخل  ه���ای 
ضدافسردگی  های سه حلقه ای و مهارکننده  های 
کس���یداز با فرآورده  ه���ای حاوی  آنزی���م مونوآمین ا
گونیس���ت بر  س���المترول باعث تش���دید اثرات بتا آ
روی سیس���تم عروقی می ش���ود. ای���ن تداخل تا 2 
هفته پس از قطع مصرف دارو های ضدافس���ردگی 
نیز می تواند روی دهد. بتابلوکر ها به خصوص انواع 
گونیستی  غیرانتخابی می توانند باعث مهار اثر بتا آ
س���المترول و نیز تشدید برونکواسپام بیمار آسمی 
ش���وند. مدر ه���ای دفع کننده پتاس���یم و مدر های 
تیازی���دی می توانن���د باع���ث تش���دید هیپوکالم���ی 
اث���رات قلبی-عروق���ی ش���وند. مهارکننده  ه���ای  و 
کبدی باعث افزایش  کسیداز  سیستم سیتوکروم ا

غلظت پالسمایی این دارو می شوند.
نکات قابل توصیه

ک���ودکان مصرف کنن���ده ای���ن دارو به طور  1- رش���د 
مرتب تحت نظر قرار داده شود.

کنترل بیماری آسم و پیشگیری  2- این دارو برای 
از حمالت آسم تجویزشده است از مصرف آن برای 

تس���کین حمله آسم اجتناب ش���ود. برای تسکین 
حمالت همواره اسپری سریع االثر سالبوتامول به 

همراه بیمار باشد.
گر عالئم آس���م بیمار بهبود نیافته و مجبور به  3- ا
اس���تفاده مکرر از اس���پری سریع االثر س���البوتامول 
خود برای تس���کین حمالت آسم هست، این یک 
کنت���رل بوده،  هش���دارها ب���رای خ���روج بیم���اری از 

سریعًا به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مصرف: تعداد 2 پاف از راه د هان 2 بار در 

روز استفاده می شود.
اشکال دارویی

Inhaler: (Salmeterol 25mcg + 
Fluticasone 50mcg, 125mcg, 250mcg)/
dose

         SURFACTANT                
و  درم���ان  در  کتانت  س���ورفا مص���رف:  م���وارد 
پیشگیری از سندرم زجر( تنفسی در نوزادان نارس 

کاربرد دارد.
موارد منع مصرف: در خونریزی فعال ریوی منع 

مصرف دارد.
هشدارها

گازه���ای خ���ون ش���ریانی  1- اندازه گی���ری منظ���م 
)ABG( توصیه می شود.

گذرای برادی کاردی  2- در ص���ورت بروز دوره های 
کاهش اشباع شریانی، باید قطع موقتی مصرف  و 
دارو بررس���ی شود. شروع مجدد تجویز دارو پس از 

کنترل شرایط پیش آمده امکان پذیر است. 
تغیی������رات  ب���روز  احتم������ال  ج���انب���ی:  ع�������وارض 
داخ���ل   خونری���زی  ب���ه  منج���ر  همودینامی���ک 
جمجمه ای و خونریزی ریوی وجود دارد. عفونت، 
کسیژناسیون، افزایش  برادی کاردی گذرا، کاهش ا
ک���س از لول���ه داخل تراش���ه ای  فش���ار CO2 و ریفال
خ ده���د. احتم���ال ضعیف ت���ر عوارض  می توان���د ر
افزای���ش  ی���ا  اف���ت  هیپوکرب���ی،  آپن���ه،  به ص���ورت 
فشارخون، انقباض عروقی، تشنج، هیدروسفالی 

و رنگ پریدگی نیز وجود دارد.
ن���کات قابل توصی���ه: امکان انس���داد لوله تراش���ه 

توسط ترشحات خلطی وجود دارد.
 135 mg/kg( 5 ml/kg مق���دار مص���رف: مق���دار
که در ص���ورت نیاز  فس���فولیپید(، تجویز می ش���ود 
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کس���یمم 4 دوز در ط���ول 5 روز اول د می توان���د ت���ا ما

تولد نوزاد تکرار شود.
اشکال دارویی

Injection: 27 mg/ml

         TERBUTALINE                
موارد مصرف: تربوتالین برای درمان آسم و سایر 
حاالت توأم با انسداد برگشت پذیر راه های تنفسی 

و پیشگیری از زایمان زودرس بکار می رود.
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود بیماری ه���ای قلبی-عروقی 
ش���امل آریتمی قلبی، عدم کفایت میوکارد و عروق 
کرونر، افزایش فشارخون، دیابت، پرکاری تیروئید، 
ع )یا  کتواس���یدوز، فئوکروموس���یتوم و حمالت صر

سابقه آن( با احتیاط فراوان مصرف شود.
گیرن���ده بتادو آدرنرژیک  2- درم���ان با محرک های 
پتاس���یم  ش���دید  کاه���ش  باع���ث  اس���ت  ممک���ن 
س���رم ش���ود. این اثر درنتیجه مص���رف همزمان با 
کورتیکوس���تروئید ها، دارو های مدر و  تئوفیلی���ن، 

به وسیله هیپوکسی ممکن است تشدید شود.
در  )معم���واًل  خفی���ف  ل���رزش  جانب���ی:  ع���وارض 
گش���ادی  س���ردرد،  عصب���ی،  فش���ار  دس���ت ها(، 
کاردی،  ک���ی  تا قل���ب،  تپ���ش  محیط���ی،  ع���روق 
پتاس���یم  کاه���ش  به ن���درت درد ه���ای عضالن���ی،  
کنش های  س���رم متعاقب تجوی���ز مقادیر زی���اد، وا
حساسیت بیش ازحد ش���امل اسپاسم برونشیال 
کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی  پارادوکس���یکال، 

دارو هستند.
تداخل  های دارویی: تجویز مقادیر زیاد تربوتالین 
کلروفرم یا  هالوتان  قبل یا اندکی پس از بیهوشی با 
ممکن اس���ت خطر آریتمی ش���دید بطنی را به ویژه 
نزد اشخاص باسابقه بیماری قلبی افزایش دهد. 
مص���رف همزم���ان دارو ه���ای ضدافس���ردگی س���ه 
کس���یداز  حلق���ه ای یا مهارکننده  ه���ای مونوآمین ا
ب���ا س���البوتامول ممک���ن اس���ت باعث تش���دید اثر 
دارو برسیس���تم عروق���ی ش���ود. مص���رف همزم���ان 
گلیکوزید ه���ای دیژیت���ال ممک���ن اس���ت خطر  ب���ا 
آریتم���ی قلب���ی را افزای���ش دهد. مص���رف همزمان 
گیرن���ده بت���ا ممک���ن اس���ت ب���ا اثر  ب���ا مس���دد های 

گشادکنندگی برونش دارو مقابله نماید.

مقدار مصرف
کی خورا

بزرگس���االن: مقدار 2/5 میلی گرم از دارو سه بار در 
کثر 5 میلی گرم سه  روز، به مدت 2-1 هفته تا حدا

بار در روز، تجویز می شود.
 75 mcg/kg کودکان: تا س���ن هفت سالگی مقدار
ک���ودکان 15-7 س���ال 2/5  س���ه ب���ار در روز و برای 

میلی گرم 3-2 بار در روز تجویز می گردد.
تزریقی

کثر  بزرگس���االن: مقدار 500-250 میکروگرم تا حدا
چه���ار ب���ار در روز به ص���ورت زی���ر جل���دی، داخ���ل 
عضالنی یا آهسته وریدی تزریق می شود. بعالوه، 
 3-5  mcg/ml 5-1/5 از محلول mcg/min مقدار
دارو ب���ه م���دت 10-8 س���اعت به ص���ورت م���داوم 

انفوزیون می گردد.
 300 کث���ر  حدا ت���ا   10  mcg/min مق���دار  ک���ودکان: 
تجوی���ز  س���ال   2-15 ک���ودکان  ب���رای  میکروگ���رم 
می گردد. در صورت ل���زوم انفوزیون مداوم، مقدار 

کاهش یابد. دارو باید 
محلول استنشاقی نبوالیزر

بزرگس���االن: مقدار 10-5 میلی گرم، 4-2 بار در روز 
که ممکن اس���ت در موارد آس���م  مصرف می ش���ود 

حاد شدید مقدار بیشتری الزم باشد.
کودکان بزرگ تر از 8 س���ال: با توجه به سن بیمار 
ب���ار در روز مص���رف  مق���دار 5-2 میلی گ���رم، 2-4 

می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 0.5 mg/ml
Nebulization: 2.5 mg/ml 
Tablet: 5 mg

      THEOPHYLLINE                
موارد مص���رف: تئوفیلی���ن برای درمان انس���داد 
برگش���ت پذیر راه های تنفسی و آس���م حاد مصرف 

می شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود خی���ز ح���اد ریوی،  
ناتوان���ی احتقانی قل���ب، تب پای���دار، بیماری های 
کب���دی،  زخم معده، پرکاری تیروئید یا سپس���یس 

و اختالالت صرعی با احتیاط فراوان تجویز شود.
کاردی، تپش قلب، تهوع،   کی  عوارض جانب���ی: تا
گوارش، س���ردرد، فراموش���ی،  اختالالت دس���تگاه 
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آریتم���ی و تش���نجات ویژه در صورت تزریق س���ریع 
داخل وریدی، ممکن است مشاهده شود.

تداخل  های دارویی: تجویز همزمان سایمتدین، 
دارو ه���ای  اریترومایس���ین،  سیپروفلوکساس���ین، 
کی، پروپرانول���ول و تیابندازول  ضد ب���ارداری خورا
ب���ا تئوفیلین باع���ث افزایش غلظت آن می ش���ود. 
کش���یدن س���یگار یا  تجوی���ز همزم���ان فنی توئین و 
کاه���ش غلظت آن  ک���و و مص���رف الکل، باعث  تنبا
گیرن���ده  می ش���ود. تجوی���ز همزم���ان مس���دد های 
گش���ادکنندگی  بت���ا آدرنرژیک ممکن اس���ت اثرات 
کن���د. مصرف همزمان  نای���ژ ه ای تئوفیلین را مهار 
کتامین ممکن اس���ت آستانه حمالت  تئوفیلین با 

کاهش دهد. ع را  صر
نکات قابل توصیه

1. دارو با معده خالی و یک لیوان آب مصرف شود 
گی���رد. در صورت بروز  ت���ا جذب آن س���ریع تر انجام 
گوارش���ی، دارو با غذا یا بالفاصله پس از آن  تحریک 

مصرف شود.
مقادی���ر  طوالنی م���دت  تجوی���ز  ص���ورت  در   .2
ی���ا  ک���ودکان  ب���ه  دارو  از  بیش���تر  ی���ا   600 mg/ day
بزرگس���االن، س���نجش غلظت س���رمی تئوفیلین و 
ارزیابی پاسخ بیمار به آن برای دستیابی به غلظت 
مناس���ب درمانی و ب���ه حداقل رس���انیدن عوارض 

سمی دارو توصیه می شود.
مقدار مصرف

 300 mg/day بزرگس���االن: در ابتدا درمان با مقدار
از دارو ش���روع می ش���ود و در صورت تحمل بیمار، 
پس از سه روز به mg/day 400 قابل افزایش است. 
افزای���ش مجدد مقدار دارو در صورت تحمل بیمار 
پس از س���ه روز دیگر به mg/ day 600، بدون اینکه 
ب���ه اندازه گی���ری غلظ���ت پالس���مایی نی���از باش���د، 
امکان پذیر اس���ت. مق���دار مصرف روزان���ه معمواًل 
در4-3 مق���دار منقس���م ه���ر 8-6 س���اعت تجوی���ز 

می شود.
کمتر از  که وزن بدنش���ان  کودکانی  کودکان: ب���رای 
کیلوگ���رم می باش���د، مق���دار mg/kg 14-12، تا   45
کث���ر mg/day 300، در مقادیر منقس���م تجویز  حدا
می ش���ود. در صورت تحم���ل بیمار، مق���دار دارو را 
کثر  می توان پس از س���ه روز ب���ه mg/ kg 16، تا حدا
mg/day 400، افزای���ش داد. افزایش مجدد مقدار 
دارو، مشروط به تحمل بیمار، پس از سه روز دیگر 

به mg/ day 600، در 6-4 مقدار منقس���م )هر 4-6 
ساعت(، ممکن می باشد. 

اشکال دارویی
Tablet: 200 mg
Sustained Release Capsule/Tablet: 
100mg, 200 mg

     THEOPHYLLINE-G          
م���وارد مص���رف: تئوفیلی���ن جی ب���رای جلوگیری 
ی���ا تخفیف ب���روز عالئم آس���م نای���ژ ه ای و اسپاس���م 
برگش���ت پذیر نای���ژه هم���راه ب���ا برونش���یت مزمن و 

آمفیزم ریوی بکار می رود.
هشدارها: بیماران سالخورده، نوزادان یا بیماران 
مبت���ال به نارس���ایی احتقانی قلب، انس���داد مزمن 
ری���وی، بیماری های قلبی - ری���وی،  عفونت های 
کلیرانس  کاه���ش  ویروس���ی و ت���ب زای تنفس���ی با 

کمتری از دارو نیاز دارند. تئوفیلین به مقادیر 
کاردی،  تپش قلب، تهوع،  کی  عوارض جانب���ی: تا
گوارشی،  س���ردرد، بی خوابی، آریتمی و  اختالالت 

گزارش شده است. تشنج با مصرف تئوفیلین 
نکات قابل توصیه

1- دارو بای���د با معده خالی همراه با یک لیوان آب 
گردد تا جذب آن تس���ریع شود. در صورت  مصرف 
گوارشی، دارو همراه با غذا یا بالفاصله  بروز تحریک 

پس از آن مصرف شود.
2- ط���ی درمان با ای���ن دارو، از مصرف مقادیر زیاد 
گزانتین اجتناب  فرآورده  ها یا نوش���ابه  های حاوی 
گ���ردد و در صورت بروز نش���انه  های آنفوالنزا، تب یا 

اسهال بالفاصله به پزشک اطالع داده شود.
مقدار مصرف

در  نای���ژه  گش���ادکننده  به عن���وان  بزرگس���االن: 
ک���ه اخی���رًا  درم���ان حمل���ه ح���اد ب���رای بیماران���ی 
فرآورده  ه���ای حاوی تئوفیلین مص���رف نکرده اند، 
مق���دار حمل���ه ای mg/kg 6-5 مصرف می ش���ود. 
در درم���ان طوالنی م���دت ابت���دا mg/kg 8-6 )ت���ا 
کثر   mg/ day 400( در 4-3 مقدار منقس���م )هر  حدا
8-6 س���اعت( مصرف می ش���ود. در صورت تحمل 
دارو، مق���دار مصرف ممکن اس���ت ه���ر 3-2 روز به 
 ،900 mg/day 13 یا mg/kg کثر میزان 25% )تا حدا

هر کدام که کمتر باشد( افزایش یابد.
گش���ادکننده نایژه برای درمان  کودکان: به عنوان 
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ک���ه اخیرًا د کودکان تا س���ن 16 س���الگی  حمل���ه حاد 

فرآورده  ه���ای حاوی تئوفیلین مص���رف نکرده اند، 
مق���دار حمل���ه ای mg/kg 6-5 مصرف می ش���ود. 
کودکان به میزان  مقدار نگه دارنده بر اس���اس سن 
mg/kg 3-0/07 هر 8-6 ساعت مصرف می شود.

اشکال دارویی
Solution: (Theophyline 50 mg + 
Guaifenesine 30 mg)/5 ml

         TIOTROPIUM                 
ای���ن دارو در درم���ان بیم���اری  م���وارد مص���رف: 

کار می رود. COPD شامل آمفیزم و برونشیت به 
هشدارها: 

1- ام���کان ب���روز  آریتمی به  صورت طوالنی ش���دن 
QT وجود دارد. 

کلی���ه،  2- در س���المندان و بیم���اران ب���ا نارس���ایی 
گلوکوم با زاویه بسته، هیپرپالزی  بیماران مبتال به 
پروس���تات و احتب���اس ی���ا انس���داد ادراری بای���د با 

احتیاط فراوان مصرف شود. 
درد  یبوس���ت،  ش���کمی،  درد  جانب���ی:  ع���وارض 
سینه، خشکی دهان، دیس پپسی، خون  دماغ، 
گلو، بثورات  کاندیدیازی���س، درد عضالنی، التهاب 
جل���دی، رینی���ت، س���ینوزیت، اس���تفراغ و عفونت 
دستگاه تنفسی فوقانی و عفونت دستگاه ادراری 

از عوارض جانبی این دارو هستند.
نکات قابل توصیه:

کپس���ول دارو فقط برای استنش���اق با دستگاه   -1
مخصوص است، از بلعیدن آن خودداری شود.

کپس���ول از بس���ته بندی  کردن هر  ج  2- ب���رای خار
مخص���وص خود و مص���رف صحیح آن از داروس���از 

راهنمایی گرفته شود.
کامل داروی  3- برای اطمینان از رس���یدن مقدار 
کپس���ول، عم���ل دم و مکیدن ذرات  موجود در هر 
دارو از طری���ق دس���تگاه مخص���وص دو ب���ار انج���ام 

شود. 
4- پ���س از هر بار اس���تفاده از دس���تگاه مخصوص 

استنشاق، آن را تمیز  نمایید.
کپس���ول استنش���اقی  مق���دار مص���رف: تع���داد 1 

یک بار در روز مصرف می شود 
اشکال دارویی

Inhalation Capsule: 18 mcg

       ZAFIRLUKAST                
م���وارد مصرف: زفیرلوکاس���ت برای پیش���گیری و 

کاربرد دارد. درمان آسم مزمن 
موارد منع مصرف: ای���ن دارو برای درمان حمله 
کبدی نباید  آس���م و در بیماران مبتال به نارس���ایی 

مصرف شود.
هشدارها

1- مص���رف این دارو ممکن اس���ت باع���ث افزایش 
احتم���ال ابتال ب���ه عفونت های خفیف تا متوس���ط 
به وی���ژه عفونت ه���ای تنفس���ی در بیماران مس���ن 

شود.
کلیه باید با احتیاط مصرف شود. 2- در نارسایی 

3- احتمال بروز سندرم Churg-Strauss در حین 
کاهش مقدار  مصرف زفیرلوکاست و نیز در صورت 

کورتیکوستروئید مصرفی باید مورد توجه باشد.
4- ط���ی مص���رف ای���ن دارو احتمال ب���روز اختالل 

کبدی وجود دارد.
عوارض جانبی: اختالالت گوارشی، سردرد، تهوع، 
کنش های ازدیاد  به ندرت اختالالت خونریزی، وا
حساس���یت )آنژیوادم و بثورات جلدی(، درد های 
مفصلی و عضالن���ی، ادم پا ها، افزای���ش آنزیم  های 
کبدی، هپاتیت، ترومبوسیتوپنی و خیلی به ندرت 
گرانولوس���یتوز و عفونت مجاری هوایی ازعوارض  آ

جانبی این دارو هستند.
تداخل  های دارویی: زفیرلوکاس���ت ممکن است 
باع���ث افزای���ش س���طوح پالس���مایی آس���تمیزول، 
س���یزاپراید، سیکلوسپورین، مس���دودکننده  های 
کلسیمی دی هیدروپیریدینی )شامل  کانال های 
فلودیپین، ایزرادیپین، نیکاردیپین، نیفیدیپین و 
نیمودیپین(، کاربامازپین، فنی توئین و تولبوتامید 
تئوفیلی���ن  و  ترفنادی���ن  اریترومایس���ین،  ش���ود. 
کاهش س���طوح پالس���مایی زفیرلوکاس���ت  باع���ث 
ب���ا  زفیرلوکاس���ت  همزم���ان  مص���رف  می ش���وند. 
آس���پیرین )در دوز های 650 میلی گ���رم چهار بار در 
روز( ب���ا افزایش س���طوح پالس���مایی زفیرلوکاس���ت 
می شود. زفیرلوکست می تواند باعث افزایش زمان 
پروترومبی���ن در بیماران تحت درم���ان با وارفارین 

گردد.
نکات قابل توصیه

1- در صورت مصرف توام با وارفارین ممکن است 
کاهش مقدار وارفارین مصرفی الزم باشد.
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کردن حمله آس���م  2- از ای���ن دارو ب���رای برط���رف 
استفاده نشود.

3- ب���ا معده خالی، یک س���اعت قبل یا 2 س���اعت 
پس از غذا میل شود.

4- مصرف دارو حتی در صورت تحت کنترل بودن 
آسم، نباید قطع شود.

اس���تفراغ،  ته���وع،  ع���وارض  ب���روز  ص���ورت  در   -5
بی ق���راری و یرقان یا زردی به پزش���ک اطالع داده 

شود.

مقدار مصرف
بزرگس���االن: مق���دار 20 میلی گرم 2 ب���ار در روز از راه 
کی،  یک س���اعت قبل یا دو ساعت پس از غذا  خورا

مصرف می شود. 
گ���رم دو ب���ار در روز، یک  ک���ودکان: مق���دار 10 میلی 
س���اعت قب���ل ی���ا دو س���اعت پ���س از غ���ذا مصرف 

می شود. 
اشکال دارویی

Tablet: 20mg





AMINO ACID
AMINOACID+LIPID 
+GLUCOSE
ARGININE
BETACAROTENE
BETAINE
BIOTIN
CALCIUM FOLINATE
CALCITRIOL
CALCIUM PANTOTHENATE
CALCIUM SUPPLEMENTS
DEXPANTHENOL 
DEXTROSE
DEXTROSE+ ETHANOL
DIHYDROTACHYSTEROL
FERRIC CARBOXY MALTOSE
FERROUS+GLYCINE
FERROUS+GLYCINE +FOLIC 
ACID
FLUORIDE

21
VITAMINS/ELECTROLYTES/
MINERALS

FOLIC ACID
HEMATINIC
MAGNESIUM SULFATE
MULTIVITAMIN PEDIATRIC
MULTIVITAMIN 
THERAPEUTIC
NIACINAMIDE
NICOTINIC ACID
ORS
PHOSPHATES
POTASSIUM ACETATE
POTASSIUM CHLORIDE
POTASSIUM IODIDE
RINGERS
RINGER LACTATE
SACCHARIN
SELENIUM
SERINE
SODIUM ACETATE
SODIUM BENZOATE+SODIUM 



PHENYL ACETATE
SODIUM BICARBONATE
SODIUM CHLORIDE
SODIUM LACTATE
SODIUM PHOSPHATE DIBASIC
VITAMIN A
VITAMIN B COMPLEX
VITAMIN B1
VITAMIN B2

VITAMIN B6 
VITAMIN B12 
VITAMIN C 
VITAMIN D3
VITAMIN E
VITAMIN K 
ZINC
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        AMINO ACID                   
موارد مصرف: این فرآورده در پیش���گیری از دفع 
ازت یا درمان تعادل منفی آن در مواردی که تغذیه 
ک���ی مق���دور نباش���د، در اخت���الل جذب  از راه خورا
معد ه ای-رود ه  ای پروتئین و در موارد نیاز ش���دید 
ب���ه پروتئی���ن و همراه ب���ا دکس���تروز هیپرتونیک در 

کار می  رود. بیماران مبتال به فقر غذایی شدید به 
هشدارها

کار  کارب���رد این فرآورده در ص���ورت وجود عیب   -1
کب���د ممکن اس���ت س���بب بره���م خ���وردن تعادل 
اس���ید های آمینه، آلکالوز متابولیک، ازتمی پیش 
ک خون، بی حس���ی و اغما  کلیوی، زی���ادی آمونیا

گردد.
2- انفوزیون بس���یار س���ریع مخلوط اسیدآمینه-
کربوهیدرات ممکن اس���ت موجب بروز زیادی قند 
گلوکز در ادرار و س���ندرم هیپراسموالر  خون، وجود 

گردد.
3- در صورت افزایش مقدار BUN از حد طبیعی، 

باید انفوزیون را قطع نمود.
4- در بیماران مبتال به نارس���ایی قلب، از تحمیل 

بار اضافی برگردش خون باید خودداری شود.
 ع���وارض جانبی جانبی: فلبی���ت و ترومبوز ممکن 
اس���ت در محل تزری���ق یا در طول رگ ب���روز نماید. 
ت���ب و برافروختگ���ی پوس���ت و به ن���درت  ته���وع، 
س���رگیجه، عرق مفرط، بثورات پاپوالر، اس���یدوز و 
کلسیم خون،  کاهشفس���فات و  آلکالوز متابولیک، 
گلوگ���ز در ادرار،  دی���ورز  پوک���ی اس���تخوان، وج���ود 
اسموتیک، از دست رفتن آب بدن، زیادی حجم 
کاه���ش یا  کاه���ش واجهش���ی قندخ���ون،  خ���ون، 
ک خون و عدم  افزایش ویتامین  ها و افزایش آمونیا
گزارش  تع���ادل الکترولیت ب���ا مصرف این ف���رآورده 

شده است.
ای���ن  تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
فرآورده با تتراسیکلین، باعث کاهش اثر آمینواسید 
می شود. این دارو را نباید به طور همزمان و همراه 

با خون انفوزیون نمود.
نکات قابل توصیه: جهت تزریق در ورید محیطی، 
محلول آمینواسید را باید با محلول رقیق دکستروز  
)5 ی���ا 10درصد( مخلوط نمود و همراه امولس���یون 

چربی بکار برد.
مق���دار مص���رف: ب���ه منظ���ور تأمی���ن پروتئی���ن، 

راه  از  الکترولیت   ه���ا  ب���ا  هم���راه   1 -1/7 g/ kg/ day
وری���د محیطی تزریق می  گ���ردد. در ص���ورت نیاز به 
تزریق در ورید مرک���زی، معمواًل نیم لیتر  از محلول 
آمینواسید و نیم لیتر محلول تزریقی دکستروز %50 
ب���ا الکترولیت   ه���ا و ویتامین   ها در مدت 8 س���اعت 
تجویز می  ش���ود. س���رعت انفوزیون وری���دی حدود 

ml/ min 2 می  باشد.
اشکال دارویی

فرموالس���یون های اسید آمینه ها حاوی ترکیبات 
متفاوت���ی از انواع اس���ید آمینه ها و امالح هس���تند 
ک���ه برای اطالع دقیق از میزان و ترکیب آنها باید به 

کرد. بروشور دارو مراجعه 

      AMINOACID+LIPID+        
            GLUCOSE                

موارد مصرف: این ف���رآورده در زمانی که تغذیه از 
ک���ی یا روده ای امکان پذیر نیس���ت یا منع  راه خورا

شده، به عنوان تغذیه وریدی به کار می رود.
م���وارد منع مص���رف: در صورت ش���وک ح���اد، فاز 
اخت���الالت  می���وکارد وس���ربرال،  انفارکت���وس  ح���اد 
ش���دید انعقادی خون، م���وارد ح���اد ترومبو آمبولی 
کبد،  یا آمبول���ی چرب���ی، آس���یب غیرقابل برگش���ت 
کلستاز اینتراهپاتیک، اختالل در متابولیسم چربی 
مانن���د زیادی چرب���ی خون پاتولوژی���ک، اختالل در 
متابولیسم اسیدهای آمینه، اختالل شدید عملکرد 
کلی���ه، دیابت و نوزادان ت���ا 24ماهگی نباید مصرف 

شود.
هشدارها

کلیه باید  1. در بیم���اران با اختالل عملکرد قلبی یا 
بااحتیاط استفاده شود.

2. اختالالت مایع و الکترولیت ها و تعادل اسید و 
باز باید قبل از مصرف فرآورده، اصالح شود. 

چرب���ی  متابولیس���م  در  اخت���الل  م���وارد  در   .3
کلی���ه، دیاب���ت، پانکراتیت، عیب  مانند نارس���ایی 
ک���م کاری غده تیرویی���د )در صورت  کبد،  عملک���رد 
باالبودن تری گلیسرید(، عفونت و در شرایطی-که 
متابولیسم اس���یدهای آمینه تعدیل شده است، 

بااحتیاط تجویز شود.
ته���وع  اس���ت  ع���وارض جانب���ی جانب���ی: ممک���ن 
س���یانوز،  تنگی نف���س،  ش���ود.  دی���ده  اس���تفراغ  و 
کنش ه���ای حساس���یتی، افزای���ش چربی خون،  وا
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افزایش انعقادپذیری، تهوع، استفراغ، فالشینگ، د

کمر از  افزای���ش دم���ای بدن و درد قفس���ه س���ینه و 
عوارض جانبی مربوط به جزء چربی این فرآورده ها 

هستند.
نکات قابل توصیه: بیمار باید از نظر توانایی برای 
حذف چربی انفوزیون ش���ده از خون پایش شود. 
در م���وارد باال ب���ودن چربی خون ناش���تا نباید این 

فرآورده ها مصرف شوند.
مق���دار مصرف: با توجه به ش���رایط بیم���ار و نظر 

پزشک و ترکیبات هر فراورده تعیین می شود.
اشکال دارویی

فرموالس���یون های اسید آمینه ها حاوی ترکیبات 
متفاوت���ی از انواع اس���ید آمینه ها و امالح هس���تند 
ک���ه برای اطالع دقیق از میزان و ترکیب آنها باید به 

کرد. بروشور دارو مراجعه 

            ARGININE                      
م���وارد مصرف: آرژینین برای تحریک آزادس���ازی 
هورم���ون رش���د از هیپوفیز  و همچنی���ن به عنوان 
ک���م  کاری  نظی���ر  م���واردی  در  کمک تش���خیصی 
کوتولگی با  هیپوفی���ز، عم���ل برداش���تن هیپوفی���ز، 

کرومگالی مصرف می  شود. منشأهیپوفیزی و  آ
که احتمال بروز  موارد منع مص���رف: در بیمارانی 
کنش   ه���ای آلرژی���ک در  آن���ان زیاد اس���ت، نباید  وا

مصرف شود.
هشدارها

1- آرژینی���ن یک داروی تش���خیصی اس���ت و  نباید 
کار رود. برای مقاصد درمانی به 

2- احتمال ب���روز  تحریک و برافروختگی موضعی، 
تهوع یا اس���تفراغ ی���ا انفوزیون س���ریع وریدی دارو 

وجود دارد.
3- در بیم���اران مبت���ال ب���ه اخت���الالت الکترولیتی، 

گیرد. مصرف دارو باید با احتیاط صورت 
ک���ردن دوره  کافی یا طوالنی  4- تجوی���ز مقادی���ر نا
کاه���ش تحریک  انفوزی���ون ممک���ن اس���ت باع���ث 

گردد. هیپوفیز و  بی  اعتبار شدن آزمون 
اس���تفراغ،  س���ردرد،  ته���وع،  جانب���ی:  ع���وارض 
موضع���ی  تحری���ک  و  بی حس���ی  برافروختگ���ی، 
کت   ه���ای خون و  کاه���ش پال وری���دی و ب���ه ندرت 
گزارش  کنش  ه���ای آلرژیک ب���ا مصرف ای���ن دارو  وا

شده است.

نکات قابل توصیه
داروی  ی���ک  دارو،  ای���ن  انفوزی���ون  هن���گام   -1

ضدهیستامینی مناسب باید در دسترس باشد.
2- آزمون باید صبح و پس از خواب طبیعی شبانه 
انجام ش���ود و در هن���گام آزمون، بیمار باید ناش���تا 

باشد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: مق���دار 300میلی لیت���ر از محلول %10 
تزریق وریدی می  شود.

ک���ودکان: مق���دار ml/kg 5 از محل���ول 10% تزری���ق 
وریدی می  شود.
اشکال دارویی

Injection:(950mOsmol/L)

     BETACAROTENE            
کاروتن به منظور کاهش شدت  موارد مصرف: بتا
کنش   های حساسیت به نور در بیماران مبتال به  وا
پروتوپورفیری اریتروپویتیک و پیشگیری از کمبود 
کافی یا س���وءجذب  ویتامین  A  ناش���ی از تغذیه نا

رود ه  ای مصرف می شود. 
 ع���وارض جانبی: ش���ل ش���دن مدف���وع و زردرنگ 

شدن پوست از عوارض جانبی دارو است.
نکات قابل توصیه

1- دارو ترجیحًا باید همراه با غذا مصرف شود.
کاروتن الزم  2- معم���واًل 6-2 هفت���ه درمان ب���ا بتا
کثر زمانی که بیمار می  تواند در معرض  است تاحدا

گردد. گیرد، مشخص  نور خورشید قرار 
مقدار مصرف

 ،A کمبود ویتامین بزرگس���االن: در پیش���گیری از 
کنش های حساسیت  مقدار mg/ day 15-6 و در وا

به نور مقدار mg/day 300-30 مصرف می  شود.
کودکان: در پیشگیری از کمبود ویتامین A، مقدار 
کنش  های حساسیت به نور  mg/ day 6-3 و در وا

مقدار mg/day 150-30 مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Capsule: 15mg, 25mg, 30mg

              BETAINE                       
موارد مصرف: در درمان کمکی هموسیستینوری 

مصرف می شود.
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هشدارها: 
1- بتائی���ن باید  همراه ب���ا محدودیت های غذایی 
داده ش���ود و ممکن است به مکمل های ویتامین 

ب-12، پیریدوکسین و فوالت نیز  نیاز باشد.
2- قب���ل و بعد از درمان غلظت متیونین پالس���ما 
گر  عالئم ادم مغ���زی رخداد، درمان  پایش ش���ود. ا

متوقف شود.
 عوارض جانبی: بتائین ممکن است باعث تهوع،  
گوارش���ی، بی اش���تهایی و ادم مغ���زی  تحری���کات 

برگشت پذیر شود.
ن���کات قابل توصی���ه: بتائین باید ب���ا آب، آبمیوه، 
کاماًل حل  غذا، ش���یر یا غذای بچه مخلوط شود تا 

گردد.
مقدار مصرف

کثر 20  گرم دوبار در روز تا حدا بزرگساالن: مقدار 3 
گرم در روز مصرف می شود.

کث���ر  حدا ت���ا  روز  در  دوب���ار   50 mg/kg ک���ودکان: 
mg/ kg 75 دو بار در روز مصرف می شود.

اشکال دارویی
Solution: 1g

                BIOTIN                      
م���وارد مص���رف: بیوتی���ن ب���رای بیم���اران نق���ص 

متابولیک مصرف شود.
گزارش شده است. کنه  عوارض جانبی: بروز آ

ع  ضدص����������ر داروه���ای  داروی����ی:  تداخل ه���ای 
)کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین و پریمیدون( 

ممکن است نیاز به بیوتین را  افزایش دهند.
مص���رف   10-20 mg/dayمق���دار مقدارمص���رف: 

می شود.
اشکال دارویی

Tablet: 5mg
Injection: 5mg/ml

    CALCIUM FOLINATE     
عن���وان  ب���ه  دارو  ای���ن  از  مص���رف:  م���وارد 
فولی���ک،  اس���ید  گونیس���ت های  آنتا آنت���ی دوت 
کمک���ی  داروی  به عن���وان  و  متوترکس���ات  مانن���د 
کولورکتال مورد  فلوئورواوراسیل در درمان سرطان 

استفاده قرار می گیرد.
هش���دارها: اس���ید فولیک نباید به تنهای���ی یا در 

کافی ویتامین B12 برای درمان  ترکیب با مقادی���ر نا
کم خونی مگالوبالس���تیک تش���خیص داده نشده، 

استفاده شود.
 ع���وارض جانب���ی: بروز حساس���یت مفرط ش���امل 
گوارش���ی،  کتی���ک، اختالالت  کنش ه���ای آنافیال وا
بی خوابی، لرزش و افسردگی مشاهده شده است.
تداخل ه���ای داروی���ی: اس���ید فولینی���ک نباید با 
گونیس���ت اس���ید فولیک، مانند متوترکسات،  آنتا
مص���رف ش���ود. اس���ید فولینی���ک س���بب تش���دید 
س���میت و اثر ضدنئوپالس���تیک فلوئورواوراس���یل، 

گوارشی، می شود. به ویژه در مجرای 
مقدار مصرف

کی خورا
کلس���یم فولینات، 50 میلی  کثر مقدار مصرف  حدا
کم خونی مگالوبالستیک  گرم می باشد. در درمان 
کمبود فوالت، مقدار mg/day 15 مصرف  ناشی از 

می شود. 
تزریقی

گونیس���ت  در ص���ورت مصرف بیش از حد یک آنتا
ع وقت  اسید فولیک، اس���ید فولینیک باید در اسر
و ترجیحًا در ساعت اول، مصرف شود. تزریق دارو 
گیرد.  از راه وری���دی باید طی چند دقیق���ه صورت 
کثر س���رعت تزریق mg/min  160می باش���د(.  )حدا
ب���رای درمان مص���رف بی���ش از حد متوترکس���ات، 
گ���رم  از راه انفوزی���ون وری���دی، مق���دار 75 میل���ی 
ط���ی 12 س���اعت و س���پس از راه عضالن���ی مق���دار 
گرم هر 6 س���اعت ب���رای 4 نوب���ت تزریق  12 میل���ی 
همزم���ان  ط���ور  ب���ه  فولینی���ک  اس���ید  می ش���ود. 
اث���رات  افزای���ش  ب���ه منظ���ور  فلوئورواوراس���یل  ب���ا 
کولون- سیتوتوکسیک در سرطان های پیشرفته 
رکت���وم مص���رف می ش���ود. رژیم ه���ای درمان���ی ب���ا 
مقادیر زیاد )mg/ m2 200 اسید فولینیک و سپس 
کم )mg/m2 20 اس���ید  فلوئورواوراس���یل( و مقادیر 
فولینیک و سپس فلوئورواوراسیل( مورد استفاده 
کم خونی مگالوبالستیک  قرار می گیرند. در درمان 
کمب���ود ف���والت، از راه عضالن���ی، مق���دار  ناش���ی از 

کثر mg/day 1 توصیه می شود.  حدا
اشکال دارویی

Injection: 1mg/ml, 10mg/ml,30mg, 
100mg
Tablet: 5mg, 15mg, 25mg
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موارد مصرف: این دارو در درمان و پیش���گیری از 
کلس���یم خ���ون و درمان پوکی  کمبود ویتامین D و 

استخوان ناشی از یائسگی مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: این دارو در بیماران مبتال به 

کلسیم خون نباید مصرف شود. زیادی 
هشدارها

ک���ه در معرض  1- مق���دار مص���رف دارو در اف���رادی 
نور خورش���ید هس���تند و ی���ا از طریق رژی���م غذایی 

گردد. ویتامین D دریافت می  کنند، باید تنظیم 
2- این دارو در نوزادان و بیماران مبتال به نارسایی 
کلیه و بیماری قلبی باید با احتیاط  کلیه و س���نگ 

فراوان مصرف شود.
3- در ط���ول مص���رف دارو و ب���ه وی���ژه در نوزادانی 
که از ش���یر مادر تغذیه می کنند، غلظت فس���فات و 

کلسیم پالسما باید بررسی شود.
 ع���وارض جانب���ی: مصرف بی���ش از ح���د ویتامین 
کلس���یم خ���ون و ب���روز ع���وارض  D س���بب افزای���ش 
کلس���یم ادرار،  جانب���ی ناش���ی از آن مانن���د افزایش 
کتوپیک، آس���یب قلبی-عروقی  کلسیفیه ش���دن ا
و، بی اش���تهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، افزایش 
حجم ادرار، تعریق، س���ردرد، احس���اس تش���نگی و 

سرگیجه می شود.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو ب���ا داروه���ای م���در تیازی���دی و فراورده ه���ای 
کلس���یم  کلس���یم ممکن خط���ر بروز زیادی  حاوی 
ع  ضدص���ر داروه���ای  ده���د.  افزای���ش  را  خ���ون 
کاربامازپی���ن، پیریمی���دون و  مانن���د فنی توئی���ن، 
فنوباربیتال ممکن اس���ت نیاز به مصرف ویتامین 
D را افزایش دهن���د. ریفامپین و ایزونیازید ممکن 

کاهش دهند. کارایی ویتامین D را  است 
نکات قابل توصیه

1- نی���از روزانه به ویتامین D معم���وال در نوزادان و 
کودکان، بیش از بزرگساالن می  باشد. 

2- از مصرف همزمان داروهای ضداس���ید حاوی 
منیزیم با این دارو باید خودداری شود.

کمب���ود ویتامی���ن D ب���ه تنهایی  3- از آنجایی ک���ه 
ش���ایع نیس���ت، معم���وال ترکیبی از چن���د ویتامین 

تجویز می  شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: نی���از روزان���ه ب���ه ویتامی���ن D در افراد 

سالم معموال 20-5 میکروگرم می باشد. در درمان 
پوک���ی اس���تخوان پ���س از یائس���گی، مق���دار 0/25 
میکروگرم دو بار در روز مصرف می  ش���ود. در درمان 
 0/25 mcg/ day کمی فعالیت پاراتیرویی���د، مقدار
که در ص���ورت نیاز هر 4-2 هفته  مصرف می  ش���ود 

افزایش می  یابد. 
کم���ی فعالی���ت پاراتیرویی���د،  ک���ودکان: در درم���ان 
مقدار mcg  0/25 مصرف می  ش���ود. مقدار مصرف 

نگهدارنده mcg/kg/day 0/1 - 0/01 می  باشد.
اشکال دارویی

Capsule: 0.25mcg
Injection: 1mcg/ml, 2mcg/ml

                   CALCIUM             
       PANTOTHENATE         

موارد مصرف: کلسیم پانتوتنات برای پیشگیری 
کمبود اسیدپانتوتنیک بکار می  رود. و درمان 

مقدار مصرف
کمب���ود  از  پیش���گیری  به منظ���ور  بزرگس���االن: 
گ���رم مصرف می  ش���ود. در  ویتامی���ن، 7-4میل���ی 
کمب���ود ویتامی���ن، می���زان مصرف  م���وارد درم���ان 

کمبود تعیین می  شود. براساس شدت 
گرم  کودکان: برای پیش���گیری بین 4/5-2 میلی 
کمب���ود ویتامین،  مصرف می  ش���ود. ب���رای درمان 
کمب���ود تعیین  مق���دار مص���رف براس���اس ش���دت 

می گردد.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg

                    CALCIUM             
          SUPPLEMENTS          

کمی  کلس���یم تزریقی برای درمان  موارد مصرف: 
ک���ه نیاز به افزایش  کلس���یم خون در بیماری  هایی 
کلسیم در س���رم دارند، مانند  س���ریع غلظت یون 
کلس���یم خ���ون درن���وزادان،  کمی  تتان���ی ناش���ی از 
کمبود هورمون پاراتیرویید، تتانی  تتانی ناش���ی از 
کلسیم خون به علت نیش حشرات  کمی  ناشی از 
کنش ه���ای حساس���یتی، نش���انه  های ح���اد  ی���ا وا
کولیک ناش���ی از مس���مومیت با س���رب،  درد های 
کمب���ود ویتامی���ن D و آلکال���وز، ب���ه منظ���ور تنظیم 
الکترولی���ت، در احیای قلبی ب���ه ویژه پس از عمل 
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جراحی قلب باز، به منظور تقویت قدرت انقباضی 
می���وکارد پس از خاتم���ه فیبریالس���یون دهلیزی و 
کافی به اپی  نفرین تزریقی  بطنی یا زمانی که پاسخ 
کاهش ی���ا برطرف نمودن  وج���ود ندارد، به منظور 
اثرات مضعف قلبی ناش���ی از زیادی پتاسیم خون 
و همچنین به عنوان پادزهر در درمان مسمومیت 
کی  با منیزیم مصرف می  ش���ود. فراورده   های خورا
کلس���یم در  کمی  کلس���یم به منظور جبران  حاوی 
کم  کاری مزم���ن پاراتیرویید،  بیماری  های���ی مانند 
کلسیم  کمی ثانویه  نرمی استخوان، راشی  تیسم و 
خ���ون پس از مصرف دارو های ضدتش���نج مصرف 
کلس���یم خون ناش���ی از  کمی مزمن  گر  می  گ���ردد. ا
کلسیم به  کی  کمبود ویتامین D باشد، امالح خورا
کافی  که مقادیر  عنوان مکمل غذایی در اف���رادی 
کلس���یم دریاف���ت نمی  کنند و همچنی���ن به عنوان 
کمک���ی ب���رای پیش���گیری و درم���ان پوک���ی  داروی 

استخوان مصرف می  شوند.
موارد منع مصرف: فرآورده   های حاوی کلسیم در 
زیادی اولیه یا ثانویه کلسیم خون، افزایش کلسیم 
کلیه، سارکوئیدوز  و  کلسیمی در  ادرار، سنگ  های 

مسمومیت با دیژیتال نباید مصرف شود.
هشدارها

1- در صورت وجود دهیدراتاسیون یا عدم تعادل 
کلیه،  عیب  سایر الکترولیت  ها، سابقه سنگ  های 
کار قلب و فیبریالس���یون  کلی���ه، عی���ب  کار  مزم���ن 
بطن���ی و در طول احیای قلب ب���ا احتیاط مصرف 

شوند.
کلس���یم  کمب���ود بیش ازحد  2- در حی���ن درم���ان 
کلس���یم سرم در فواصل  خون، اندازه گیری میزان 

منظم ضروری است.
گوارش���ی با   ع���وارض جانب���ی: اخت���الالت خفی���ف 
کی و برادی  کاردی، آریتمی و تحریک  مصرف خورا
پ���س از تزری���ق وری���دی از ع���وارض جانب���ی ام���الح 

کلسیم می  باشند.
تداخل  ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان س���ایر 
کلس���یم با ای���ن دارو ها ممکن  فراورده   های حاوی 
اس���ت سبب افزایش غلظت کلسیم س���رم، به ویژه 
کلیه ش���ود. مصرف  کار  در بیم���اران مبت���ال به عیب 
همزمان امالح تزریقی کلسیم با دیگوکسین ممکن 
اس���ت خط���ر ب���روز آریتم���ی قلب���ی را افزای���ش دهد. 
کلسیم ممکن اس���ت اثرات سولفات  امالح تزریقی 

منیزی���م تزریق���ی را خنث���ی نماین���د. همچنی���ن در 
کلس���یم با س���ولفات  ص���ورت مخلوط نمودن ملح 
منیزیم، امکان رسوب سولفات کلسیم وجود دارد. 
فراهمی زیستی فنی  توئین و کلسیم به علت تشکیل 
کاهش  کمپلک���س غیرقابل ج���ذب  احتمال���ی یک 
کی به علت  می یابد. جذب تتراسیکلین  های خورا
 pH تشکیل کمپلکس   های غیرقابل جذب و افزایش

داخل معده، ممکن است کاهش یابد.
نکات قابل توصیه

1- قرص  ها باید 1/5-1 س���اعت پس از غذا مصرف 
شوند.

2- در ص���ورت ام���کان، از مصرف ای���ن دارو ها طی 
کی  2-1 ساعت پس از مصرف سایر دارو های خورا

باید خودداری شود.
3- از مص���رف همزمان س���ایر فراورده   های حاوی 
کلس���یم، فس���فات، منیزی���م ی���ا ویتامی���ن D بای���د 

خودداری شود.
کی این  4- از مص���رف همزمان فراورده   ه���ای خورا
دارو ه���ا ب���ا موادغذای���ی ح���اوی فیبر و غ���الت باید 

خودداری شود.
5- در ص���ورت نیاز،  مصرف ویتامی���ن D به میزان 
گرفت���ن در مع���رض ن���ور خورش���ید به  کاف���ی و ق���رار 

کلسیم توصیه می  شود. منظور افزایش جذب 
کلس���یم  6- به منظور جلوگیری از افزایش غلظت 
در خ���ون و ایس���ت قلب���ی، تزری���ق وری���دی باید به 

گیرد. آهستگی صورت 
7- ب���روز ع���وارض جانب���ی، اغل���ب به عل���ت تزریق 
اخت���الالت در  ب���ا ظه���ور  اس���ت.  وری���دی  س���ریع 
الکتروکاردیوگ���رام و اظهار ناراحتی از س���وی بیمار، 
تزری���ق دارو باید به طور موقت قطع ش���ودو پس از 
طبیعی ش���دن امواج و رفع ناراحت���ی بیمار، ادامه 

یابد.
مقدار مصرف

کلس���یم در روز ب���ه ترتیب زیر  مق���دار مصرف مجاز 
می  باشد.

کی خورا
کی  برای پیشگیری از کمی کلسیم خون از راه خورا
 800-1200 بزرگس���االن  و  ک���ودکان  400-800  در 
کلس���یم  کمی  مصرف می ش���ود. به عنوان درمان 
کمبود  خ���ون، مق���دار مص���رف بر اس���اس ش���دت 

کلسیم در هر  بیمار تعیین می شود.
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کلس���یم خون و تامین الکترولیت  کمی  در درمان 
کلس���یم به طور آهس���ته  گلوکون���ات  ح���دود 1  گ���رم 
کثر ت���اml/ min 5 تزری���ق وریدی  و ب���ا س���رعت حدا
کنترل  می  ش���ود. در صورت نیاز، تا زمانی که تتانی 
ش���ود، مصرف آن را می  توان تکرار نمود. به عنوان 
پایین  آورنده پتاس���یم یا منیزیم خون، مقدار 1-2 
کثر تا ml/min 5 تزریق وریدی  گرم با س���رعت حدا
می  ش���ود. در ط���ول درم���ان، مق���دار مص���رف باید 
بر اس���اس پیگی���ری منظم وضعیت بیمار توس���ط 

الکتروکاردیوگرام تنظیم شود.
اشکال دارویی

Capsule: Calcium Dobesilate 500mg
Injection: Calcium Chloride 1g/10ml; 
Calcium Gluconate 10% 
Tablet: Calcium Dobesilate 250mg; 
Calcium Acetate 667mg

       DEXPANTHENOL           
موارد مصرف: این دارو به عنوان محرک گوارشی، 
پیش���گیری بع���د از جراح���ی ه���ای ش���کمی ب���رای 
کوچک و  کاه���ش احتمال فلج )بی حرکت���ی( روده 

بازگرداندن حرکات روده مصرف می شود.
هشدارها

1- تزری���ق مس���تقیم دکس���پانتنول در رگ توصی���ه 
نمی شود.

کولین باید  2- بین تزریق این دارو با سوکس���ینیل 
حداقل یک ساعت فاصله باشد.

 ع���وارض جانب���ی: م���واردی از اف���ت فش���ار خون و 
گزارش شده است. کولیک روده هم 

اث���ر  ط���ول  افزای���ش  باع���ث  داروی���ی:  تداخ���ل 
سوکسینیل کولین می شود.

گ���رم تزری���ق  مق���دار مص���رف: مق���دار 500 میل���ی 
عضالن���ی ی���ا وری���دی می ش���ود. دو س���اعت بعد و 
سپس هر 6 ساعت در صورت لزوم تکرار می شود. 
گلوکز ی���ا رینگر  تزریق آهس���ته وری���دی مخل���وط با 

کتات انجام می شود. ال
اشکال دارویی

Injection: 250 mg/ml

            DEXTROSE                 
که  کالری در مواردی  موارد مصرف: برای تامین 
کالری الزم است و درمان  درمان جانشینی مایع و 
کمی قندخون ناشی از مصرف مقدار زیاد انسولین 

مصرف می  شود. 
هشدارها

1- محلول  های دکس���تروز در صورت وجود دیابت 
ب���دون عالئ���م بالین���ی ی���ا آش���کار ی���ا ع���دم تحمل 
کربوهیدرات  ه���ا و همچنی���ن در ن���وزادان م���ادران 

مبتال به دیابت، باید با احتیاط مصرف شوند.
2- محلول های هیپرتونیک دکستروز ممکن است 
در صورت مصرف از راه انفوزیون وریدی محیطی، 

موجب بروز ترومبوز شوند. 
کنش  ه���ای ت���ب  زا، عفون���ت   ع���وارض جانب���ی: وا
در مح���ل تزری���ق، نک���روز  بافتی، ترومب���وز  وریدی 
یا فلبیت، اغتش���اش ش���عور ی���ا عدم هوش���یاری و 
گزارش ش���ده  تحری���ک وری���د با مص���رف ای���ن دارو 

است.
نکات قابل توصیه

1- وضعی���ت بیم���ار از نظ���ر تعادل مای���ع و غلظت 
الکترولیت  ها و تعادل اسید و باز پیگیری شود.

2- محلول های غلیظ دکستروز را نباید به صورت 
عضالنی یا زیرجلدی تزریق نمود.

مقدار مصرف
مق���دار مصرف دکس���تروز متغی���ر بوده و ب���ه نیاز هر 
کثر میزان مصرف دکستروز  فرد بس���تگی دارد. حدا

mg/kg/hr 800-500 می باشد.
اشکال دارویی

Injection: 5%;10%; 20%; 50%; 70%
Infusion: 3.33% in NaCl 0.3%; 5% in 
NaCl 0.45%; 5% in NaCl 0.9%

 DEXTROSE+ETHANOL     
م���وارد مصرف: ای���ن ترکیب ب���رای افزایش مقدار 
کالری دریافت ش���ده و تامین مایعات بدن مصرف 

می  شود.
هشدارها

کبد، ش���وک بع���د از جراحی  کار  1- در م���وارد عیب 
جمجمه، خونریزی بع���د از زایمان یا احتمال بروز  
کلی���ه باید با احتی���اط مصرف  کار  آن و عی���ب ب���ارز 

شود.



665

 V
IT

A
M

IN
S/

EL
EC

TR
O

LY
TE

S/
M

IN
ER

A
LS

21

2- در ص���ورت ب���روز مس���مومیت ناش���ی از الکل یا 
کاهش  حالت تس���کین، باید س���رعت انفوزی���ون را 

کرد. داد یا انفوزیون را به طور موقت قطع 
 ع���وارض جانب���ی: ت���ب ، عفونت در مح���ل تزریق، 
ترومب���وز وری���دی ی���ا فلبی���ت، نش���ت محل���ول ب���ه 
بافت ه���ای اط���راف رگ و افزای���ش حج���م خ���ون 
گزارش ش���ده اس���ت. ب���ا تزریق  بامص���رف این دارو 
ال���کل،  ب���ه عل���ت مس���مومیت ناش���ی از  س���ریع، 
س���رگیجه، برافروختگی،  عدم درک زمان، مکان و 
ارتباط   های فردی یا تسکین نیز  ممکن است بروز 

نماید.
تداخل  های دارویی: در صورت مصرف همزمان 
ای���ن ف���راورده ب���ا باربیتورات  ه���ا، بنزودیازپین   ها، 
متوکلوپرامید و فنوتیازین   ها، ضعف CNS ناش���ی 
از این دارو ها تش���دید خواهدشد. اثرات انسولین 
در صورت مصرف همزمان ب���ا این فراورده ممکن 
کمی قندخون  اس���ت افزایش یابد و منجر ب���ه بروز 
گردد. سایمتیدین ممکن است غلظت پالسمایی 

اتانول را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه

1- وضعی���ت بیم���ار از نظ���ر تعادل مای���ع و غلظت 
الکترولیت  ه���ا و تع���ادل اس���ید و باز بای���د پیگیری 

شود.
گردد و بیمار  2- محلول باید به آهس���تگی تزری���ق 
باید از نظر بروز بی قراری یا خواب آلودگی تحت نظر 

گیرد. قرار 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: میزان 2-1 لیتر در 24 س���اعت تزریق 
می  شود.  

ک���ودک و پاس���خ بالینی تا  ک���ودکان: بس���ته به وزن 
ml/kg 40 ی���ا ml 1000-350 در 24 س���اعت تزری���ق 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: Dextrose 5%+Ethanol 5% 

                 DIHYDRO                
       TACHYSTEROL          

موارد مصرف: این دارو در درمان و پیش���گیری از 
کلسیم خون در بیماران  کمی  کمبود ویتامین D و 
کاه���ش فعالی���ت پاراتیروئی���د مص���رف  مبت���ال ب���ه 

می  شود. 

موارد منع مص���رف: در بیماران مبت���ال به زیادی 
کلسیم خون نباید مصرف شود.

هشدارها
ک���ه در معرض  1- مق���دار مص���رف دارو در اف���رادی 
نور خورش���ید هس���تند و ی���ا از طریق رژی���م غذایی 

گردد. ویتامین D دریافت می  کنند، باید تنظیم 
2- این دارو در نوزادان و بیماران مبتال به نارسایی 
کلیه و بیماری قلبی باید با احتیاط  کلیه و س���نگ 

فراوان مصرف شود.
3- در ط���ول مص���رف دارو و ب���ه وی���ژه در نوزادانی 
که از ش���یر مادر تغذیه می کنند، غلظت فس���فات و 

کلسیم پالسما باید بررسی شود.
 D ع���وارض جانبی: مصرف بی���ش از حد ویتامین 
کلس���یم خون و بروز عوارض جانبی  سبب افزایش 
کلسیفیه  کلسیم ادرار،  ناش���ی از  آن مانند افزایش 
کلیوی،  کتوپیک، آس���یب قلبی عروق���ی و  ش���دن ا
بی اش���تهایی، تهوع، اس���تفراغ، اس���هال، افزایش 
حجم ادرار، تعریق، س���ردرد، احس���اس تش���نگی و 

سرگیجه می شود.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
دارو ب���ا داروه���ای م���در تیازی���دی و فراورده ه���ای 
کلس���یم  کلس���یم ممک���ن خطر  بروز زیادی  حاوی 
ع مانند  خ���ون را افزای���ش دهد. داروه���ای ضدصر
فنی توئین، کاربامازپین، پیریمیدون و فنوباربیتال 
ممکن اس���ت نیاز به مصرف ویتامین  D را افزایش 
کارایی  دهند. ریفامپین و ایزونیازید ممکن است 

کاهش دهند. ویتامین D را 
نکات قابل توصیه

1- از مص���رف همزمان داروهای ضداس���ید حاوی 
منیزیم با این دارو باید خودداری شود.

کمب���ود ویتامی���ن D ب���ه تنهایی  2- از آنجایی ک���ه 
ش���ایع نیس���ت، معم���وال ترکیبی از چن���د ویتامین 

تجویز می شود.
مقدار مصرف

کاهش فعالیت پاراتیروئید،  بزرگساالن: در درمان 
ابت���دا mg/day 2/5 - 0/75 به م���دت چهار روز و 

پس از آن mg/ day 1/5-0/2 مصرف می  شود.
کاهش فعالی���ت پاراتیروئید،  ک���ودکان: در درم���ان 
مص���رف   0/05 -  0/1 mg/day ابت���دا ن���وزادان  در 
کلسیم خون  می ش���ود و س���پس بر اساس س���طح 
مقدار مصرف تنظیم می  ش���ود. در ش���یرخواران و 
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mg/ day 1/5-0/5 مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Solution: 0.25mg/ml

         FERRIC CARBOXY        
             MALTOSE                  

کربوکس���ی مالت���وز بعنوان  م���وارد مصرف: فریک 
کم خونی فقر آهن  منبع آهن تزریقی، برای درمان 

استفاده می شود.
کنش  کهیر، خارش و وا  عوارض جانبی: بروز راش، 

گزارش شده است. کتیک  های آنافیال
مق���دار مصرف: مقدار مص���رف آن بین 200 و 500 
گرم آهن اس���ت. در تزری���ق 500 میلی گرم به  میلی 
ب���اال، تزریق بای���د بیش از  15 دقیقه طول بکش���د. 
نباید بصورت تزریق عضالنی یا زیرپوس���تی تزریق  

شود.
اشکال دارویی

Injection: 50 mg Fe3+/ml

    FERROUS+GLYCINE          
کم خونی  موارد مصرف: این ترکیب برای درمان 

ناشی از فقر آهن استفاده می شود. 
کث���ر mg/day 150 از آهن  مق���دار مصرف: ت���ا حدا

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 100 mg Fe2+ elemental

      FERROUS+GLYCINE+       
        FOLIC ACID                   

کمبود آهن  موارد مصرف: این ترکیب در درمان 
و اسید فولیک استفاده می شود. 

کپس���ول در روز مص���رف  مق���دار مص���رف: ی���ک 
می شود.

اشکال دارویی
Capsule: 80 mg Fe 2+ + Folic Acid 1 mg 

          FLUORIDE                  
م���وارد مصرف: فلوئور برای پیش���گیری از فس���اد 

کودکان مصرف می  شود. دندان 
که آب آشامیدنی  موارد منع مصرف: در مناطقی 

کافی فلوراید اس���ت ی���ا در بیماران  ح���اوی می���زان 
گوارش���ی و بی  کفایتی  مبتال به درد مفاصل و زخم 

کلیه نباید مصرف شود. شدید 
هش���دارها: مصرف بیش از حد ی���ون فلوئور طی 
کودکان، ممکن اس���ت س���بب  دوره نمو دندان در 

بروز فلوئورز دندان شود.
 ع���وارض جانب���ی: سفیدش���دن دندان ه���ا و رنگ 
گزارش  قه���و ه ای متمای���ل ب���ه زرد روی دندان ه���ا 

شده است.
مقدار مصرف: مق���دار mg/day 1-0/25 مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Drop: 1.1 mg/ ml; 0.55 mcg/ 0.15 ml
Gel: 1.23%
Mouthwash: 0.2% 
Tablet: 0.25 mg,1 mg

           FOLIC ACID                
موارد مصرف: اسیدفولیک به منظور پیشگیری 
کمب���ود ای���ن  و درم���ان ح���االت مرض���ی ناش���ی از 

ویتامین مصرف می  شود.
موارد منع مصرف

که  1- در بیماری  ه���ای بدخی���م، مگر در م���واردی 
کمبود فوالت  کم  خونی مگالوبالس���تیک به عل���ت 

عارضه مهمی باشد، نباید مصرف شود.
کم  خونی پرنیسیوز آدیسونی و سایر  2- در درمان 
کمب���ود ویتامی���ن B12 به  ح���االت مرضی ناش���ی از 

تنهایی نباید مصرف شود.
مقدار مصرف

کی خورا
 150-400 مق���دار  پیش������گیری  در  بزرگس��������االن: 
میکروگرم، زن���ان ب���اردار 800-400میکروگرم و زنان 
شیرده 800-260 میکروگرم مصرف می شود. برای 
کمب���ود ای���ن ویتامی���ن، میزان مص���رف بر  درم���ان 

کمبود محاسبه می  شود. اساس شدت 
کودک  ک���ودکان: در پیش���گیری ب���ا توجه به س���ن 

مقدار 400- 25 میکروگرم مصرف می  شود.
ویت�����امی���ن،  کمب������ود  درم�������ان  در  تزریق�������ی: 
mg/ day 1-0/25 ت���ا حص���ول پاس���خ هماتولوژیک 
مناس���ب، از راه وری���دی، عضالن���ی ی���ا زیرجل���دی 

عمیق تزریق می  گردد.
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اشکال دارویی
Tablet: 1mg; 5mg
Injection: 50mg/10ml 

          HEMATINIC                  
کنترل  موارد مص���رف: هماتینیک برای درمان و 
کم  خونی  کمب���ود آه���ن،  کم  خونی   ه���ای ناش���ی از 
ب���ارداری  دوران  کم  خون���ی  مگالوبالس���تیک، 
مص���رف  س���وءتغذیه  از  ناش���ی  کم  خونی  ه���ای  و 

می  شود.
هشدارها

کم  خونی پرنیس���یوز  ک���ه به  1- بعض���ی از بیم���اران 
مبتال هس���تند، ممکن اس���ت به مصرف ویتامین 

کی پاسخ ندهند. B12 به صورت خورا

 0/1 mg/day 2- اس���یدفولیک، با مقادیر بی���ش از
ممکن است عالئم کم  خونی پرنیسیوز را بپوشاند.
ن���کات قاب���ل توصیه: هم���راه با غ���ذا یا بع���د از آن 

مصرف شود.
کپس���ول، برای درمان  مقدار مصرف: روزانه یک 
کنترل کم  خونی بدون عواقب، مصرف می  شود. و 

اشکال دارویی
Capsule: Vit B12 15mcg + Ferrous 
Fumarate 350mg + Vit C 150mg + Folic 
Acid 1mg

  MAGNESIUM SULFATE  
کمی منیزیم  م���وارد مصرف: ای���ن دارو در درمان 
خون، درمان اضطراری بعض���ی از انواع آریتمی ها 
کنترل تشنج ناشی  و همچنین برای پیشگیری و 
کالمپسی در زنان باردار مصرف  کالمپسی و ا از پره ا

می  شود.
م���وارد منع مصرف: در بیماران مبتال به انس���داد 

کلیه نباید مصرف شود. قلبی و نارسایی شدید 
هشدارها

1- در بیم���اران مبتال به میاس���تنی گراو و نارس���ایی 
کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود.

2- در ط���ول درمان با ای���ن دارو، وضعیت بیمار از 
نظ���ر بروز عالئم بالینی زیادی منیزیم خون باید به 

دقت پیگیری شود.
3- غلظت منیزیم و س���ایر الکترولیت های پالسما 

باید دقیقا بررسی شود.

4- مقدار مصرف دارو در بیماران مبتال به نارسایی 
کاهش یابد. کلیه باید 

 ع���وارض جانبی: س���رکوب رفلکس ه���ای عصبی، 
ضعف تنفس���ی ناشی از انس���داد عصبی-عضالنی 
اس���ت. تهوع، اس���تفراغ، قرمزی پوست، تشنگی، 
گش���اد ش���دن عروق  کاهش فش���ار خ���ون به علت 
محیط���ی، س���رگیجه، اغتش���اش فکر، اخت���الل در 
تکل���م، دو بین���ی، ضعف عضالن���ی، ب���رادی کاری، 
اغما و ایس���ت قلبی از عالئم زی���ادی منیزیم خون 

می  باشند.
تداخل ه���ای داروی���ی: منیزی���م اث���رات رقابتی و 
دپوالری���زان داروه���ای مس���دد عصبی-عضالن���ی 
کنندگ���ی  مس���دود  اث���رات  می  کن���د.  تش���دید  را 
کتری  عصبی-عضالن���ی منیزیم و داروه���ای ضدبا
آمینوگلیکوزید در صورت مصرف همزمان تشدید 

می  شود.
کمی ش���دید یا ح���اد منیزیم  مقدار مص���رف: در 
خ���ون، 75- 35 میلی مول منیزیم از راه انفوزیون 
روز  گلوک���ز 5%( در  )در محل���ول  وری���دی  آهس���ته 
اول و س���پس mmole/day 25 ت���ا زم���ان تصحیح 
کم���ی منیزی���م خون مص���رف می  ش���ود. در درمان 
گرم س���ولفات منیزیم  اضط���راری آریتمی، مقدار 2 
)مع���ادل 8 میلی م���ول منیزی���م( از راه وریدی طی 
15-10 دقیق���ه تزری���ق می  ش���ود و در ص���ورت نی���از 
این مقدار مصرف تکرار می  ش���ود. در پیشگیری و 
کالمپسی  کالمپسی و ا کنترل تشنج ناش���ی از پره ا
گرم س���ولفات منیزیم  در زنان باردار مقدار اولیه 4 
طی 15-5 دقیقه تزریق وریدی می  ش���ود. سپس 
گرم در س���اعت یا از  از راه انفوزیون وریدی مقدار 1 
گرم و پس  طری���ق تزریق عمیق عضالنی مق���دار 5 
گرم به مدت 24 ساعت پس  از  آن هر 4 س���اعت 5 
از آخری���ن حمله مصرف می  ش���ود. در صورت بروز 
گرم از راه وریدی تزریق  مج���دد حمله، مقدار 2-4 

می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: 10%, 20%, 50%

              MULTIVITAMIN               
               PEDIATRIC              

م���وارد مصرف: ای���ن فرآورده ب���رای تأمین مولتی 
کودکان مصرف می شود. ویتامین مورد نیاز 
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ب���ا د درم���ان  تح���ت  بیم���اران  در  هش���دار: 

ضدانعقادی های از نوع وارفارین با احتیاط تجویز 
شود.

کن���ش ه���ای  ع���وارض جانب���ی: احتم���ال ب���روز  وا
کتیک وجود دارد. آنافیال

تداخ���ل داروی���ی: ای���ن ف���رآورده از نظ���ر فیزیک���ی 
اس���تازوالمید،  مانن���د  قلیای���ی  محلول ه���ای  ب���ا 
کلرتیازید س���دیم، آمینوفیلین، بیکربنات سدیم، 
آمپ���ی س���یلین و تتراس���یکلین ناس���ازگاری دارد. 
کلس���یم مانن���د  اس���ید فولی���ک در حض���ور ام���الح 
کلسیم ناپایدار است. برخی ویتامین ها  گلوکونات 
کانایس���ین،  اریترومایس���ین،  آنت���ی بیوتیک���ی  اث���ر 
کاهش می  کسی سیکلین را  استرپتومایس���ین و دا
دهند. اس���ید فولیک ممکن است پاسخ بیمار به 
درمان با متوترکسات را کاهش دهد. پیریدوکسین 
کارآی���ی لوودوپ���ا را ب���ا افزایش  نی���ز ممک���ن اس���ت 
کاهش دهد. اسید اسکوربیک در  متابولیس���م آن 
کاذب به  ادرار ممکن اس���ت موجب پاس���خ منفی 

گلوکز ادرار شود. تعیین مقدار 
مق���دار مصرف: با توجه ب���ه وزن و نیاز نوزاد بین 

5-1  میلی  لیتر در روز تزریق می گردد.
اشکال دارویی

در مورد اطالع از ترکیب دقیق فرموالسیون دارو به 
بروشور دارو مراجعه شود.

Injection:10 ml 

          MULTIVITAMIN                    
       THERAPEUTIC              

که  م���وارد مصرف: این فراورده    در حاالت مرضی 
نی���از به موادغذایی و ویتامین  ه���ا افزایش می  یابد 

مصرف می  شود.
هشدارها

1- در بیماران دیالیزی، مصرف مقادیر بیشتری از 
ویتامین   ها و امالح معدنی ممکن است نیاز باشد.
2- مقدارمصرف فراورده   های مولتی ویتامین باید 

بر اساس رژیم غذایی و نیاز بیمار تنظیم شود.
3- مقدار مصرف ویتامین A، به منظور اجتناب از 

هیپرویتامینوز، باید محدود شود.
4- فرآورده   های مولتی ویتامین تراپوتیک نباید به 

عنوان مکمل غذایی مصرف شوند. 
کپس���ول  مق���دار مص���رف: روزی ی���ک ق���رص ی���ا 

مصرف می  شود.
اشکال دارویی

در مورد اطالع از ترکیب دقیق فرموالسیون دارو به 
بروشور دارو مراجعه شود.

Capsule
         NIACINAMIDE                

موارد مصرف: نیاس���ین  آمید برای پیش���گیری و 
کمبود ویتامین B3 مصرف می  شود. درمان 

هش���دارها: در صورت وجود خونری���زی، دیابت، 
گوارش���ی ب���ا احتیاط فراوان  کبدی و زخم  بیماری 

مصرف شود.
 عوارض جانبی: با مصرف زیاد این دارو، سرگیجه 
ی���ا از ح���ال رفت���ن، خش���کی پوس���ت یا چش���م ها، 
افزایش قندخون، تهوع یا استفراغ، زخم گوارشی، 
خارش پوس���ت، درد مفاص���ل و افزایش اوره خون 

گزارش شده است.
نکات قابل توصیه: از آنجا که کمبود ویتامین  های 
گروه B به تنهایی ش���ایع نیس���ت، به طور معمول 

ترکیبی از این ویتامین  ها تجویز می شود.
کمب���ود ویتامی���ن،  مق���دار مص���رف: در درم���ان 
کمب���ود تعیی���ن  مقدارمص���رف ب���ر اس���اس ش���دت 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg

    NICOTINIC ACID                
موارد مصرف: اسیدنیکوتینیک )نیاسین( برای 
کمبود ویتامی���ن B3 و درمان  پیش���گیری و درمان 

زیادی چربی خون مصرف می  شود.
هش���دارها: در موارد خونریزی ش���ریانی، دیابت، 
گوارش���ی با احتیاط  کبدی، نقرس و زخم  بیماری 

مصرف شود.
 عوارض جانبی: برافروختگی، س���رگیجه، سردرد، 
تپش قل���ب، خارش، تهوع،  اس���تفراغ و نارس���ایی 
گزارش  کب���د و بثورات جل���دی با مصرف ای���ن دارو 

شده است.
نکات قابل توصیه

گروه B به  کمبود ویتامین  ه���ای  ک���ه  1- ازآنجای���ی 
تنهایی ش���ایع نیس���ت، به طور معم���ول ترکیبی از 

این ویتامین  ها تجویز می  شود.
2- ب���ه عنوان پایین آورنده چربی خون، به منظور 
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بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک 
ضروری است.

کمبود ویتامین، مقدار  مقدار مصرف: در درمان 
کمبود تعیین می  شود.  مصرف بر اس���اس ش���دت 
گرم تا  به عن���وان پایین  آورنده چربی خ���ون ابتدا  1 
که برحس���ب نیاز هر  3 بار در روز مصرف می  ش���ود 
4-2 هفت���ه، mg/day 500 به مقدار مصرف اضافه 
گرم س���ه بار در  می گردد. به عنوان نگهدارنده،1-2 

روز مصرف می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 25 mg, 100 mg, 500 mg 

                 ORS                        
موارد مصرف: این ف���راورده برای جبران امالح از 
دست رفته در اسهال    و برای پیشگیری از تشدید 

دهیدراتاسیون مصرف می شود.
کردن پلک ها و تشنگی بیش  عوارض جانبی: پف 

از حد از عوارض جانبی دارو هستند.
نکات قابل توصیه

ک���ودکان، مصرف  1- ضمن تامی���ن امالح و آب در 
غذا های دیگر ضروری است.

ک���ت ORS بای���د در ی���ک لیت���ر آب  2- محت���وی پا
گردد. جوشیده سردشده حل و استفاده 

3- برای جلوگیری از استفراغ در نوزادان، دارو باید 
به آهستگی به آنها خورانده شود.

4- محل���ول ORS بای���د بالفاصل���ه قب���ل از مصرف 
تهیه شود.

کثر یک لیتر  مقدار مصرف: در ش���یرخواران حدا
کثر  یک لیتر  کودکان بزرگتر حدا در 24 ساعت و در 
در مدت 24-8 س���اعت بسته به سن بیمار تجویز 

می  شود.
اشکال دارویی

Solution: (Na 90mmol + K 20mmol 
+ Cl 65mmol + Citrate10mmole + 
Dextrose 75 mmole)/Liter

         PHOSPHATES                
کمبود  م���وارد مصرف: فس���فات ها برای جب���ران 
مص���رف  ادرار  ک���ردن  اس���یدی  ی���ا  فس���فرخون 

می  شوند. 
م���وارد منع مصرف: ای���ن دارو در بیم���اران مبتال 

کلیه و  کار  به زیادی فس���فات خون،  عیب ش���دید 
سنگ  های ادراری فسفات، منیزیم-آمونیم نباید 

مصرف شود.
ب���ا  اس���ت  ک���ه ممک���ن  م���واردی  در  هش���دارها: 
غلظت  ه���ای زیاد فس���فات هم���راه باش���ند )مانند 
کلی���ه  مزم���ن  بیم���اری  و  پاراتیروئی���د  ک���م کاری 
ب���ا  اس���ت  ک���ه ممک���ن  رابدومیولی���ز(، حاالت���ی  و 
کلس���یم هم���راه باش���ند )مانند  ک���م  غلظت  ه���ای 
کم  کاری پاراتیروئید،  نرمی استخوان، التهاب حاد 
کلی���ه، رابدومیولیز،   لوزالمع���ده، بیم���اری مزم���ن 
ب���ا  اس���ت  ممک���ن  ک���ه  حاالت���ی  و  راشی  تیس���م( 
غلظت  ه���ای زیاد پتاس���یم هم���راه باش���ند )مانند 
بی کفایتی ش���دید غده فوق کلیه، دهیدراتاسیون 
ش���دید، الته���اب لوزالمع���ده، تمرین���ات فیزیک���ی، 
کلیه، رابدومیولیز، آسیب وسیع بافت(  بی کفایتی 
و زیادی س���دیم خون ب���ا احتیاط ف���راوان مصرف 

شوند.
 ع���وارض جانبی: احتباس مایع، زیادی پتاس���یم 
خ���ون، زی���ادی س���دیم خ���ون،  زیادی فس���فات یا 
گزارش ش���ده  کلس���یم خ���ون با مص���رف ای���ن دارو 

است.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
کلس���یم با فس���فات   ها ممکن اس���ت خطر  حاوی 
رسوب کلسیم در بافت نرم را افزایش دهد. مصرف 
همزم���ان دارو ه���ای ضدالتهاب غیراس���تروئیدی،  
کاپتوپریل، سیکلوس���پورین، مدر های نگهدارنده 
پتاسیم، اناالپریل،  هپارین و سایر دارو های حاوی 
پتاس���یم با فس���فات پتاس���یم ممکن است سبب 
افزایش پتاس���یم خون شود. مصرف همزمان این 
دارو با س���ایر فراورده  های حاوی فس���فات ممکن 
اس���ت خطر بروز زیادی فس���فات خون ب���ه ویژه در 

کلیوی را افزایش دهد. بیماران مبتال به بیماری 
مقدار مصرف

ادرار،  اس���یدی کننده  عن���وان  ب���ه  ک���ی:  خورا
ضدسنگ  های ادراری یا تامین کننده الکترولیت، 
8میلی م���ول فس���فر چهارب���ار در روز پ���س از غ���ذا و 

هنگام خواب مصرف می  شود.
تزریقی

بزرگس���االن: ب���ه عن���وان تامین  کنن���ده الکترولیت 
mmol/ day 10 فسفر از راه انفوزیون وریدی تزریق 

می  شود.
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الکترولی���ت د تامین کنن���ده  عن���وان  ب���ه  ک���ودکان: 

mmole/ day 2-1/5 فسفر از راه انفوزیون وریدی 
تزریق می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 500mg (KH2PO4)
Tablet: NaH2PO4 1936mg + NaHCO3 
350mg + KHCO3 315mg 
Injection: (KH2PO4 225mg + K2HPO4 
236mg) /ml
Injection: (4.4 mEq potassium + 3mmol 
phosphate)/ml

  POTASSIUM ACETATE  
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده به عن���وان مکمل 
کمبود  غذای���ی و تأمین کننده الکترولیت بدن )در 

پتاسیم(مصرف می شود.
کلیه،  هش���دارها: در بیماران بااخت���الل عملکرد 
بیماری های قلبی،  اختالالت اسید و باز بااحتیاط 

به کار رود.
 عوارض جانب���ی: برادی کاردی، افزایش پتاس���یم 
خون، ضعف عضالنی، تنگی نفس، نکروز موضعی 
بافت در محل تزریق، دردشکم، دردقفسه سینه، 
گیج���ی و پارس���تزی از ع���وارض جانب���ی ای���ن دارو 

می باشند.
ب���ا  هم���راه  آن  مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
مدرهای نگهدارنده پتاسیم ممکن است منجر به 

افزایش سطح و اثر این داروها شود.
کم���ی پتاس���یم  مق���دار مص���رف: ب���رای درم���ان 
و  ب���زرگس���������االن  در   40-100 mEq/ day خ���ون 
تزری���ق وری�����دی  ک������ودکان  mEq/ kg/ day 5-2 در 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 2 mEq potassium/ml

 POTASSIUM CHLORIDE  
کمی پتاس���یم  موارد مصرف: این دارو در درمان 
در  آلکالوزمتابولی���ک،  ب���دون  ی���ا  هم���راه  خ���ون 
مسمومیت مزمن با دیگوکسین و در بیماران مبتال 
کمی پتاسیم خون مصرف  به فلج دور ه  ای همراه 

می  شود. 

هشدارها
1- در ص���ورت وج���ود اس���هال طوالن���ی ی���ا ش���دید، 
اختالل در عملکرد مری، طوالنی بودن زمان تخلیه 
گوارشی، فلج رود ه  ای  معده، انس���داد روده یا زخم 
کامل قل���ب و زیادی  خانوادگی، انس���داد ش���دید یا 

پتاسیم خون با احتیاط فراوان مصرف شود.
 5/5 mEq/L 2- غلظت   های پالس���مایی بیش از

ک است. به علت احتمال بروز آریتمی خطرنا
بررس���ی  بیم���ار،  وضعی���ت  دقی���ق  پیگی���ری   -3
الکتروکاردیوگ���رام و اندازه گی���ری غلظ���ت پتاس���یم 

ممکن است ضروری باشد.
کلی���ه  اخت���الل در عملک���رد  ب���روز  4- در ص���ورت 
کراتینین س���رم(، انفوزیون  )ک���م ادراری ی���ا افزایش 

کلرورپتاسیم باید فورًا قطع شود.
رقیق نش���ده  فراورده   ه���ای  مس���تقیم  تزری���ق   -5

گردد. ممکن است سبب مرگ بیمار 
 عوارض جانبی: اغتش���اش شعور، ضربان نامنظم 
یا آهسته قلب،  بی حسی یا گزگز دست ها، پا یا لب، 
اش���کال در تنفس، اضطراب، خس���تگی یاضعف، 
گزارش شده  ضعف یا احس���اس س���نگینی در پا ها 

است.
هم��زم���ان  مص�������رف  داروی������ی:  تداخ�����ل  ه���ای 
دارو ه���ای مهارکنن���ده آنزیم مبدل آنژیوتانس���ین، 
کره���ا،  بتابال غیراس���تروییدی،  ضدالتهاب   ه���ای 
ب���ا  هپاری���ن  و  پتاس���یم  نگهدارن���ده  مدر ه���ای 
مکمل  های پتاس���یم ممکن اس���ت سبب افزایش 
غلظت پتاسیم سرم و در نتیجه ایست قلبی شود. 
مصرف همزمان دارو های ضد  کولینرژیک با شکل 
کی کلرور پتاسیم ممکن است شدت ضایعات  خورا
دستگاه گوارش ناشی از مصرف این دارو را افزایش 
کلرورپتاسیم با دیگوکسین  دهد. مصرف همزمان 
در بیماران دیژیتالیزه یا در بیماران مبتال به بلوک 

کامل قلب توصیه نمی شود. شدید یا 
نکات قابل توصیه

کی دارو باید بالفاصله پس از غذا یا  1- ش���کل خورا
همراه با آن مصرف شود.

گوارش���ی،  2- در ص���ورت ب���روز عالئ���م خونری���زی 
مراجعه فوری به پزشک ضروری است.

کلرورپتاس���یم، معادل  گ���رم  مق���دار مص���رف: هر 
کی واالن پتاسیم است. 13/41 میلی ا

کمی  ک���ی: ب���ه منظ���ور پیش���گیری یا درم���ان  خورا
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پتاس���یم خونmEq 20 پتاسیم )تقریبًا معادل1/5 
کل���رور پتاس���یم( در180 میل���ی لیتر آب س���رد،  گ���رم 
پتاس���یم   6/7-20 mEq ی���ا  روز  در  ب���ار   1-5
از ق���رص  کلرورپتاس���یم(  گ���رم  )مع���ادل0/5-1/5 

پیوسته رهش، 3 بار در روز مصرف می  شود.
تزریقی

بزرگساالن: به عنوان جانشین شونده الکترولیت یا 
کمی پتاسیم خون، مقدار مصرف و سرعت  درمان 
انفوزی���ون بای���د برحس���ب نی���از بیمار تعیی���ن گردد 
کث���ر تاmEq/day 400(. پ���س از انفوزیون اولیه )حدا
mEq 60-40، پاس���خ بیمار باید با س���نجش غلظت 
پتاسیم س���رم و بررس���ی الکتروکاردیوگرام مشخص 

گردد و سرعت انفوزیون بعدی تعیین شود.
کم���ی پتاس���یم خ���ون ت���ا ک���ودکان: ب���رای درم���ان 

mEq/ kg 3 انفوزیون وریدی می  شود. 
اشکال دارویی

Injection: 10mEq/10 ml, 20mEq/10 ml
Tablet: 500mg; 600mg
Powder: 20mEq/Sachet
Intravenous Drip: Potassium Chloride 
0.3 % in Dextrose 5 %

    POTASSIUM IODIDE    
موارد مصرف: یدید پتاس���یم یک خلط آور است 
و باعث رقیق شدن ترشحات مخاطی در دستگاه 
تنفس می شود. یدید پتاسیم برای حفاظت غده 
تیرویی���د از آس���یب های تشعش���عی قب���ل و حی���ن 

کتیو استفاده می شود. تجویز ید رادیوا
کنش ه���ای  وا ب���روز  احتم���ال  جانب���ی:  ع���وارض 
حساس���یتی ش���دید، تهوع، اس���تفراغ، مش���کالت 
گوارش���ی، درد مع���ده، راش های خفیف پوس���تی، 

مزه فلزی در دهان وجود دارد.
کننده ه���ای آنزیم  تداخل ه���ای داروی���ی: با مهار 
مبدل آنژیوتانسین )مانند کاپتوپتریل یا اناالپریل( 
ممکن است باعث افزایش پتاسیم خون، آریتمی 
قلب���ی یا توقف قلب ش���ود. با عوام���ل ضدتیرویید 
)مانن���د متی مازول و پروپیل تیواوراس���یل( ممکن 
است هیپوتیروییدی و اثرات گواتروژنی این داروها 
تش���دید ش���ود. ب���ا مدره���ای نگهدارنده پتاس���یم 
ممکن اس���ت افزایش پتاسیم خون، آریتمی قلبی 
خ دهد. با لیتیم ممکن اس���ت اثر  یا توقف قل���ب ر

خ دهد.  هم افزای���ی یا افزایش���ی هیپوتیرویی���دی ر
با داروهای حاوی پتاس���یم ممکن اس���ت افزایش 
خ  پتاس���یم خ���ون، آریتم���ی قلبی یا ایس���ت قلبی ر
دهد. این دارو ممکن اس���ت در نتایج آزمون های 

عملکرد تیروییدی تغییراتی ایجاد کند.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: برای درم���ان س���رفه 650-300 میلی 
گ���رم 4-3 ب���ار در روز، در درم���ان هایپرتیرویی���دی 
گ���رم 3 ب���ار در روز 10 ت���ا 14 روز قب���ل از  250 میل���ی 
جراح���ی تیرویید مصرف می ش���ود. ب���رای درمان 
ب���ار   3 پوس���تی500-250میلی گرم  اس���پوروتریکوز 
در روز مص���رف می ش���ود. مق���دار مص���رف تدریجًا 
رف���ع  زم���ان  ت���ا  روز  در  س���ه بار  گ���رم   2-2/5 ت���ا 
که معمواًل 6 تا 12 هفته طول  آسیب های پوستی 

می کشدافزایش می یابد.
س���رفه250-60میلی گرم  رف���ع  ب���رای  ک���ودکان: 
کثر 500 میلی گ���رم، درمان  6-4 ب���ار در روز ت���ا حدا
هایپرتیروییدی 250 میلی گرم 3 بار در روز 10 تا 14 
روز قبل از جراحی تیرویید مصرف می ش���ود .برای 
کی  گرم خورا اسپوروتریکوز پوستی500-250میلی 
3 بار در روز مصرف می شود. مقدار مصرف تدریجًا 
گ���رم س���ه بار در روز ت���ا 12-6 هفت���ه  ب���ه1/25-2 

افزایش می یابد.
اشکال دارویی

Tablet: 65mg

              RINGERS                  
م���وارد مص���رف: این ف���راورده به عن���وان محلول 
ایزوتونی���ک ب���رای جانش���ینی آب و ام���الح مصرف 

می شود.
موارد منع مص���رف: در بیماران مبت���ال به زیادی 
کلی���وی و قلبی یا  س���دیم خ���ون ناش���ی از آس���یب 
6-5 روز پس از عمل جراحی یا ضربه شدید نباید 

مصرف شود.
نکات قابل توصیه

که انفوزیون وریدی این دارو  1- توصیه می ش���ود 
گیرد. استفاده  از طریق یک ورید س���طحی صورت 
از عروق پا ممکن است شیوع عواقب ترومبوتیک 

را افزایش دهد.
2- طی انفوزیون وریدی، بیمار باید بدون حرکت 

بماند.
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مقدار مصرف: سرعت انفوزیون و میزان آن باید د

گانه تعیین شود. با توجه به نیاز هر بیمار جدا
اشکال دارویی

Injection: (Na+ 147mEq + Ca2+ 
4.5mEq + K+ 4mEq + Cl- 156mEq)/L

    RINGER LACTATE         
کردن  موارد مصرف: این فراورده به منظور برقرار 
مج���دد تع���ادل آب و الکترلیت ب���دن، به خصوص 

قبل و بعد از جراحی مصرف می  شود.
م���وارد من���ع مص���رف: ای���ن ف���راورده در بیم���اران 
مبتال به خیز، آلکالوزمتابولیک، اس���یدوز ناش���ی از 
کلسیم خون  کتیک و افزایش پتاس���یم و  اس���یدال

نباید مصرف شود.
مقدار مصرف: مقدار مصرف این فراورده با توجه 
به شرایط بالینی بیمار و پاسخ آزمایشات، تنظیم 

می  شود.
اشکال دارویی

Infusion: (Na+ 130mEq + Ca2+  3mEq 
+ K+ 4mEq + Cl- 109mEq + Lactate 
28mEq)/L

          SACCHARIN                   
موارد مصرف: ساخارین به عنوان شیرین  کننده 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Pellet: 1316-mg (as Sodium)

           SELENIUM                  
کمب���ود س���لنیوم خصوصًا در  م���وارد مصرف: در 
بیمارانی که به مدت طوالنی از رژیم غذایی تزریقی 

کرده اند، استفاده می شود. استفاده 
ع���وارض جانبی: مص���رف زیاد آن منج���ر به ریزش 
مو، تغییرات ناخن، اسهال، درماتیت، طعم فلزی 
در ده���ان، ب���وی س���یر در ب���ازدم، تحریک پذیری، 

خستگی و نوروپاتی محیطی می شود.
مقدار مصرف: مقدار mcg/day 500-100 مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Injection: 50mcg/ml

             SERINE                        
کمبود سرین  موارد مصرف: در بیماران مبتال به 

مصرف می شود.
ع���وارض جانب���ی: در غلظت ه���ای س���رمی خیلی 
زی���اد می تواند منجر به تضعیف سیس���تم ایمنی و 

عوارض جانبی سایکولوژیک شود.
کپس���ول  مقدار مص���رف: به ص���ورت روزانه 1-3 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 600mg

     SODIUM ACETATE           
م���وارد مص���رف: به عن���وان منب���ع س���دیم ب���رای 
اف���زودن به مایعات وریدی با حجم باال اس���تفاده 

می شود.
م���وارد منع مصرف: در صورت زیاد بودن س���دیم 

خون یا احتباس مایعات نباید مصرف شود.
نکات قابل توصیه

1- ب���رای جلوگی���ری از احتب���اس آب و افزای���ش بار 
سدیم، تزریق این فراورده باید به آهستگی صورت 

گیرد.
کلیوی، تجوی���ز آن ممکن  2- در بیم���اران آس���یب 

است منجر به احتباس سدیم شود. 
مقدار مصرف: مقدار مصرف و س���رعت تجویز به 

نیاز فردی بیمار بستگی دارد. 
اشکال دارویی

Injection: 2mEq sodium/ml

     SODIUM BENZOATE+        
                    SODIUM                

      PHENYL ACETATE      
درم���ان  به عن���وان  دارو  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
در  مرب���وط  آنس���فالوپاتی  ح���ادو  هیپرآمونمی���ای 
بیماران با اختالالت چرخه اوره )نارسایی آنزیمی( 

به کار می رود. 
 ع���وارض جانب���ی: اختالالت قلب���ی و عروقی، افت 
فش���ار خ���ون، اختالالت عصب���ی و روانی، تش���نج، 
کما، اخت���الالت خونی،  ادم مغ���زی، آژیتاس���یون، 
اخت��������الالت  زیرپوس���تی،  و  پوس���تی  اخت���الالت 
کلیه  گوارشی، تهوع، استفراغ، اسهال و اختالالت 

از عوارض جانبی این دارو می باشند. 
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تداخل ه���ای داروی���ی: هالوپری���دول، والپ���روات 
کورتیکوس���تروییدها ممکن اس���ت اثرات سدیم  و 

کاهش دهند.  بنزوات را 
مقدار مص���رف: مقدار داروی مصرفی براس���اس 
وزن و کمبود آنزیمی خاص صورت می گیرد. مقدار 
بارگی���ری به مدت 90 ت���ا 120 دقیق���ه و به دنبال آن 
مق���دار نگهدارن���ده معادل طی 24 س���اعت تجویز 
می شود. انفوزیون نگهدارنده آنقدر ادامه می یابد 
ک پالس���ما طبیعی ش���ود یا تغذیه  تا غلظت آمونیا

کی و درمان قابل تحمل باشد. خورا
اشکال دارویی

Injection: Sodium Benzoate 
10%+Sodium Phenylacetate10%
Oral Solution: Sodium Benzoate 
10%+Sodium Phenylacetate10%

                  SODIUM                      
         BICARBONATE                

کاهش  م���وارد مصرف: بی  کربنات س���دیم ب���رای 
خط���رات اس���یدوز متابولی���ک در بیم���اری ش���دید 
ی���ا  ش���وک  از  ناش���ی  ع���روق  بی  کفایت���ی  کلی���وی، 
دهیدراتاس���یون ش���دید، ایس���ت قلبی و اس���یدوز 
کمکی  کتی���ک اولیه ش���دید، ب���ه عن���وان داروی  ال
در اس���هال   های ش���دید، در درم���ان مس���مومیت 
ب���ا باربیتورات  ه���ا ی���ا سالیس���یالت  ها و به عن���وان 
حاللی���ت  افزای���ش  ب���رای  ادرار  قلیایی کنن���ده 
کریستال و  س���ولفونامید ها و پیشگیری از تشکیل 

کلیوی مصرف می  شود.  آسیب احتمالی 
م���وارد من���ع مص���رف: در آلکال���وز متابولی���ک ی���ا 
کلرور ناش���ی از اس���تفراغ یا  کاهش ی���ون  تنفس���ی، 
تخلیه مداوم دستگاه گوارش و کمی کلسیم خون 

نباید مصرف شود.
هشدارها

ک���م  ادراری،  1- در ص���ورت وج���ود ب���ی  ادراری ی���ا 
ح���االت مرض���ی احتب���اس س���دیم هم���راه ب���ا خیز  
کب���دی، نارس���ایی احتقانی قلب،   )مانن���د س���یروز 
کلیه و توکس���می آبستنی( و زیادی فشار  کار  عیب 

خون با احتیاط فراوان مصرف شود.
که اس���یدوزمتابولیک با تخلیه س���دیم  2- از آنجا 
همراه است،  بهتر اس���ت ابتدا با انفوزیون وریدی 
کاهش س���دیم خون را  کلرورس���دیم ایزوتونی���ک، 

جبران نمود.
کلیوی یا اسیدوز متابولیک شدید  3- در اس���یدوز 
کلرور س���دیم  محل���ول بی  کربنات س���دیم همراه با 

انفوزیون می  شود.
4- تزری���ق س���ریع دارو، ممکن اس���ت موجب بروز 
آلکال���وز ش���دید و احتم���ااًل تحریک  پذی���ری زیاد یا 

تتانی شود.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان بی  کربنات 
سدیم با متنامین تبدیل این دارو به فرمالدئید را 

کاهش می دهد.
ن���کات قاب���ل توصیه: محل���ول بی  کربنات س���دیم 
ک���ردن  را می  ت���وان از راه وری���دی ی���ا پ���س از رقی���ق 
تاح���د ایزوتونی���ک )1/5درص���د( از راه زیرجلدی، 
تزریق نمود. غلظت مناس���ب ب���رای تزریق وریدی 
بر حس���ب نیاز و وضعیت بالین���ی بیمار، از 1/5% تا 

7/5% می  باشد.
قلی����ایی  کنن���ده  عن���وان  ب���ه  مص�������رف:  مق���دار 
که  سیستمیک mEq/kg 1 تزریق وریدی می  شود 
در صورت نیاز ه���ر 10 دقیقه mEq/kg 0/5 مجددًا 
ک���ه درمان اضطراری  تزری���ق می  گردد. در مواردی 
 2-5 mEq/ kg ،اس���یدوزمتابولیک ضروری نباشد
ط���ی 8-4 س���اعت انفوزیون وریدی می  ش���ود. به 
عن���وان قلیایی  کنن���ده ادرار، mEq/kg 5-2 ط���ی 

8-4 ساعت تزریق وریدی می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 8.4%; 7.5%

    SODIUM CHLORIDE      
م���وارد مصرف: ب���ه عن���وان جانشین ش���ونده در 
کلرورسدیم یا آب بدن  که با از دست رفتن  حاالتی 

همراه است، مصرف می  شود. 
م���وارد منع مصرف: در ص���ورت افزایش، طبیعی 
بودن یا حتی کم شدن جزئی غلظت سرمی سدیم 

کلرور، محلول 5% این دارو نباید مصرف شود. یا 
هشدارها

1- در ص���ورت وج���ود نارس���ایی احتقان���ی قل���ب، 
کلی���ه و خیز همراه ب���ا احتباس  بی کفایتی ش���دید 

سدیم با احتیاط فراوان مصرف شود.
2- انفوزی���ون مقادی���ر بیش از یک لیت���ر از محلول 
ایزوتونیک، ممکن اس���ت غلظت س���رمی سدیم و 
کلرور  را بیش از حد طبیعی افزایش دهد و منجر به 
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بروز  زیادی سدیم خون شود. همچنین می تواند د

باع���ث از دس���ت رفتن یون  ه���ای بی کربن���ات و در 
گردد. نتیجه بروز اسیدوز 

3- تجوی���ز محلول ایزوتونیک، هن���گام جراحی یا 
بالفاصل���ه پس از  آن ممکن اس���ت باعث احتباس 

مقادیر بیش از حد سدیم شود.
ع���وارض جانب���ی: تب، عفون���ت در مح���ل تزریق، 
ترومب���وز وریدی ی���ا التهاب ورید در مح���ل تزریق، 
کلرور خون، نشت محلول تزریقی  زیادی سدیم یا 
ب���ه بافت  های اط���راف رگ و  زیادی حجم خون با 

گزارش شده است. تزریق این دارو 
نکات قاب���ل توصیه: محلول انفوزیون 5% باید به 
آرامی و با احتیاط تزریق شود تا  از  بروز خیز  ریوی 

جلوگیری شود.
مق���دار مص���رف: از محل���ول 0/9% ب���رای جبران 
کمبود الکترولیت  ها به مقدار lit/day 1 یا بر حسب 
نی���از  بیم���ار، مصرف می  ش���ود. ب���رای اس���تفاده از 
محل���ول 5%، ابتدا مقدار س���دیم از دس���ت رفته را 
بای���د محاس���به و پس از آن نصف مقدار محاس���به 
ش���ده را طی 8 ساعت تجویز  نمود. سرعت تجویز 
که  کند. درمان تا زمانی  نباید از ml/hr 100 تج���اوز 
غلظت سدیم سرم به mEq/lit 130 برسد یا عالئم 

عصبی بهبود یابد، ادامه داده می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 0.45%,0.9%, 5%

    SODIUM LACTATE            
کتات به عن���وان منبع  م���وارد مصرف: س���دیم ال
بی کربن���ات در مایع���ات دیالیز و به عن���وان عوامل 
قلیایی کنن���ده ب���رای تصحیح آلکال���وز متابولیک و 

کردن ادرار مصرف می شود. قلیایی 
م���وارد منع مص���رف: در بیماران مبت���ال به آلکالوز 
کلس���یم خون نباید  کمی  تنفس���ی یا متابولیک یا 

مصرف شود.
هشدارها

1- مصرف بی���ش از حد ترکیبات تش���کیل دهنده 
کاهش پتاسیم  بی کربنات ممکن اس���ت منجر به 
خون و ب���روز آلکالوز متابولیک، به ویژه در بیماران 

کلیه، شود.  مبتال به نارسایی 
2- در درمان اسیدوز، پیگیری غلظت الکترولیت 

سرم و تعادل اسید-باز ضروری است.

 ع���وارض جانبی: تغییرات خلق و خو، خس���تگی، 
تنفس آهس���ته، ضعف عضالنی و ضربان نامنظم 

قلب، از عالئم مصرف بیش از حد آن است. 
مقدار مص���رف: مقدار م���ورد نیاز ب���رای هر فرد و 
بر اس���اس تعادل اس���ید-باز و وضعیت الکترولیت 

بیمار تعیین می شود. 
اشکال دارویی

Injection: 1 /6Molar

     SODIUM PHOSPHATE       
            DIBASIC                       

موارد مص���رف: این ف���رآورده در درم���ان عالمتی 
مرحل���ه  در  روده  ک س���ازی  پا جه���ت  و  یبوس���ت 
کولون برای جراحی یا تصویربرداری  آماده س���ازی 

به کارمی رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در ص���ورت وج���ود ته���وع، 
اس���تفراغ یا درد شکمی، نارس���ایی احتقانی قلب، 
کلی���ه قاب���ل توج���ه از لح���اظ  نارس���ایی عملک���رد 
گوارش،  بالینی، شک یا وجود انسداد در دستگاه 
ایلئ���وس  کتس���ابی،  ا ی���ا  م���ادرزادی  کول���ون  مگا
پارالیتی���ک، سوراخ ش���دگی روده، بیماری التهابی 
فعال روده، مقعد بس���ته یا دهیدراتاس���یون نباید 

مصرف شود. 
هشدارها

الکترولیت ه���ای  اخت���الل  وج���ود  ص���ورت  در   -1
کولس���تومی با احتی���اط مصرف  س���رمی، آس���یت، 

شود.
2- ممکن اس���ت باعث زیاد شدن ریسک افزایش 
کلسیم  کاهش  فسفر خون، افزایش سدیم خون، 

کاهش پتاسیم خون شود. خون یا 
3- در صورتی که زمان احتباس از  10 دقیقه بیشتر 
شود ممکن اس���ت منجر به اختالالت الکترولیتی 

شدید شود.
کنش ه���ای حس���اس���یتی،  ع�����وارض جانب��������ی: وا
خ���ارش، دهیدراتاس���یون، افزای���ش فس���فر خون، 
کاه���ش پتاس���یم خون،  کلس���یم خ���ون،  کاه���ش 
افزایش س���دیم خون، اس���یدوز متابولیک، تهوع، 
اس���تفراغ، درد ش���کم، اس���هال و درد در دس���تگاه 

گوارش از عوارض جانبی این دارو هستند.
فراورده ه���ای  س���ایر  ب���ا  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
حاوی فس���فات س���دیم مصرف نش���ود. اختالالت 
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کاهش حجم ناش���ی از تنقیه ممکن  الکترولیتی و 
 ،NSAIDs ،اس���ت با مص���رف همزمان ب���ا مدره���ا

لیتیم تشدید شود.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت ب���روز  درد ش���کم، تهوع، اس���تفراغ، 
گهانی در  وضعیت حرکات روده که بیش از  تغییر نا
دو هفته طول بکشد، خونریزی رکتال، عدم ایجاد 
حرکات روده نیم س���اعت بعد از تجویز دارو، ادامه 
یبوس���ت یک هفته بع���د از تجویز دارو به پزش���ک 

مراجعه شود.
از  جلوگی���ری  ب���رای  زی���اد  مایع���ات  مص���رف   -2

دهیدراتاسیون باید به بیماران توصیه شود.
3- مادران شیرده تا 24 ساعت بعداز مصرف دارو 

از شیردهی به نوزاد اجتناب نمایند.
4- در ص���ورت خونری���زی رکت���ال و ی���ا ع���دم ایجاد 
حرکات روده طی 30 دقیقه از تجویز دارو و  یا ایجاد 

گردد. عالئم دهیدراتاسیون مصرف دارو قطع 
مق���دار مصرف: محت���وای یک شیش���ه در رکتوم 

استعمال می شود.
اشکال دارویی

Rectal Enema: 7g/118ml;19g/118ml

             VITAMIN A                  
موارد مصرف: ویتامین A فقط برای پیش���گیری 
کمب���ود ای���ن ویتامین  ی���ا درمان ح���االت مرض���ی 

مصرف می  شود.
کلیه ب���ا احتیاط  هش���دارها: در نارس���ایی مزم���ن 

فراوان مصرف شود.
 عوارض جانبی: زبر ش���دن پوست، خشک شدن 
کب���د و افزایش س���رعت س���دیم  م���و، بزرگ ش���دن 
افزای���ش  و   )ESR( قرم���ز گویچه  ه���ای  انتاس���یون 
کلس���یم و آلکالین فس���فاتاز سرم از عوارض  غلظت 

این دارو هستند.
مقدار مصرف

کی خورا
کمبود ویتامی���ن A، مقدار مصرف بر  ب���رای درمان 

کمبود تعیین می  شود. اساس شدت 
تزریقی

بزرگساالن: در پیشگیری و درمان کمبود ویتامین 
ب���ه   50/000-100/000 U/day عضالن���ی  راه  از   ،A
م���دت 3 روز و س���پس U/day 50/000 واح���د ب���ه 

مدت 2 هفته تزریق می  شود.
س���������ال ی���ک  س�������ن  ت���ا  ک���ودکان  در  ک���ودکان: 
روز   10 م�������������دت  ب������������ه   5000 -10/000 U/ day
)U/ day 15000- 7500  ب���������ه م����������دت 10 روز برای 
ک���ودکان  کمب���ود ش���دید ویتامی���ن( و در  ح���االت 
 10 م���دت  ب���ه   5000-15/000 U/ day س���ال،   1-8
روز )U/ day 35000- 17500 ب���ه م���دت 10 روز برای 
کمبود ش���دید ویتامین( تزری���ق عضالنی  ح���االت 

می  شود. 
اشکال دارویی

Capsule/Tablet: 25000U; 50000U
Drop: 50000U/ml
Injection: 50000U/ml

  VITAMIN B COMPLEX      
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���رآورده برای پیش���گیری 
گ���روه B مص���رف  کمب���ود ویتامین   ه���ای  و درم���ان 

می  شود.
هش���دارها: تزریق فراورده   های ح���اوی ویتامین 
کتیک  B1 ممکن اس���ت منجر به بروز شوک آنافیال

شود.
ب���ه  غیرطبیع���ی  حساس���یت  جانب���ی:  ع���وارض   
فش���ار یا لمس و س���فتی عضالن���ی در محل تزریق، 
برافروختگ���ی،  بثورات جلدی و خ���ارش با مصرف 

گزارش شده است. این فراورده 
مق���دار مص���رف: روزی ی���ک قرص یا ی���ک آمپول 

تزریق می  شود.
اشکال دارویی

Injection: (Vit.B1 10mg+Vit.B2 4mg 
+ Vit.B6 4mg+ 6mg +Nicotinamide 
40mg)/2ml
Injection: (Vit.B1 100 mg+Vit.B6 
100mg +Vit.B12 1000mcg)/3ml
Tablet: Vit.B1 30mg+Vit.B2 35mg+Vit.
B3 50mg + Vit.B615mg + Vit.B12 
100mcg +Folic Acid 400mcg +Biotin 
300mcg +Pantotenic Acid 37mg + 
Choline 50mg+Inositol 100mcg+PABA 
50mcg

           VITAMIN B1                  
موارد مصرف: تیامین برای پیش���گیری و درمان 
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کمبود این ویتامین  مصرف می  شود.د

که کمبود ویتامین  های  نکات قابل توصیه: از آنجا
گ���روه B ب���ه تنهایی ش���ایع نیس���ت ترکیب���ی از این 

ویتامین  ها تجویز می شود.
کمب���ود ویتامی���ن،  مق���دار مص���رف: در درم���ان 
کمبود تعیین  مقدار مصرف دارو بر حس���ب شدت 

می  شود.
اشکال دارویی

Tablet: 100mg; 300mg

          VITAMIN B2                   
موارد مص���رف: این دارو در پیش���گیری و درمان 

کمبود ریبوفالوین مصرف می  شود.
 ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادی���ر  بی���ش از حد 

ریبوفالوین سبب زرد رنگ شدن ادرار می  شود.
مقدار مصرف

کمب���ود  بزرگس���االن: ب���رای پیش���گیری و درم���ان 
مقادی���ر  در   2/5-10 mg/day مق���دار  ویتامی���ن، 

منقسم مصرف می  شود.
کودکان: برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین، 
مق���دار mg/day 30-5 در مقادیر منقس���م مصرف 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 10mg/2mL

          VITAMIN B6                  
م���وارد مص���رف: پیریدوکس���ین در پیش���گیری و 

کمبود این ویتامین مصرف می  شود.  درمان 
تداخل  ه���ای دارویی: مص���رف همزمان ویتامین 

B6 با لوودوپا توصیه نمی شود.

نکات قابل توصیه: از آنجا که کمبود ویتامین  های 
گروه B به تنهایی ش���ایع نیس���ت، به طور معمول 

ترکیبی از این ویتامین  ها تجویز می شود.
کمبود  مقدار مصرف: برای پیش���گیری و درمان 
ویتامین B6، به عنوان بخشی ازتغذیه تام وریدی، 

مقدار مصرف برحسب نیاز بیمار تعیین می شود.
ب���ه  وابس���تگی  س���ندرم  درم���ان  در  بزرگس���االن: 
 30 -600 mg/ day پیریدوکسین در بزرگساالن، ابتدا
تزری���ق عضالن���ی ی���ا وری���دی می  ش���ود. در درمان 
کمب���ود ای���ن ویتامین ناش���ی از مص���رف دارو ها در 
بزرگس���االن، مق���دار mg/day 200-50 ب���ه مدت 3 

که در صورت نیاز با مقدار  هفته مصرف می  ش���ود 
mg/ day 100-25 درمان ادامه می  یابد.

کودکان: مق���دار 100-10میلی گرم تزریق عضالنی یا 
وریدی می  شود. 

اشکال دارویی
Injection: 100mg/2ml, 300mg/3ml

          VITAMIN B12                        
کم خونی  موارد مصرف: ویتامی���ن B12 در درمان 
کتور داخلی  پرنیس���یوز ناش���ی از فقدان یا مه���ار فا
کمبود  مصرف می ش���ود. این دارو در پیشگیری و 
کمبود آن  ویتامین B12 و برای پیش���گیری از  ب���روز 
پس از برداش���ت تمامی معده و قس���مت زیادی از 

ایلئوم مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اری لبر نباید مصرف 

شود.
هشدارها

کمب���ود  1- تجوی���ز ای���ن ویتامی���ن ممک���ن اس���ت 
اسیدفولیک را پنهان سازد.

کرد.  2- ویتامین B12 را نباید از راه وریدی تزریق 
کم  خون���ی پرنیس���یوز یا  ن���کات قاب���ل توصی���ه: در 
متعاقب برداشت تمامی معده وبرداشت قسمت 
وس���یعی از ایلئ���وم،  مص���رف دارو برای تم���ام دوره 

زندگی باید ادامه یابد.
مقدار مصرف

کمبود ویتامین، به  بزرگس���االن: در پیش���گیری از 
عنوان بخش���ی از تغذیه تام وریدی، مقدار مصرف 
بر اس���اس نیاز هر بیمار تعیین می  شود. در درمان 
کمبود ویتامین، mg/ day 0/1 ه���ر 7-6 روز تزریق 
عضالنی می  ش���ود. در صورت بهب���ود بالینی و بروز 
پاس���خ رتیکولوس���یت، 0/1میلی  گ���رم ه���ر ی���ک روز 
گرم  درمیان نیز تزریق می  گردد، س���پس 0/1میلی 
ه���ر 4-3 روز به مدت 3-2 هفته نیز از راه عضالنی 
نگهدارن���ده،  مص���رف  مق���دار  می  گ���ردد.  تزری���ق 
که از راه  گرم یک بار در ماه اس���ت  0/2- 0/1میل���ی 

عضالنی تزریق می  شود.
کمب���ود ویتامی���ن، ب���ه  ک���ودکان: در پیش���گیری از 
عنوان بخش���ی از  تغذیه وری���دی، مقدار مصرف بر 
اس���اس نیاز هر   بیمار تعیین می ش���ود. در درمان 
م���دت  ب���ه   30 -50 mcg/day،ویتامی���ن کمب���ود 
2هفته یا بیشتر تزریق عضالنی می شود. به عنوان 
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مقدار نگهدارنده، 0/1میلی گرم هر ماه یک بار برای 
2 هفت���ه )در ص���ورت نی���از( تزریق عضالن���ی تزریق 

می  شود.
اشکال دارویی

Injection: 100mcg/ml, 1mg/ ml

           VITAMIN C                  
موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری و درمان 

کمبود ویتامین C مصرف می  شود.
همزم���������ان  مص������رف  داروی���ی:  ت�����داخل  ه���ای 
دفروکس���امین با ویتامین C ممکن اس���ت س���بب 

افزایش مسمومیت بافت با آهن شود.
مقدار مصرف

تزریقی
بزرگس���االن: از راه عضالن���ی mg/day 500-100 ب���ه 

مدت حداقل 2 هفته مصرف می  گردد.
کودکان: از راه عضالنی mg/day 300-100 به مدت 

حداقل 2 هفته مصرف می  گردد.
اشکال دارویی

Injection: 500mg/5ml
Tablet

           VITAMIN D3                  
موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری و درمان 
کمی  کمب���ود ویتامی���ن D، راشی  تیس���م و درم���ان 
کم کاری پاراتیروئید مصرف  کلسیم خون همراه با 

می  شود.
کلس���یم خون،  م���وارد من���ع مص���رف: در زی���ادی 
کلیوی همراه  هیپرویتامینوز D و استئودیستروفی 

با زیادی فسفات خون نباید مصرف شود.
هش���دارها: در ص���ورت وج���ود تصلب ش���رائین یا 
کار  کار قلب، زیادی فس���فات خ���ون و عیب  عیب 

کلیه با احتیاط فراوان مصرف شود.
تداخل  های دارویی: مص���رف همزمان دارو های 
کوله  کلسیفرول ممکن  آنتی اسید حاوی منیزیم با 
اس���ت منجر به زی���ادی منیزیم خون، ب���ه ویژه در 
گردد.  کلی���وی  بیم���اران مبتال به نارس���ایی مزمن 
کوله کلس���یفرول ب���ا مقادیر  زیاد  مصرف همزم���ان 
کلس���یم یا مدر های تیازیدی  فراورده   های حاوی 
کلسیم خون را افزایش  ممکن اس���ت خطر زیادی 

 دهد. 

 عوارض جانبی: با مصرف مقادیر بیش از حد این 
ویتامین، بی  اش���تهایی، تهوع و استفراغ، اسهال، 
کاه���ش وزن ب���دن، تک���رر ادرار،  تعری���ق، س���ردرد، 
کلس���یم و  تش���نگی، س���رگیجه و افزای���ش غلظ���ت 

گزارش شده است. فسفات در پالسما و ادرار 
نکات قابل توصیه

1- خط���ر ب���روز مس���مومیت ب���ا مص���رف درازمدت 
مقادیر  زیاد این ویتامین وجود دارد.

2- از  مصرف همزمان دارو های ضداس���ید حاوی 
منیزیم با این دارو باید خودداری شود.

مقدار مصرف
کی: در درمان راشی تیسم مقاوم به ویتامین  خورا
در  و   12/000-150/000 U/dayبزرگس���االن در   ،D
کودکان U/ day 200/000-5/000 مصرف می شود. 
کمب���ود  تزریق���ی: به عن���وان پیش���گیری و درم���ان 
ویتامی���ن، مقدار مصرف بر حس���ب نی���از هر بیمار 

تعیین می شود.
اشکال دارویی

Capsule: 50,000U
Injection: 300,000U

            VITAMIN E                  
م���وارد مص���رف: ویتامی���ن E ب���رای پیش���گیری و 

کمبود این ویتامین مصرف می  شود. درمان 
بی���ن مقادی���ر  مص���رف  ب���ا  جانب���ی:  ع���وارض   
U/ day 800-400 ب���ه م���دت طوالنی، ت���اری دید، 
کرامپ معده،  اسهال، سرگیجه، س���ردرد، تهوع یا 

گزارش شده است. خستگی یا ضعف 
مقدار مصرف: برای درمان کمبود این ویتامین، 
کمب���ود تعیین  مق���دار مص���رف بر حس���ب ش���دت 
ک���ه فرمول  های  می  ش���ود. در ش���یرخواران ن���ارس 
غذای���ی ح���اوی مقادی���ر زی���اد اس���ی���د های چرب 
 15-25 U/ day می  کنن���د،  دری��اف���ت  غیراش���ب���اع 

تجویز می  گردد.
اشکال دارویی

Injection: 100IU/ml
Tablet

           VITAMIN K                  
موارد مص���رف: این ویتامین برای پیش���گیری و 
درمان اخت���الالت انعقادی ش���امل اخت���الالت در 
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کتور های IX, VII, II و X ناشی از کمبود د ساخت فا

ویتامین K آن مصرف می  گردد. 
هشدارها

کب���د بای���د ب���ا  کار  1- در بیم���اران مبت���ال ب���ه عی���ب 
احتیاط فراوان مصرف شود.

کنش های ش���دید ش���به  2- ب���ه دلیل خطر بروز وا
 K حساس���یت مف���رط در تزری���ق وری���دی ویتامین

تجویز این دارو از  راه وریدی توصیه نمی  شود.
 K تداخل  های دارویی: مصرف همزمان ویتامین
کی ممکن است اثرات  با دارو های ضدانعقاد خورا

کاهش دهد. این دارو ها را 
ن���کات قابل توصیه: به منظور بررس���ی پیش���رفت 
درم���ان انج���ام آزمون زم���ان پروترومبی���ن ضروری 

است.
مقدار مصرف

کی خورا
کم���ی پروترومبی���ن خ���ون ناش���ی  بزرگس���االن: در 
-10 مق���دار  ضدانعق���اد،   دارو ه���ای  مص���رف  از 
گ���رم( مصرف  کث���ر25 میل���ی  2/5میلی گ���رم )حدا
که در ص���ورت نیاز می  ت���وان پس از 48- می ش���ود 
کم���ی  12 س���اعت، ای���ن مق���دار را تک���رار نم���ود. در 
پروترومبی���ن ناش���ی از س���ایر عل���ل، مق���دار 25-
کثر تا 50 میلی گرم( بر اس���اس  2/5میلی گ���رم )حدا

شدت بیماری مصرف می  شود.
تزریقی

کم���ی پروترومبین خون ناش���ی از  بزرگس���االن: در 
دارو ه���ای ضدانعق���اد،  مق���دار  10-2/5 میلی گ���رم 
ی���ا  عضالن���ی  تزری���ق  میلی گ���رم(  کث���ر  25  )حدا
که در صورت نیاز می توان پس  زیرجلدی می شود 
از 8-6 س���اعت، این مق���دار را تکرار نمود. در کمی 
پروترومبین ناش���ی از س���ایر علل، مقدار  25- 2/5 
میلی گرم بر اس���اس شدت بیماری تزریق عضالنی 
ی���ا زیرجل���دی می ش���ود. ب���رای جلوگی���ری از کمی 
پروترومبین خون در بیمارانی که به مدت طوالنی 
فق���ط از راه تزریق���ی تغذیه می ش���وند، مقدار  5-10 
میلی گرم یک بار در هفته تزریق عضالنی می  گردد.

که فقط از  کودکانی  کودکان: به عنوان ویتامین در 
طریق شیر مادر تغذیه می  شوند، مقدار 1میلی گرم 
در م���اه تزریق عضالنی یا زیرجلدی می  گردد. برای 
جلوگی���ری از کمی پروترومبین ناش���ی از تغذیه تام 
گرم یک بار  وریدی به م���دت طوالنی، 5-2میل���ی 
کمی  در هفت���ه تزریق عضالنی می گردد. در درمان 
پروترومبین خون ناش���ی از دارو ه���ای ضدانعقاد، 
 2-1 میلی گ���رم در ش���یرخواران و 10-2/5میلی گرم 
کم���ی پروترومبین خون  ک���ودکان و در درم���ان  در 
گرم در ش���یرخواران  ناش���ی از س���ایر علل، 2میل���ی 
ک���ودکان تزری���ق عضالن���ی ی���ا  و 10-5میلی گ���رم در 
زیرجل���دی می  ش���ود. ب���رای جلوگی���ری از بیماری 
خونریزی دهن���ده نوزادان مق���دار 1-0/5میلی  گرم 
ی���ا  عضالن���ی  تزری���ق  زایم���ان  از   پ���س  بالفاصل���ه 
زیرجلدی می  شود. در صورت نیاز این مقدار پس 

از 8-6 ساعت تکرار می  گردد.
اشکال دارویی

Injection: 2mg/ml, 10mg/ml
Tablet: 10mg

               ZINC                          
موارد مصرف: به عنوان مکمل غذایی در درمان 
فقر ناشی از این عنصر، مانند سندرم سوءجذب، 
در حی���ن تغذی���ه از راه وری���دی، تروما، س���وختگی 
که س���بب از دس���ت رفت���ن پروتئین  و حالت هایی 

می شود مصرف می شود.
حض���ور  در  روی  ج���ذب  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
مکمل ه���ای آهن، پنی س���یالمین، فراورده ه�����ای 
کاهش می یابد.  ح�����اوی فس���فر و تتراسایکلین ها 
فراورده ه���ای ح���اوی روی، ج���ذب م���س، آه���ن، 
کاه���ش  را  تتراس���ایکلین ها  و   پنی س���یالمین 

می دهند.
گرم  مق���دار مص���رف: مقدار مص���رف ت���ا 50 میلی 

روی سه بار در روز می باشد.
اشکال دارویی

Capsule: 50 mg
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AFS
AGNUGOL
AHOURA
DAROU
EUCALYPTUS
INHALER
AKNYL 
ALICOM 
ALLIUM-S 
ALPHA 
ALTHADIN 
ALTIB 
ANETHUM 
ANTIDIABETIC 
ANTIFISSURE 
ANTIMIGRAINE 
APHRODIT 
ARHEUMIN  
ARNISIN  
ARTHROHERB  

ARTHEROMED-B 
AVIPECT 
BABOONEH 
BALMERA 
BEBECOLD 
BILINEASTER 
BISALEN 
BULDOLAX 
BRAN 
BRONCHO T.D. 
BRONCHOGOL  
BRONCOSIN 
CALENDIT-E 
CALENDULA 
CAMGREEN  
CAMILASIN  
CAMILODERM 
CAPEX 
CAPODERM
CAPSAICIN



CAPSAICIN+MEDIPHARM 
CAPSIAN 
CAPSICUM 
POROUS  
CAPSIDIN 
CARAMINE 
CARAWAY MIXTURE 
CARBOGOL 
CARDIOTON  
CARMINATIF 
CARMINT 
CHAMILLOGOL 
CHICORIDIN 
CIMIFUGOL  
CINNAMOL 
C–LAX CM  
COLDRUB
CRATAEGUS
CRATAGOL 
CRATASIN 
CRATAVIL 
CRATONIC-S  
CYNABILE 
CYNAR 
CYNARCHOL 
CYNAROL 
DECONJESTANT INHALER
DENTAFORT PLUS
DENTOL
DEPROHERB
DERMAGOL
DERMATIN
DEROSIL
DIATUSSIN
DILLSUN
DINEH EUCALYPTUS 

INHALER
DINEH INHALER DIURETIC 
D–REGLIS EAR-GOL 
ECHIASIN
ENOXOLON
EQUIDIURET
FENELLIN
FIJAN
GALEGA
GARCIN 
GARLET 
GARLIC 
GARLICAP 
GASTERIN 
GASTROLAN 
GASTRODIN 
GASTROLIT 
GENERAL TONIC 
GINGITON 
GINKGO T.D. 
GINKGORA 
GINKGOVITON 
GINKOGOL 
GINSIN 
GOLCHAI EUCALYPTUS 
INHALER
GOLDARU EUCALYPTUS 
INHALER 
GOLGRIPE 
GREEN BURN 
GREEN TEADIN  
GRIPE MIXTURE 
GRIPE WATER 
HEMOROHERB 
HERACLES
HERBILAX 



HESA-A 
HIRSUTAN 
HIZEST  
HONYTHYME 
HONEY TUSS 
HYPICUM 
HYPIFOR  
HYPIRAN 
HYPOREX-B 
IMMUN SUPPORT 
IMMUSTIM 
IRALVEX 
IRAN DARUK EUCALYPTUS 
INHALER 
IRAN DARUK EUCALYPTUS 
INHALER 
IVORA 
KAMIL 
KAMISOL 
KAMODERMA 
LAGEX 
LAXARICIN 
LENIERA 
LEUCOREX 
LICOPHAR 
LINODERM 
LION CAPSICUM 
LIPOHERB 
LIPORUN 
LITHOREX-B 
LIQUID MENTHOL 
LIVERGOL  
LIVERHERB 
LIVOMARIN 
LOMEX 
LUBRI T.D. 

MASUMINT 
MATRICA 
MELAGOL 
MELISSAN 
MEMORAL 
MEMOREX 
MENSTRUGOL 
MENTHA  
MENTHA LOTION 
MENTHAZIN 
MENTHOLATED NEUROGIC 
MENTHORA FORT 
MG 
MIGRAPHAR 
MINA-DETOX 
MINA SAGE 
MINTAGEL 
MODERIC 
MUCILAX
MUSYLIUM 
MYCODERM 
MYRTEX 
MYRTOPLEX 
NERVOXIN 
NETONAL 
NEUROGOL 
NEUROGOL FORT 
OBESILESS GE 
OLEA–CRAT 
PASIPAY 
PASSIFLORIN 
PECTOGOL 
PEDICOUGH 
PEPERCIN 
PERFORAN 
PERSICA 



PHYTO GRIP 
PHYTOARTHRIT
PHYTOCIN 
PHYTOCOLD 
PHYTOSPRIN 
PHYTOTON 
PHYTOVEN 
PLANTAGEL 
PROSTATAN 
PROSTACIN 
PRUSPITAN 
PSYLLIUM 
PSYLLIUM HUSK 
PSYLLIUM MUCSILOID 
PURSINA EUCALYPTUS 
INHALER
PYGIUM AFRICANUM 
RAHA 
RAHAMIN  
RASIN 
RECUBIZUL
REGLIS MOATTAR 
REMICOLD 
RHUMATOGOL 
ROSEMARY 
ROSMARIDIN 
RUGINSENG 
SALVIGOL 

SALVISAN 
SAMILAX 
SANKOL 
SEDAMIN 
SENAGOL 
SENAGRAPH 
SENALAX 
SENALINE 
SENALIN 7.5 
SESALIN 
SHIRAFZA 
SHIRINUSH 
SILARIN 
SILYMARIN 
SLIM QUIK 
SOHALAX
SOYAGOL 
SOYGAN
SPINAL-Z
STRAGOL HEART DROP 
SUPERMINT 
TALENTAL 
TANAMIGRAIN 
TEBOKAN 
THERMORUB 
THYMAKSAN 
THYMEX 
THYMIAN 

THYMICOLD 
THYMOGEL 
THYMORANT
TICHOKE
TRANQUIVAL 
TUSSIAN 
TUSSIGOL 
TUSSIVIN 
URTAN 
URTIDIN 
VASCOHERB 
VALERIAN
VALERIC 
VALI 
VALIFLOR 
VALIRIS 
VEINOVITAL 
VENOGOL 
VITAGNUS 
VOMIGONE  
ZINCOLD  
ZINTOMA
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                       AFS                              
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده جه���ت ب���ر طرف 
نم���ودن س���وء  هاضم���ه، نف���خ و درد ناش���ی از آن 

مصرف می گردد.
اج���زای ف���راورده: این ف���راورده از اس���انس نعناع 
گردی���ده  )Mentha piperita( ب���ه  می���زان 2% تهی���ه 

است.
کبدی،   موارد منع مصرف: در آسیب های شدید 
التهاب مجاری صفراوی و سنگ کیسه صفرا نباید 

مصرف شود.
کنش های آلرژیک  ع���وارض جانبی: امکان ب���روز وا
مانن���د درماتیت تماس���ی، برافروختگی، س���ردرد و 

بدترشدن عالئم فتق وجود دارد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: 25-15 قطره مصرف شود.
 نوجوانان: 15-10 قطره مصرف می شود.

کمی آب  کودکان: 10-5 قط���ره 3 تا 4 بار در  روز در 
گردد. حل شده میل 

اشکال دارویی
Drop

                AGNUGOL                    
گنوگل جه���ت رف���ع اختالالت  م���وارد مص���رف: آ

قاعدگی و اختالالت یائسگی به کار می رود.
اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی 3/2-4/8 
 Vitex گیاه پنج انگشت میلی گرم عصاره خش���ک 

agnus-castus  می باشد.
ب�������روز   ب���ر   گزارش�����اتی مبن������ی   ع���وارض جانب���ی: 
کنش های آلرژیک، سردرد و افزایش خونریزی در  وا

دوران قاعدگی وجود دارد.
تداخل ه���ای داروی���ی: این دارو ممکن اس���ت با 
کی و هورمونی تداخل  دارو های ضد بارداری خورا

نماید.
مق���دار مص���رف: صبح  ها یک قرص میل ش���ود. 
این فراورده را می توان به مدت چندین ماه حتی 

در دوران قاعدگی مصرف نمود.
اشکال دارویی

Tablet

         AHOURA DAROU                  
 EUCALYPTUS INHALER      

موارد مص���رف: این فراورده برای برطرف نمودن 
نشانه های س���رماخوردگی، سرفه و  احتقان بینی 

به کار می  رود.
کالیپتوس  اجزای فراورده: عص���اره هیدروالکلی ا

و منتول
موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه های م���داوم و خونری���زی دس���تگاه تنفس 

نباید مصرف شود.
اس���انس  آنجای���ی  ک���ه مص��������رف  از   هش���دارها: 
ک���ودکان موج���ب  ب���ر روی ص���ورت  اوکالیپت���وس 
اسپاس���م حنجره و برونش، حمالت ش���به آس���م و 
حتی نارس���ایی تنفسی می گردد باید احتیاط الزم 

گیرد. صورت 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

2- طی بخور دادن چشم  ها باید بسته باشند.
3- س���رفه   های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر یک 
بیم���اری جدی باش���د. در ص���ورت ت���داوم باید به 

پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: روزانه چندبار،  هر بار یک قاش���ق 
سوپ خوری از محلول را در  یک ظرف مناسب آب 
داغ )در حال جوش���یدن نباشد( ریخته و به مدت 
10-5 دقیقه، در حالیکه چش���م ها بس���ته اس���ت، 

بخور داده شود.
اشکال دارویی

Solution for Inhaler

                  AKNYL                              
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده در درمان موضعی 

کنه خفیف تا متوسط به کار می رود. آ
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده حاوی اس���انس 
آویش���ن ش���یرازی )Zataria multiflora( ب���ه میزان 

0/5% می باشد.
کنه شدید و مقاوم  موارد منع مصرف: در موارد آ
ک���ودکان زی���ر 6 س���ال منع  ب���ه درم���ان موضع���ی و 

مصرف دارد.
مق���دار مص���رف: روزی 3-2 ب���ار پس از شس���تن 
گرم، الیه نازکی از ژل را روی ضایعات  پوست با آب 
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پوس���تی مالی���ده و پ���س از 30-20 دقیق���ه ب���ا آب د

سردشسته شود..
اشکال دارویی

Topical Gel

                 ALICOM                              
موارد مصرف: این فراورده در زیادی فشار خون، 
زیادی چربی خون، تصلب شرائین و پیشگیری از  

ترومبوز  به کار می  رود.
اج���زای ف���راورده: این ف���راورده ح���اوی 100 میلی 
گ���رم پ���ودر س���یر )Allium sativum( در ه���ر ق���رص 

می  باشد.
موارد منع مص���رف: در افراد مبت���ال به زخم های 

گوارش نباید مصرف شود. حاد دستگاه 
هشدارها

1-مصرف زیاد س���یر ممکن است باعث خونریزی 
گردد. پس از جراحی 

2-س���یر ممکن اس���ت موجب انقباض���ات رحمی 
گردد.

ع���وارض جانب���ی: مص���رف ای���ن  ف���راورده ممک���ن 
گوارش���ی )نظی���ر س���وزش مع���ده،  اس���ت اخت���الل 
و  س���یری  احس���اس  اس���هال،  اس���تفراغ،  ته���وع، 
درد های ش���کمی(، سردرد، خس���تگی، سرگیجه و 
درده���ای عضالنی ایجاد نماید. در افراد حس���اس 
کنش  ه���ای آلرژی���ک مانن���د درماتیت تماس���ی و  وا

گزارش شده است. حمالت آسم نیز 
تداخل های دارویی: در بیمارانی که تحت درمان 
با سالیسیلیک اسید و سایر دارو های ضدانعقاد، 
دارو ه���ای ضدالتهاب غیراس���تروئیدی و دارو های 
پایین آورنده قند خون می باش���ند باید با احتیاط 

مصرف شود.
مقدار مصرف: روزی 3 بار،  هر بار 2-1 قرص بعد 

از غذا مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

                 ALLIUM-S                              
موارد مصرف: این فراورده در زیادی فشار خون، 
زیادی چربی خون، تصلب شرائین و پیشگیری از 

ترومبوز به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: حاوی500 میلی گرم پودر س���یر  

)Allium sativum( می باشد.
موارد منع مص���رف: در افراد مبت���ال به زخم های 

گوارش نباید مصرف شود. حاد دستگاه 
هشدارها

1- مصرف زیاد س���یر ممکن است باعث خونریزی 
گردد. پس از جراحی 

2- س���یر ممکن اس���ت موجب انقباض���ات رحمی 
گردد.

ع���وارض جانب���ی: مص���رف ای���ن  ف���راورده ممک���ن 
گوارش���ی )نظی���ر س���وزش مع���ده،  اس���ت اخت���الل 
ته���وع، اس���تفراغ، اس���هال و احس���اس س���یری و 
درد های ش���کمی(، سردرد، خس���تگی، سرگیجه و 
درد ه���ای عضالنی ایجاد نماید. در افراد حس���اس 
کنش ه���ای آلرژی���ک مانن���د درماتیت تماس���ی و  وا

گزارش شده است. حمالت آسم نیز 
تداخل های دارویی: در بیمارانی که تحت درمان 
با سالیسیلیک اسید و سایر دارو های ضدانعقاد، 
دارو ه���ای ضدالتهاب غیراس���تروئیدی و دارو های 
پایین آورنده قندخون می باش���ند باید با احتیاط 

مصرف شود.
مق���دار مص���رف: 3-1 ق���رص در روز  بع���د از غ���ذا 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

                   ALPHA                              
ف���راورده جه���ت درم���ان  ای���ن  م���وارد مص���رف: 

سوختگی  های سطحی و خفیف به کار می  رود.
گیاه حن���ا، عصاره  اجزای ف���راورده: عص���اره برگ 

گیاه زردچوبه و تربانتین. ریزوم 
م���وارد منع مصرف: مص���رف آن روی پیوندهای 
پوس���تی و در س���وختگی های عمیق نباید مصرف 

شود.
هش���دارها: از درمان خودس���رانه سوختگی  های 

عمیق یا وسیع با این دارو خودداری شود. 
عوارض جانبی: امکان ایجاد حساس���یت پوستی 

وجود دارد.
کردن و استفاده  تداخل های دارویی: از مخلوط 
همزمان این پماد با س���ایر دارو های پوستی مورد 
مصرف در سوختگی ها مانند سیلورسولفادیازین 

گردد. و غیره پرهیز  
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نکات قابل توصیه
1- ورود دارو به چشم باعث تحریک مخاط چشم 

می شود.
گرم نمودن پماد می تواند به توزیع یکنواخت   -2

کمک نماید. آن بر روی زخم 
س���ایر  مص���رف  از  بای���د  دارو  مص���رف  دوره  در   -3
دارو های موضعی بر روی زخم سوختگی خودداری 

شود.
4- در اواس���ط دوره درم���ان احتم���ااًل زخ���م دچار 
ک���ه نش���انه بهب���ودی اس���ت. از  خ���ارش می ش���ود 

خاراندن و تحریک زخم خودداری شود.
مق���دار مصرف: باید الیه نازک���ی از  پماد را بر روی 
تمام س���طح موضع آس���یب دیده مالیده و سپس 
یک قطعه نایلکس )کیسه فریزر( روی آن قرار داده 
و عضو باندپیچی ش���ود و روزانه یک بار پانس���مان 
گاز   گردد. در س���وختگی س���ر  و ص���ورت از  تعویض 

وازلینه به جای نایلکس استفاده شود.
اشکال دارویی

Ointment

              ALTHADIN                    
م���وارد مصرف: آلتادی���ن در الته���اب و تحریکات 
گل���و و به  عن���وان خل���ط  آور در س���رفه  های  مخ���اط 
تحریکی ناشی از افزایش ترشحات مجاری تنفسی 

فوقانی استفاده می گردد.
آلتادی���ن ح���اوی 220  ق���رص  ف���راورده:  اج���زای 
 ،)Althaea officianalis( میلی گرم پودر گل ختمی
ش���یرین بیان  ریش���ه  ت���ام  عص���اره  میلی گ���رم   15
)Glycyrrhiza glabra( و 2 میلی گرم اسانس نعناع 

)Mentha piperita( می باشد.
موارد منع مصرف: مصرف این فراورده در  هپاتیت 
کلس���تاتیک  کب���دی، بیماری های  مزمن، س���یروز 
کلیه،  کیس���ه صفرا، اختالالت شدید  کبد، التهاب 
کمی  آریتم���ی، زی���ادی فش���ار خ���ون، هیپرتون���ی، 

پتاسیم خون و دیابت ممنوع است.
هش���دارها: مصرف مقادیر زی���اد و طوالنی مدت 
ای���ن ف���راورده در بیم���اران قلبی-عروق���ی توصی���ه 

نمی گردد.
تداخل های دارویی: مصرف همزمان این دارو با 
س���ایر دارو ها ممکن اس���ت جذب آن ها را به تأخیر 

بیندازد.

نکات قابل توصیه: آلتادین در التهاب های ناشی 
گلو به  تنهایی مؤثر  نمی باشد. از  عفونت مخاط 

مقدار مصرف: طبق دس���تور  پزشک یا هر 2 تا 3 
ساعت یک قرص مکیده شود.

اشکال دارویی
Tablet

                  ALTIB                             
آلتی���ب در درم���ان اضط���راب،  م���وارد مص���رف: 
بی خوابی و س���ردرد های با منش���ای عصبی به کار 

می رود.
اج���زای ف���راورده: ری���زوم و ریش���ه س���نبل الطیب 
Valeriana officinalis )32%(، ب���رگ بادرنجبوی���ه 
سرش������اخه های   ،)%17(  Melissa officinalis
 ،)%17( Borago officinalis ،گاوزب���ان گل  گل������دار 
 ،)%17( Matricaria chamomilla گل ه���ای بابون���ه

)%17( Lavandula stoechas برگ اسطوخودوس
هش���دارها: مص���رف مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده 
ممکن اس���ت ایجاد خواب آلودگی نماید، بنابراین 
که به هوش���یاری  کار با ابزاری  هن���گام رانندگی ی���ا 

کامل نیاز دارند احتیاط شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���ا مص���رف طوالنی م���دت این 
فراورده ممکن است سردرد،  بی قراری، بی خوابی، 

میدریاز و  اختالل در عملکرد قلب بروز نماید.
ف���راورده  ای���ن  مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
اث���ر س���ایر دارو  ه���ای  می توان���د موج���ب تش���دید 
در  گ���ردد.  بنزودیازپین ه���ا(  )به وی���ژه  آرام بخ���ش 
مص���رف همزمان ب���ا وارفارین ممکن اس���ت اثرات 

وارفارین افزایش یابد.
مق���دار مصرف: روزی 2 بار،  صبح و ش���ب، هر بار 
2-1 قاش���ق مرباخوری از پودر آلتیب در یک لیوان 
آب ج���وش به م���دت 15 دقیق���ه دم ش���ود و پس از 

کردن مصرف شود. صاف 
اشکال دارویی

Powder

               ANETHUM                              
م���وارد مص���رف: آنت���وم در زی���ادی چرب���ی خ���ون 
)کلس���ترول و تری گلیسیرید(، پیش���گیری و درمان 
کولیک ه���ای صف���راوی ب���ه کار  تصل���ب ش���رائین و 

می رود.
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اج���زای ف���راورده: دانه و ب���رگ ش���وید Anethum د

 Cichorium کاس���نی ریش���ه   ،)%68(  graveolens
ش���اهتره  گل���دار  سرش���اخه های   ،)%5(  intybus
 Citrus 5%(، لیم���و عمان���ی( Fumaria parviflora

)%4( sp
هشدارها: در بیماران مبتال به دیابت باید تحت 

گردد. نظر پزشک مصرف  
مق���دار مص���رف: روزی 3 ب���ار، هر ب���ار 3-2 قرص 
ب���ا آب ی���ا آبمی���وه ی���ا 3-2 ب���ار، ه���ر بار یک قاش���ق 
گران���ول را در ی���ک لی���وان آب جوش  مرباخ���وری از 

ریخته و پس از  10 دقیقه مصرف می شود.
اشکال دارویی

Granule
Tablet

           ANTIDIABETIC                    
م���وارد مص���رف: آنتی دیابتی���ک در  زی���ادی قند 

خون به کار می رود.
 Morus nigra اج���زای فراورده: ب���رگ توت س���یاه
 Trigonella foenum ش���نبلیله  دان���ه   ،)%20(
 Olea europea زیت���ون  ب���رگ   ،)%60(  graecum
 Glycyrrhiza glabra ش���یرین بیان  ریش���ه   ،)%10(

)%5( Mentha pulegium پونه ،)%5(
هش���دارها: مص���رف همزم���ان ای���ن ف���راورده ب���ا 
داروه���ای پایین آورنده قند خ���ون و چربی خون، 
و  هورمون���ی  دارو ه���ای  ضدانعق���اد،  دارو ه���ای 
کسیداز )MAOI( باید با  مهارکنندگان مونو آمین ا

گیرد. احتیاط صورت 
نکات قابل توصیه: ممکن است باعث جلوگیری 
گردد، لذا توصیه می ش���ود  از ج���ذب س���ایر داروها 
این فراورده با فاصله زمانی مناسب از سایر دارو ها 

گردد. مصرف 
مق���دار مص���رف: روزی 2 ب���ار، ه���ر ب���ار 2 قاش���ق 
غذاخ���وری از فراورده در یک لی���وان آب جوش دم 

کردن مصرف شود. شود و پس از صاف 
اشکال دارویی

Powder

          ANTIFISSURE                    
اس���تفاده  ش���قاق  درم���ان  در  مص���رف:  م���وارد 

می شود.

اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Matricaria chamomilla( بابون���ه  هیدروالکل���ی 
 Quercus( به میزان 10% و عصاره هیدروالکی بلوط

infectoria( به میزان 10% می باشد.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا

)درماتیت تماسی( وجود دارد.
مق���دار مصرف: روزی 2 بار، هر بار  یک الیه نازک 

کرم در محل شقاق مالیده شود. از 
اشکال دارویی

Cream

        ANTIMIGRAINE                    
به عن���وان  آنتی میگ���رن  قط���ره  م���وارد مص���رف: 
کننده حمالت میگرنی  پیشگیری  کننده و برطرف 

و سردردهای با منشای عصبی به کار می رود.
 Foeniculum رازیان���ه  دان���ه  ف���راورده:  اج���زای 
 Valeriana 30%(، ریش���ه س���نبل الطیب( vulgare
 Salix alba 30%(، پوس���ت س���اقه بید( officinalis
)%20( Melissa officinalis برگ بادرنجبویه ،)%20(

هشدارها 
1- مص���رف مقادیر زیاد این فراورده ممکن اس���ت 
هن���گام  بنابرای���ن  نمای���د.  خواب آلودگ���ی  ایج���اد 
کامل نیاز  که به هوشیاری  کار با  ابزاری  رانندگی یا 

دارد، احتیاط شود.
2- در افراد حس���اس به اسیدسالیسیلیک، مبتال 
گوارش���ی، هموفیلی،  ب���ه آس���م، زخم ه���ای ح���اد 
نقرس، کمی پروترومبین خون و دیابت با احتیاط 

مصرف شود.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
گوارش���ی نماید. با مصرف طوالنی  ایجاد ناراحتی 
مدت این فراورده ممکن است سردرد، بی قراری، 
بی خوابی، میدریاز و  اختالل در عملکرد  قلب بروز 

نماید.
تداخل ه���ای داروی���ی: از مص���رف همزم���ان این 
سالیس���یالت ها  ح���اوی  دارو ه���ای  ب���ا  ف���راورده 
خ���ودداری ش���ود. مص���رف ای���ن ف���راورده موجب 

تشدید اثر سایر دارو های آرام بخش می گردد.
مقدار مصرف: به محض ش���روع اولین آثار حمله 
میگرن���ی 30 ت���ا 40 قط���ره در یک فنجان آب س���رد 
ریخته و مصرف شود. در صورت لزوم می توان بعد 

از یک ساعت مصرف دارو  را تکرار نمود.
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جهت پیشگیری از حمله میگرنی و  سردرد می توان 
صبح و شب مطابق دستور فوق عمل کرد.

اشکال دارویی
Drop

                    APHRODIT                    
کننده  موارد مصرف: آفرودیت به عنوان بر طرف 
کمب���ود تمایالت  اخت���الالت ناش���ی از  ناتوانی ها و 

جنسی به کار می رود.
 Tribulus اجزای ف���راورده: عص���اره خارخاس���ک
 Cinnamomum دارچی���ن  عص���اره   ،terrestris
 Zingiber زنجبی���ل  عص���اره   ،zeylanicum

.Crocus sativus کالله زعفران officinale، عصاره 
هش���دارها: در بیم���اران قلبی ب���ا احتیاط مصرف 

شود.
گوارش���ی،  س���ردرد  ع���وارض جانب���ی: عدم تحمل 
گزارش شده است. مختصر  و برافروختگی صورت 

زی���اد  مقادی���ر   مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
ای���ن ف���راورده ممکن اس���ت با درمان ه���ای قلبی، 
پایین  آورنده قند خون و ضدانعقاد تداخل نماید.

مقدار مصرف: 60-50 قطره، 3 بار در روز در یک 
فنجان آب قند بعد از غذا یا روزی 3 بار هر بار یک 

قرص مصرف شود.
اشکال دارویی

Drop
Tablet

              ARHEUMIN                      
موارد مص���رف: این فراورده ضدته���وع بوده و در 

پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Zingiber officinale( هیدروالکلی ریشه زنجبیل

می باشد.
هشدارها: در بیماران مبتال به سنگ صفرا و زخم 

معده با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 

گردد. باعث بروز عوارض آلرژیک )درماتیت( 
تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف مقادی���ر زی���اد آن 
ممکن اس���ت ب���ا درمان های قلب���ی، پایین آورنده 

قند خون و ضدانعقاد تداخل نماید.
مق���دار مص���رف: روزی 4-2 ب���ار هر ب���ار  25-45 

قطره از فراورده با همان مقدار آب یا آب میوه میل 
ش���ود. به عنوان ضد تهوع در بیماری مسافرت 50 
قطره  45-30 دقیقه قبل از سفر مصرف می شود.

اشکال دارویی
Drop

                   ARNISIN                               
ک���ه  م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در صدمات���ی 
کبودی زیر پوس���ت می شود،  باعث خون مردگی و 
دررفتگی، پیچیدگی و  التهاب پوس���تی اس���تفاده 

می شود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده از عص���اره آرنیکا 

)Arnica montana( تهیه شده است.
کودکان زیر 12 س���ال منع  م���وارد منع مصرف: در 

مصرف دارد.
کنش ه���ای  وا ب���روز  احتم���ال  جانب���ی:  ع���وارض 
حساس���یتی پوس���تی نظی���ر درماتی���ت ب���ه همراه 

گزما وجود دارد. تاول های پوستی و ا
نکات قابل توصیه

1- از مالی���دن دارو در اط���راف چش���م، بافت ه���ای 
مخاطی و زخم های سرباز خودداری شود.

2- در ص���ورت تماس دارو با چش���م، با مقدار زیاد 
آب شستشو داده شود.

مقدار مصرف: روزی دوبار، هر بار 3 سانتی متر از 
ژل روی قسمت آسیب دیده مالیده شود.

اشکال دارویی
Topical gel

          ARTHROHERB                     
کمکی  م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده در درم���ان 

اختالالت دژنراتیو سیستم حرکتی به کار می رود.
م���وارد منع مصرف: در اف���راد مبتال به زخم معده 
کودکان  و  اثنی عش���ر و یا سنگ های صفراوی و در 

کمتر از 12 سال منع مصرف دارد.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی عصاره خشک 
 Harpagophytum( پنج���ه ش���یطان گی���اه  ریش���ه 
procumbens( به میزان 480 میلی گرم در هر قرص 

می باشد.
ایج���اد  باع���ث  اس���ت  ممک���ن  جانب���ی:  ع���وارض 
همچن����ی���ن  و  مع����ده-روده ای  ناراح�����تی ه���ای 

گردد. کنش های آلرژیک  وا
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مقدار مص���رف: روزی 2 بار، هر بار  1 قرص بعد از د

کافی آب مصرف شود. غذا به همراه مقدار 
اشکال دارویی

Tablet

        ARTHEROMED-B                  
م���وارد مصرف: این فراورده در درمان مش���کالت 
کاه���ش لیپوپروتئین  کبد و صفرا، بی اش���تهایی و 

کار می رود. خون به 
موارد منع مصرف: در بیماران با س���ابقه س���نگ 
صف���را و انس���داد مجاری صف���راوی نبای���د مصرف 

شود.
اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره برگ 
کنگرفرنگ���ی )Cynara scolymus L( به میزان  گیاه 

گرم در هر قرص می باشد. 350 میلی 
هشدار: تجویز این فراورده در افراد مستعد سنگ 

صفرا باید فقط تحت نظر پزشک انجام شود.
گوارش���ی  ع���وارض جانب���ی: ام���کان ب���روز ع���وارض 
کنش های حساسیتی نظیر درماتیت  خفیف و وا

تماسی وجود دارد.
مق���دار مص���رف: روزی 3 ب���ار، هر ب���ار 1 تا 2 قرص 

همراه غذا میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

                 AVIPECT                              
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضدس���رفه و 

خلط آور به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Thymus vulgaris( آویش���ن  گل���دار  سرش���اخه 

گرم در100 میلی لیتر می باشد. به میزان 50±5 
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف

روز  در  ب���ار  مرباخ���وری 3  قاش���ق  بزرگس���االن: 2 
مصرف می شود.

ک���ودکان: 1 قاش���ق مرباخوری 3 ب���ار در روز مصرف 
می شود.

اشکال دارویی
Syrup

              BABOONEH                    
موارد مصرف: این فراورده ب���رای درمان التهاب 
بافت مخاطی د هان و سایر قسمت های دستگاه 
الته���اب مج���اری تنفس���ی )به ص���ورت  گ���وارش و 
بخور( ب���ه کار م���ی رود. عالوه ب���ر ای���ن دارای اثرات 

ضداسپاسم و ضدنفخ می باشد.
اجزای فراورده: این فراورده از عصاره هیدروالکلی 
گیاه بابونه )Matricaria chamomilla( تهیه ش���ده 

است.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به آسم منع 

مصرف دارد.
کنش ه�����ای  ع���وارض جانب���ی: احتم�������ال ب���روز  وا
کس���ی( وجود  آلرژی���ک )درماتیت تماس���ی، آنافیال

دارد.
تداخل ه���ای داروی���ی: در مص���رف همزم���ان ب���ا 
وارفارین ممکن است اثرات وارفارین افزایش یابد.

نکات قابل توصیه
کارب���رد دارو به عنوان ضدالتهاب و س���وزش  1- در 
مخ���اط مع���ده و روده بای���د مقدار مص���رف توصیه 

شده، نیم ساعت قبل از غذا مصرف شود. 
کاربرد قطره بابونه به عنوان ضداسپاس���م و  2- در 
ضد نفخ، باید دارو یک س���اعت بعد از غذا مصرف 

گردد.
مقدار مصرف

د هان شویه: روزی سه بار هر بار 5 میلی لیتر  )یک 
قاش���ق مرباخوری( از ف���راورده با نص���ف لیوان آب 

ولرم مخلوط و غرغره شود.
بخ���ور: 15 میلی لیتر از فراورده در یک لیتر آبجوش 

ریخته 2-1 بار در روز بخور داده شود.
کی: بزرگس���االن روزی سه بار، هر بار 30 قطره  خورا
ک���ودکان روزی 3 بار، هر ب���ار 20-10 قطره در یک  و 

فنجان آب ولرم مصرف شود.
اشکال دارویی

Drop

                 BALMERA                              
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده در درم���ان تبخال 

ناشی از ویروس Herpes simplex به کار می رود.
 %5 ح���اوی  ف���راورده  ای���ن  ف���راورده:  اج���زای 
 Melissa( گی���اه بادرنجبوی���ه عصاره خش���ک برگ 

officinalis( می باشد.



689

 H
ER

B
A

L 
M

ED
IC

IN
ES

22

ع���وارض جانبی: با مص���رف این ف���راورده احتمال 
کنش های آلرژیک وجود دارد. بروز وا

نکات قابل توصیه
1- بای���د از تم���اس دارو با داخل چش���م خودداری 

شود.
2- ب���ا ب���روز  اولین عالئم بیماری بای���د بالفاصله از 

این فراورده استفاده شود.
گر برای قرار دادن کرم روی موضع از  انگشتان  3- ا
اس���تفاده می ش���ود، بای���د قب���ل و بعد از اس���تفاده 
کامل شس���ته ش���وند تا از  انگش���تان خود را به طور 

سرایت بیماری به نقاط دیگر جلوگیری شود.
گوش  کمک  مق���دار مص���رف: روزی 4-2 بار ب���ه 

ک کن به موضع مالیده شود. پا
اشکال دارویی 

Cream

              BEBECOLD                              
به ص���ورت  ف��������راورده  ای���ن  مص������رف:  م������وارد 
کمکی در درمان  استنش���اقی به عنوان یک داروی 
س���رفه  و  تنفس���ی  ناراحتی ه���ای  س���رماخوردگی 

کودکان به کار می رود.
 ،Eucalyptus spp اس���انس  ف���راورده:  اج���زای 

منتول، تیمول 
موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه های م���داوم، خونریزی دس���تگاه تنفس و 

کودکان زیر 3 ماه ممنوعیت مصرف دارد.
هشدارها 

1- در ص���ورت مش���اهده راش های جل���دی باید از 
ادامه مصرف فراورده خودداری شود.

2- مص���رف ای���ن ف���راورده روی صورت ن���وزادان و 
کودکان ممکن است باعث ایجاد اسپاسم حنجره 
و برونش، اختالالت تنفس���ی و حمالت ش���به آسم 
کودکان  گردد. لذا این پم���اد نباید روی نوک بینی 

استعمال شود.
ع���وارض جانب���ی: ممکن اس���ت در افراد حس���اس 

کنش های آلرژیک ایجاد نماید. وا
نکات قابل توصیه: سرفه های مداوم ممکن است 
نش���انگر یک بیماری جدی باشد، در صورت تداوم 

نشانه های بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
کمی  مق���دار مص���رف: روزی چن���د مرتبه مق���دار 
گلو مالیده ش���ود.  از پم���اد به آرام���ی روی س���ینه و 

به منظور استنشاق بهتر دارو الزم است در هنگام 
گل���و بازمانده و پوش���یده  خواب قس���مت س���ینه و 

نگردد.
اشکال دارویی

Ointment

               BILINEASTER                    
کمکی  م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده در درم���ان 
که بیلی روبین خون  زردی نوزادان و موارد مشابه 
ب���اال رفته باش���د ب���ه کار م���ی رود و دارای خاصیت 

ملین نیز می باشد.
گی���اه  م���ان  از  ف���راورده  ای���ن  ف���راورده:  اج���زای 
شیرخش���ت )Cotoneaster discolor( تهی���ه ش���ده 

است.
هشدارها: در افراد دارای اسهال و مبتال به کمبود 

الکترولیت ها با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانبی: اس���هال، نف���خ، صدا در ش���کم از 

عوارض این دارو هستند.
نکات قابل توصیه 

1- به دلیل ایجاد اسهال اسموتیک در نوزادان، به 
کمتر  مادران توصیه می ش���ود فواصل شیردادن را 

نمایند.
ک���ه زردی ن���وزادان نیاز به مراقبت های  2- از  آنجا
ک���ه س���طح بیلی روبین  پزش���کی دارد، الزم اس���ت 

کنترل شود. خون 
3- مص���رف ای���ن ف���راورده به هم���راه نوردرمانی اثر 

مضاعف دارد.
مق���دار مص���رف: روزی 3 ب���ار ه���ر ب���ار 5-3 قطره 

کیلوگرم از وزن بدن مصرف شود. به ازای هر 
اشکال دارویی

Oral drop

                   BISALEN                              
موارد مص���رف: این ف���راورده در درمان دردهای 
کوفتگی های  مرب���وط به آرتریت و ض���رب دیدگی و 

کار می  رود.    عضالنی به 
گیاه  اجزای ف���راورده: این فراورده ح���اوی ریزوم 

زنجبیل )Zingiber officinale L.( می باشد.
مقدار مص���رف: روزی 5-3 بار، هر بار یک الیه از 
پماد روی موضع مورد نظر مالیده و به آرامی ماساژ 

داده شود.
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اشکال دارویید

 Ointment

               BULDOLAX                    
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

مدت یبوست مصرف می شود.
اجزای ف���راورده: حاوی 22/5% عصاره خش���ک 

برگ سنا )Cassia angustifolia( می باشد.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، دردهای شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری های 
ک���ودکان زی���ر 12  التهاب���ی روده و آپاندیس���یت و در 

سال نباید مصرف شود.
هشدارها: 

ملین ه���ای  از  م���دت  طوالن���ی  اس���تفاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید.  آنترا

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قهو ه ای ب���ه قرمز( همراه با افزایش 

pH آن می گردد.
3- دارو های ملین را نباید بیشتر از یک هفته )مگر 

با دستور پزشک( مصرف نمود. 
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  درد  ایج���اد  س���نا  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
کرامپ ه���ای ش���کمی می نماید. مص���رف طوالنی 
م���دت و دوز های باالی این فراورده موجب از بین 
کارایی روده ها، اس���هال و از دست دادن آب  رفتن 
و الکترولیت ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومینوری و 
هماتوری می گردد. مقادیر  زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه ان���د،  از ملین ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل ه���ای داروی���ی: فراورده های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدرهای تیازیدی، آدرنوکورتیکوستروئیدها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین بیان، 
آنتی آریتم���ی تداخ���ل اث���ر دارن���د و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو به دلیل تغییر رنگ و افزایش pH ادرار 
ممکن اس���ت با آزمایش های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر می گردد،  بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در  روز  برای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 
آب ب���دن بیم���ار ض���روری اس���ت. این ام���ر به علت 

خروج حجم زیادی از آب با مدفوع اهمیت دارد.
مق���دار مصرف: ش���بی یک قرص قب���ل از خواب 

میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

                    BRAN                              
گوارش  موارد مصرف: برن در اختالالت دستگاه 
ک،  نظی���ر یبوس���ت، هموروئی���د ترومب���وزه دردن���ا
گ���م وتنگی  ش���قاق یا آبس���ه پرین���ه ای، فتق دیافرا
آنورکت���ال، بیماری های دیورتیک���والر روده بزرگ و 

سندرم روده تحریک پذیر به کار می رود. 
اجزای فراورده: پودر برن از پوسته خارجی گندم 

تهیه شده است.
موارد منع مصرف: در آپاندیسیت و یا نشانه های 
آن، خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، نارسایی 
احتقان���ی قلب،  انس���داد روده و در ص���ورت وجود 

اشکال در بلع نباید مصرف شود.
کافی مایعات  هش���دارها: در صورت عدم مصرف 
کم مدفوع در روده  احتمال بروز انس���داد مری و ترا

وجود دارد.
ع���وارض جانب���ی: در ش���روع درمان ممکن اس���ت 
گردد.  س���نگینی و نفخ موقت���ی در بیماران ایج���اد 
مص���رف مقادی���ر  زیاد از پ���ودر برن، باعث انس���داد 
کم مایعات(  روده و مری )معمواًل به دلیل مصرف 
کنش ه���ای آلرژی���ک ب���ا مص���رف دارو  می گ���ردد. وا

گزارش شده است.
کاهش  تداخل ه���ای داروی���ی: پ���ودر برن باع���ث 
جذب برخی از مواد معدنی )نظیرکلسیم، منیزیم، 
گلیکوزید های قلبی و   ،B12 مس و روی(، ویتامین
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مشتقات کومارینی می گردد.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز برای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدفوع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
که به صورت  2- مصرف طوالنی مدت این دارو ها 
عادت درآمده باش���د ممکن اس���ت باعث وابسته 

کار روده ها به این داروها شود. شدن 
3- داروهای ملین نباید بیشتر از یک هفته )مگر با 

گردد. دستور پزشک( مصرف 
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
مق���دار مصرف: روزانه 3-2 بار، یک یا دو قاش���ق 
غذاخ���وری هم���راه با ی���ک لیوان آب میوه، ش���یر  و 
یا س���ایر نوش���یدنی ها،  30-15 دقیقه قب���ل از غذا 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Powder

           BRONCHO T.D.                    
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضدس���رفه و 

خلط آور به کار می رود.
اجزای فراورده: این فراورده از عصاره هیدروالکلی 
آویش���ن ش���یرازی )Zataria multiflora( به می���زان 

25% تهیه شده است.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف

بزرگساالن: یک قاشق غذاخوری 3 تا 4 بار در روز  
مصرف می شود. 

ک���ودکان: یک قاش���ق مرباخوری 3 تا 4 ب���ار در روز  
مصرف می شود. 

اشکال دارویی
Syrup

        BRONCHOGOL                     
موارد مصرف: این فراورده در درمان برونش���یت 

حاد و مزمن، آسم و  تنگی نفس به کار می رود.
اجزای ف���راورده: این فراورده  از  عصاره خش���ک 
 14-16 به می���زان   )Asarun europaem( آس���ارون 

گرم تهیه شده است. میلی 

ع���وارض جانب���ی: عوارضی نظیر س���وزش مختصر 
گزارش شده است. گوارشی  زبان و اختالالت 

مق���دار مص���رف: روزی 3 بار، هر ب���ار 2-1 قرص با 
نصف لیوان آب میل شود.

اشکال دارویی
Tablet

             BRONCOSIN                  
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضدس���رفه و 

خلط آور به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: ح���اوی عص���اره هیدروالکل���ی 

آویشن )Thymus vulgaris( می باشد.
عوارض جانبی: ممکن است باعث تحریک غشای 

مخاطی گردد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: یک قاشق غذاخوری 3 تا 4 بار در روز 
مصرف می شود. 

کودکان: یک قاشق مرباخوری 3 بار در روز مصرف 
می شود. 

اشکال دارویی
Syrup

             CALENDIT-E                    
بهب���ود  جه���ت  ف���رآورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 

التهابات، زخم و آبسه های پوستی به کار می رود.
اجزای فراورده: عصاره هیدروالکلی همیشه بهار 
Calendula officinalis )10%(، عص��������اره هی�������درو 

)%11( Echinacea angustifolia الکل���ی سرخارگل
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: امکان ب���روز  وا

وجود دارد.
تداخل  های دارویی: ممکن است با درمان های 

ایمونوساپرسیو  تداخل نماید.
مقدار مصرف: روزی 3-2 بار روی موضع مالیده 

شود.
اشکال دارویی

Cream

                CALENDULA                    
کاالن���دوال در درماتیت  های  موارد مصرف: پماد 
آلرژیک، پیش���گیری و تس���کین الته���اب و تحریک 
پوس���ت بدن ش���یرخواران ب���ر اثر تم���اس ب���ا ادرار، 
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و د خ���راش ه���ا  از  ناش����ی  جل������دی  آزردگ���ی ه���ای 

بریدگی های سطحی، خشکی و ترک های پوست، 
گزیدگی  پیش���گیری و درم���ان آفتاب س���وختگی و 

حشرات مصرف می شود.
کاالن���دوال  از عص���اره تام  اج���زای ف���راورده: پم���اد 
 )Calendula officinalis( کاالن������دوال  گ�ل ه������ای 

به میزان 1/5% تهیه شده است.
هش���دارها: مص���رف طوالن���ی مدت این ف���راورده 

گردد. ممکن است باعث ایجاد حساسیت 
کردن  مقدار مص���رف: روزی چندبار  پس از تمیز 
کافی از پماد روی موضع مالیده  پوست، به مقدار 

شود.
اشکال دارویی

Ointment

              CAMGREEN                     
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���ه عن���وان آنت���ی 
کننده  کاهش دهنده وزن، پیشگیری  کسیدان،  ا
کاهش  از بیماری ه���ای قلبی و عروقی و س���رطان، 
کلس���ترول و ریس���ک پوک���ی اس���تخوان و  دهن���ده 

همچنین به عنوان دیورتیک مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: مصرف این ف���راورده در افراد 
کلیوی، پ���رکاری  مبت���ال ب���ه بیماری ه���ای قلب���ی و 
تیروئی���د، اختالالت عصب���ی مانند اضط���راب و در  

افراد مبتال به اسپاسم عضالنی ممنوع است. 
اج���زای ف���راورده: این فراورده ح���اوی برگ چای 
س���بز )Camellia sinensis L.( به میزان 350 میلی 

گرم در هر قرص می باشد.
عوارض جانبی: امکان تحریک سیس���تم عصبی و 
عالئمی مانند اضطراب، تپش قلب، افزایش فشار 

خون، سردرد، بی قراری و بی خوابی وجود دارد.
تداخ���ل داروی���ی: ای���ن ف���راورده ب���ا داروه���ای با 
خاصی���ت قلیای���ی تداخ���ل دارد. ب���ه عل���ت وجود 
گزانتین ه���ا در ای���ن ف���راورده مص���رف آن می تواند 
کنندگ���ی ع���روق دی  گش���اد  کاه���ش اث���ر   موج���ب 
از  غن���ی  منب���ع  س���بز  چ���ای  ش���ود.  پیریدام���ول 
ویتامین  K می باش���د و  نباید همزمان با داروهای 
ضدانعق���اد خ���ون مانن���د وارفارین مصرف ش���ود. 
مصرف مقادیر  زیاد فرآورده باعث افزایش غلظت و 

اثر تئوفیلین می شود.
نکات قابل توصی���ه: مصرف این ف���راورده ممکن 

است در کودکان منجر  به کم خونی میکروسیتیک 
شود. 

کپس���ول در مقادیر   مق���دار مص���رف: روزی 6-4 
منقسم همراه غذا میل شود.

اشکال دارویی 
Capsule 

             CAMILASIN                   
موارد مصرف: این فراورده ب���رای درمان التهاب 
بافت مخاطی د هان و سایر  قسمت های دستگاه 
گ���وارش ب���ه کار می رود. ع���الوه بر ای���ن دارای اثرات 

ضداسپاسم و ضدنفخ می باشد.
اجزای فراورده: این فراورده از عصاره هیدروالکلی 
گی���اه بابون���ه )Matricaria chamomilla( به می���زان 
گی���اه بابون���ه آلمان���ی  65% و عص���اره هیدروالک���ی 
)Achillea millefolium( به میزان 35% تهیه شده 

است.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال ب�����روز  وا

کسی( وجود دارد. )درماتیت تماسی، آنافیال
تداخل ه���ای داروی���ی: در مص���رف همزم���ان ب���ا 
وارفارین ممکن است اثرات وارفارین افزایش یابد.

نکات قابل توصیه
کارب���رد دارو به عنوان ضدالتهاب و س���وزش  1- در 
مخ���اط مع���ده و روده بای���د مقدار مص���رف توصیه 

شده، نیم ساعت قبل از غذا میل شود.
کارب���رد قط���ره بابونه به عنوان ضداسپاس���م  2-در 
و ضدنفخ، باید دارو یک س���اعت بع���د از غذا میل 

گردد.
مقدار مص���رف: روزی 3-1 بار، ه���ر  بار  50 قطره 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Drop

           CAMILODERM                      
موارد مص���رف: این ف���راورده در درمان التهابات 
پوس���تی، آزردگی های جلدی ناشی از خراش ها و 
بریدگی های سطحی، خشکی و ترک های پوست 

به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی %2/165 
 )Matricari chamomilla( عصاره هیدروالکلی بابونه

می باشد.
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کمتر  از  4 ماه منع  موارد منع مصرف: در نوزادان 
مصرف دارد.

کنش های آلرژی���ک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا
)درماتیت تماسی( وجود دارد.

نکات قابل توصیه
1-از  تماس دارو با چشم و سایر مخاط خودداری 

شود.
2-در صورت مشاهده عوارض جانبی نظیر قرمزی 
پوس���ت و ی���ا خارش، بای���د دارو قطع و به پزش���ک 

مراجعه شود.
مق���دار مص���رف: روزان���ه چندبار، یک الی���ه نازک 

روی محل آسیب دیده مالیده شود.
اشکال دارویی

Cream

                  CAPEX                               
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���رای رف���ع درد و 
اسپاس���م های عضالن���ی، دردهای روماتیس���می، 

گو و  آرتریت مزمن به کارمی رود. لومبا
 %4/w/w5اجزای فراورده: این ف���راورده حاوی

عصاره فلفل )Capsicum sp( می باشد.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
در چن���د روز  اول به ط���ور موقت موجب بروز  درد و 
که پس از چندبار استفاده  گردد  سوزش در موضع 

برطرف خواهد شد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن ف���راورده نبای���د ب���ا مخ���اط چش���م، بینی، 
د هان، محل زخم یا پوس���ت آس���یب دیده تماس 

پیدا نماید.
2- بع���د از مص���رف دارو بالفاصله باید دس���ت ها را 

شستشو داد.
کمی از   مقدار مص���رف: روزانه 4 بار، هر بار مقدار 
ک مالیده و ماس���اژ  داده  پماد بر روی موضع دردنا

شود.
اشکال دارویی

Cream

               CAPODERM                     
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���رای رف���ع درد و 
اسپاس���م های عضالن���ی، دردهای روماتیس���می، 

گو و آرتریت مزمن به کارمی رود. لومبا

اجزای ف���راورده: این ف���راورده ح���اوی اولئورزین 
 %1/5 به می���زان   )Capsicum annum( فلف���ل 

می باشد.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
در چن���د روز اول به طور موق���ت موجب بروز  درد و 
گردد که پس از چندبار استفاده  سوزش در  موضع 

برطرف خواهد شد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن ف���راورده نبای���د ب���ا مخ���اط چش���م، بینی، 
د هان، محل زخم یا پوس���ت آس���یب دیده تماس 

پیدا نماید.
2- بع���د از مص���رف دارو بالفاصله باید دس���ت ها را 

شستشو داد.
مق���دار مص���رف: روزانه 4 بار، هر ب���ار  مقدار کمی 
ک مالیده و ماس���اژ  داده  از پماد روی موضع دردنا

شود.
اشکال دارویی

Ointment

               CAPSAICIN                    
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���رای رف���ع درد و  
اسپاس���م های عضالن���ی، درد های روماتیس���می، 

گو و آرتریت مزمن به کارمی رود. لومبا
 Capsaicin اجزای ف���راورده: این فراورده ح���اوی

می باشد.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
در چن���د روز اول به طور موقت موج���ب بروز درد و 
که پس از چندبار استفاده  گردد  سوزش در موضع 

برطرف خواهد شد.
نکات قابل توصیه 

1- ای���ن ف���راورده نبای���د ب���ا مخ���اط چش���م، بینی، 
د هان، محل زخم یا پوس���ت آس���یب دیده تماس 

پیدا نماید.
2- بع���د از مص���رف دارو بالفاصله باید دس���ت ها را 

شستشو داد.
کمی از  مقدار مص���رف: روزانه 4 بار، هر بار مقدار 
ک مالیده و ماس���اژ داده  پماد برروی موضع دردنا

شود.
اشکال دارویی

Cream
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          MEDIPHARM            
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���رای رف���ع درد و 
اسپاس���م های عضالن���ی، دردهای روماتیس���می، 

گو و  آرتریت مزمن به کارمی رود. لومبا
اجزای ف���راورده: این ف���راورده ح���اوی اولئورزین 

فلفل )Capsicum annum( می باشد.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
در چن���د روز اول به طور موقت موج���ب بروز درد و 
که پس از چندبار استفاده  گردد  سوزش در موضع 

برطرف خواهد شد.
نکات قابل توصیه 

1- ای���ن ف���راورده نبای���د ب���ا مخ���اط چش���م، بینی، 
د هان، محل زخم یا پوس���ت آس���یب دیده تماس 

پیدا نماید.
2- بع���د از مص���رف دارو بالفاصله باید دس���ت ها را 

شستشو داد.
کمی از  مقدار مص���رف: روزانه 4 بار، هر بار مقدار 
ک مالیده و ماس���اژ داده  پماد برروی موضع دردنا

شود.
اشکال دارویی

Cream

               CAPSIAN                    
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���رای رف���ع درد و 
اسپاس���م های عضالن���ی، دردهای روماتیس���می، 

گو و آرتریت مزمن به کارمی رود. لومبا
ح���اوی%1/2  ف���راورده  ای���ن  ف���راورده:  اج���زای 
 )Capsicum annuum( عصاره خش���ک میوه فلفل

می باشد.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
در چن���د روز اول به طور موق���ت موجب بروز  درد و 
که پس از چندبار استفاده  گردد  سوزش در موضع 

برطرف خواهد شد.
نکات قابل توصیه 

1- ای���ن ف���راورده نبای���د ب���ا مخ���اط چش���م، بینی، 
د هان، محل زخم یا پوس���ت آس���یب دیده تماس 

پیدا نماید. 
2- بع���د از مصرف دارو بالفاصله باید دس���ت ها را 

شست وشو داد.
کمی از  مقدار مص���رف: روزانه 4 بار، هر بار مقدار 

ک مالیده و ماس���اژ داده  پماد برروی موضع دردنا
شود.

اشکال دارویی
Ointment

       CAPSICUM POROUS      
کاپسیکوم برای  موارد مصرف: مش���مع ضد درد 
رفع دردهای موضعی مانند التهاب استخوان ها، 

مفاصل و روماتیسم مفصلی به کارمی رود.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی 1% اولئورزین 

فلفل )Capsicum annum( می باشد.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن است 
به ط���ور موقت موج���ب بروز اریتم، قرم���زی، درد و 

گردد. سوزش در موضع 
نکات قابل توصیه 

1. این فراورده نباید با مخاط چشم، بینی، د هان، 
مح���ل زخم یا پوس���ت آس���یب دیده تم���اس پیدا 

نماید.
2- بع���د از مص���رف دارو بالفاصله باید دس���ت ها را 

شستشو داد.
کردن موضع، مشمع  مقدار مصرف: پس از تمیز 
ک بری���ده و روی موضع  را ب���ه ان���دازه محل دردن���ا
چس���بانده و ماساژ داده ش���ود. بهتر است مشمع 

به مدت 1 روز برروی موضع بماند.
اشکال دارویی

Plaster

                CAPSIDIN                              
موارد مصرف: این فراورده برای رفع گرفتگی های 

کارمی رود. عضالنی و روماتیسم به 
م���وارد منع مص���رف: اس���تعمال این ف���راورده در 
ص���ورت وج���ود بیماری ه���ای پوس���تی، التهاب و 
ی���ا هرگونه زخ���م و بریدگی بر روی پوس���ت ممنوع 

است.
اج���زای فراورده: این فراورده حاوی عصاره فلفل 

کاپسایسین می باشد. )Capsicum annnum L( و 
هشدار: مصرف این فراورده ممکن است در چند 
روز اول به طور موقت موجب بروز درد و سوزش در 
که پس از چند بار اس���تفاده برطرف  گ���ردد  موضع 

خواهد شد.
ع���وارض جانبی: در ص���ورت افزایش بی���ش از حد 
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جری���ان خون پوس���تی، امکان بروز ت���اول و یا زخم 
پوستی وجود دارد.
نکات قابل توصیه 

1- ای���ن ف���راورده نبای���د ب���ا مخ���اط چش���م، بینی، 
د هان، محل زخم یا پوس���ت آس���یب دیده تماس 

پیدا نماید.
2- بع���د از مص���رف دارو بالفاصله باید دس���ت ها را 

شست.
کردن و یا شستن  گرم  3- پس از اس���تعمال دارو از 

موضع پرهیز  شود.
4- دارو در نزدیک���ی چش���م و مخ���اط اس���تعمال 

نشود.
مق���دار مص���رف: روزی 4-3 مرتب���ه در فواص���ل 

منظم استعمال شود.
اشکال دارویی 

Cream 

              CARAMINE                    
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
مص���رف  آن  از  ناش���ی  درد  و  نف���خ  س���وء هاضمه، 

می گردد.
 Pimpinella انیس���ون  دان���ه  ف���راورده:  اج���زای 
 Foeniculum vulgare 20%(، دانه رازیانه( anisum
گل   ،)%20( Carum carvi دان���ه زیره س���یاه ،)%20(
بابونه Matricaria chamomilla )20%(، برگ نعناع 

)%20( Mentha piperita
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: امکان ب���روز  وا

وجود دارد.
کارامین اثرات  تداخل  ه���ای داروی���ی: با مص���رف 

وارفارین ممکن است افزایش یابد.
مق���دار مص���رف: روزی دوبار، هر  بار 2-1 قاش���ق 
مرباخوری از پودر کارامین در یک لیوان آب جوش 

دم شود، نیم ساعت بعد از غذا مصرف شود.
اشکال دارویی

Power

   CARAWAY MIXTURE    
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
س���وء هاضمه، نفخ و درد ناش���ی از آن در نوزادان و 

کودکان به کار می رود.
 Carum carvi س���یاه  زی����ره  ف������راورده:  اج���زای 

 Foeniculum vulgare رازی��������ان��������ه   ،)%33.33(
 ،)%8.43( Mentha arvensis نعن���اع  ،)%33.32(

)%8.43( Mentha longifolia پونه
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: امکان ب���روز  وا

وجود دارد.
مقدار مصرف: 3-1 قاش���ق مرباخوری تا 6 بار در 

روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Solution

                CARBOGOL                  
م���وارد مصرف: این ف���راورده به عن���وان ضد نفخ 

به کار می رود.
اجزای ف���راورده: زغ���ال فعال پ���ودر دان���ه رازیانه 
 Carum( پودر زیره سیاه ،)Foeniculum vulgare(
 ،)Illicum verum( پودر انیسیون ستاره ای ،)carvi
پ���ودر زی���ره س���بز )Cuminum cyminum(، عصاره 
خشک بادرنجبویه )Melissa officinalis(، عصاره 
اس���انس   ،)Matricaria recutita( بابون���ه  خش���ک 
اس���انس مرزنج���وش   ،)Mentha piperita( نعن���اع

)Origanum majorana(
نکات قابل توصیه

1- ب���ه  دلیل وجود زغ���ال فعال باعث تیره ش���دن 
مدفوع می گردد.

2- زغ���ال فعال می تواند مانع جذب برخی داروها  
از روده ش���ود بنابراین توصیه می گردد این دارو  2 
س���اعت قبل یا بعد از مصرف سایر داروها، مصرف 

گردد.
3- مصرف طوالنی م���دت این دارو به  عنوان ضد 

نفخ توصیه نمی گردد.
4- از مص���رف دارو هم���راه ب���ا ش���یر و ش���ربت های 

گردد. دارویی خودداری 
مقدار مصرف: روزی 2 بار، هر بار 2 کپسول بعد از  

غذا مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule

           CARDIOTON                     
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در نارس���ایی قلبی 

به کار می رود.
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اجزای ف���راورده: این ف���راورده ح���اوی 400 میلی د

 Crataegus( گ���وس  کراتا خش���ک  عص���اره  گ���رم 
monogyna( است.

کودکان زیر 12 س���ال نباید  موارد منع مصرف: در 
مصرف شود.

گوس باید  کراتا هش���دارها: فراورده های ح���اوی 
گردن���د و در طول  حتم���ا با نس���خه پزش���ک تجویز 
درم���ان ضرب���ان قلب و فش���ار خون به ط���ور مرتب 

کنترل شود.
ع���وارض جانب���ی: عوارضی نظیر س���رگیجه، تهوع، 
)روی  جل���دی  راش ه���ای  و  تعری���ق  خس���تگی، 
گزارش شده اس���ت. مصرف مقادیر باالی  دست( 
گوس می تواند هیپوتانسیون، آریتمی قلبی و  کراتا

خواب آلودگی ایجاد نماید.
گ���وس می تواند اثرات  کراتا تداخل های دارویی: 
مص���رف  کن���د.  تش���دید  را  قلب���ی  گلیکوزید ه���ای 
کر ها می تواند موجب  گوس با بتابال کراتا همزم���ان 
گوس  کراتا ک���ه  افزایش فش���ار خ���ون ش���ود. از آنجا
دارو ه���ای  مش�������ابه  ضدآریت������م���ی  اث���رات  دارای 
ضدآریتم���ی Class III می باش���د، مصرف همزمان 
گ���وس موجب وقفه  کراتا آن ها توصیه نمی ش���ود. 
کانال ه���ای پتاس���یمی و در  جری���ان رو ب���ه داخ���ل 
نتیجه افزایش پتانسیل عمل در سلول های بطنی 

قلب می شود. 
نکات قابل توصیه

گ���ر با مص���رف دارو پس از 6 هفته نش���انه های  1- ا
بیم���اری بدون تغییر ادامه یاب���د و یا تجمع آب در 
پا ها صورت بگیرد، حتما به پزشک مراجعه شود.

2- در ص���ورت احس���اس درد در قلب، دس���ت ها، 
گلو و یا در صورت اش���کاالت  باالی ش���کم، حوالی 

تنفسی فورًا به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 2-1 قرص نیم 

ساعت قبل از غذا میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

               CARMINATIF                    
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
سوء هاضمه، نفخ و دردناشی از  آن به کار می رود.

 Carum carvi اجزای ف���راورده: دان���ه زیره س���یاه
 Cuminum cyminum س���بز   زی���ره  دان���ه   ،)%15(

 ،Pimpinella anisum )%15( دانه انیس���ون ،)%10(
ب���رگ   ،Mentha piperita  )%20( نعن���اع  ب���رگ 
دان���ه   ،)%5(  Melissa officinalis بادرنجبوی���ه، 
گش���نیز  رازیانه Foeniculum vulgare )20%(، دانه 

)%15( Coriandrum sativum
مقدار مصرف

پ���ودر  از  مرباخ���وری  قاش���ق   1-2 بزرگس�������االن: 
کارمیناتیف با نصف لیوان آب جوش دم شود )در 
صورت لزوم ش���یرین شده(، پس از غذا میل شود. 
کارمیناتی���ف می تواند مس���تقیمًا ب���ه غذا یا  پ���ودر 

ماست افزوده و مصرف شود.
کودکان: نصف مقدار بزرگساالن مصرف می شود.

اشکال دارویی
Powder 

                CARMINT                     
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
مص���رف  آن  از  دردناش���ی  و  نف���خ  س���وء هاضمه، 

می گردد.
 Mentha spicata اج���زای ف���راورده: ب���رگ نعن���اع
 Melissa officinalis بادرنجبوی���ه  ب���رگ   ،)%50(
)%25( Coriandrum sativumگشنیز )25%(، دانه 

نکات قابل توصیه: بهتر است این فراورده همراه 
و یا بالفاصله پس از غذا میل شود.

مقدار مصرف
بزرگساالن: 30 قطره در نصف استکان آب ریخته 

و بعد از هر غذا میل شود.
ک���ودکان: 15 قطره در نصف اس���تکان آب ریخته و 

بعد از هر غذا میل شود.
اشکال دارویی

Drop

        CHAMILLOGOL                    
م���وارد مص���رف: این ف���راورده جهت شستش���و و 
حمام ه���ای موضع���ی در م���وارد التهاب پوس���ت و 
بافت پیون���دی، زخم های عفونی ش���ده و درمان 
زخم های باز، آبسه ها، بثورات جلدی، زخم بستر، 
موارد عمل جراحی در ناحیه مقعد، بیماری های 
التهابی ناحیه واژن و محل بخیه در عمل جراحی 

زنان به کار می رود.
اج���زای فراورده: ای���ن ف���راورده از 95/9% عصاره 
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ش���یرازی  بابون���ه  گی���اه  گل ه���ای  هیدروالکل���ی 
بابون���ه  اس���انس   %0/19 و   )Matricaria recutita(

شیرازی )Matricaria recutita( تهیه شده است.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به آسم منع 

مصرف دارد.
هش���دارها: این فراورده جهت استفاده به عنوان 
بخور استنشاقی، شستشوی چشم و شستشوی 

روده بزرگ توصیه نمی گردد.
کنش ه���ای آلرژی��ک  ع����وارض جانبی: احتمال بروز  وا

کسی( وجود  دارد. )درماتیت تماسی، آنافیال
مقدار مصرف

در موارد استفاده از بانداژ  و  شستشو  روزی 2 بار، 
هر  بار 30 میلی لیتر از فراورده در یک لیتر آب ولرم 
و در م���وارد اس���تفاده از حمام های موضعی مقدار 

60 میلی لیتر مصرف می شود.
اشکال دارویی

Topical Solution

                CHICORIDIN                              
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان تقویت 
ب���ه کار  و در بی اش���تهایی  ب���دن  کنن���ده عموم���ی 

می رود.
 Cichorium کاسنی اجزای فراورده: عصاره ریشه 
 Trigonella ش���نبلیله  دان���ه   ،)200mg(  intybus
رازیان���ه  اس���انس   ،)350mg(foenum-graecum

)1.5mg( Foeniculum Vulgare
تداخل ه���ای داروی���ی: این دارو ممکن اس���ت با 
کی و هورمونی تداخل  دارو های ضدبارداری خورا

نماید.
مقدار مصرف: 2-1 قرص 3 ب���ار در روز قبل از غذا 

میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

              CIMIFUGOL                     
کاهش عالئم  موارد مصرف: ای���ن فراورده جهت 
دوران یائسگی، سندروم پیش از قاعدگی و کاهش 

کار می رود. دردهای این دوران به 
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به تومورهای 
وابس���ته به هورمون مانند سرطان پستان ممنوع 

است. 

اجزای فراورده: این فراورده حاوی عصاره ریش���ه 
 )Cimicifuga racemosa Nutt( کوه���ش گیاه ب�لک 

گرم در هر قرص می باشد. به  میزان 6/5 میلی 
گوارش���ی  ع���وارض جانب���ی: ام���کان ب���روز  عوارض 

خفیف وجود دارد.
تداخل دارویی: مصرف همزمان با آتورواستاتین 
کبدی  ممکن اس���ت منجر به افزای���ش آنزیم های 

شود.
نکات قابل توصیه: در بیماران با مشکالت کبدی 

باید با احتیاط مصرف شود.
مقدار مصرف: روزی یک قرص میل شود.

اشکال دارویی 
Tablet

             CINNAMOL                     
موارد مصرف: این ف���راورده به عنوان ضدعفونی 

کننده و خوشبوکننده د هان به کار می رود.
 Eugenia میخ���ک  گل  ف���راورده:  اج���زای 
س��������اقه  پوس���ت   ،)W/V  %50(   caryophyllata
 ،)W/V %40( Cinnamomum zeylanicum دارچین

)W/V%10( Elettaria cardamomum  می����وه ه����ل
مقدار مص���رف: روزی 3 مرتبه، هر مرتبه 20-25 
قطره در نصف لیوان آب سرد ریخته و غرغره شود.

اشکال دارویی
Mouth Wash Drop

                   C-LAX                              
درم���ان  ب���رای  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 

کوتاه مدت یبوست مصرف می شود.
اجزای ف���راورده: این ف���راورده ح���اوی 600 میلی 
گرم  گ���رم ب���رگ س���نا )Cassia obovata( و  100 میلی 
گش���نیز )Coriandrum sativum( در هر قرص  دانه 

می باشد.
موارد من���ع مص���رف: در بیماران مبت���ال به تنگی 
ش���کمی  درد ه���ای  و  ایلئ���وم  و  روده  انس���داد  و  
ناش���ناخته، خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، 
بیماری ه���ای التهاب���ی روده و  آپاندیس���یت نباید 

مصرف شود.
هشدارها

مل�����ین  ه���ای  از  م���دت  طوالن���ی  اس���ت����فاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید. آنترا
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کینونی موجب تغییر  د کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 

رن���گ ادرار )زرد قهو ه ای ب���ه قرمز( همراه با افزایش 
pH  آن می گردد.

3- دارو های ملین را نباید بیشتر از یک هفته )مگر  
با دستور پزشک( مصرف نمود.

4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 
مصرف سایر دارو ها خودداری شود.

عوارض جانبی: مص���رف طوالنی مدت و زیاد این 
کارایی،  اس���هال و از  ف���راورده موج���ب از بین رفتن 
دست دادن آب و الکترولیت ها )به ویژه پتاسیم(، 
آلبومینوری و هماتوری می گردد. مقادیر زیاد سنا 
ممکن اس���ت ایجاد نفری���ت نمای���د. در افرادی که 
کینونی استفاده  به مدت طوالنی از ملین های آنترا
نمود ه اند، پیگمانتاسیون مالنوتیک مخاط روده 

مشاهده شده است.
تداخل ه���ای داروی���ی: فراورده های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوستروئیدها، ریشه 
گلیکوزیده���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین بیان، 
آنتی آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نماید. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایی���ن م���ی آورد. ایندومتاس���ین و نیفیدیپین اثر 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1. این دارو به دلی���ل تغییر رنگ و افزایش pH ادرار 
ممکن اس���ت با  آزمایش های تش���خیصی تداخل 

نماید.
که اثرات س���نا 10-8 س���اعت  2. ب���ا توج���ه به ای���ن 
پ���س از مصرف آن ظاهر می گردد، بهتر اس���ت این 

فراورده در هنگام خواب مصرف شود.
3. مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدفوع و جلوگی���ری از 

آب بدن بیمار ضروری است. 
مقدار مص���رف: به  عنوان ملین، در بزرگس���االن 
2-1 ق���رص در روز، در افراد مس���ن ش���روع مصرف 
کودکان بیش  نصف مقدار مصرف بزرگساالن و در 
از 6 س���ال 1-0/5 قرص و به عنوان مس���هل، 2-3 

قرص یک جا قبل از خواب مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet

                      CM                               
موارد مصرف: این فراورده در تس���کین دردهای 
کشیدگی  عضالنی-اس���کلتی، اس���تئوآرتریت زانو، 

گرفتگی عضالنی به کار می رود. تاندون و 
م���وارد من���ع مص���رف: روی زخم باز و ی���ا جراحت 

منع مصرف دارد.
اج���زای ف���راورده: این ف���راورده از اس���انس اندام 
و   )Mentha spicata %12w/w( نعن���اع  هوای���ی 
 Apium graveolens %10( ک����رف���س اس���انس ب���ذر 

w/w( تهیه شده است. 
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا
نظیر س���وزش، خارش، بثورات جلدی و حس���اس 

شدن پوست نسبت به نور وجود دارد.
ن���کات قابل توصیه: پس از اس���تفاده از لوس���یون 

CM، از بستن و یا بانداژ محل خودداری شود.
ناحی���ه  وس���عت  ب���ه  باتوج���ه  مص���رف:  مق���دار 
ک، روزی 4 ب���ار، هر بار مقداری از لوس���یون  دردن���ا

روی موضع به آرامی ماساژ داده شود.
اشکال دارویی

Topical Lotion

                COLDRUB                       
به عن���وان  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
کمک���ی در برط���رف نم���ودن نش���انه های  درم���ان 
سرماخوردگی، سرفه و احتقان بینی به کار می رود 
و به عن���وان ض���ددرد موضع���ی درده���ای جزئ���ی 

عضالنی را تسکین می دهد.
 Eucalyptus اجزای فراورده: اسانس اوکالیپتوس

کامفر spp، منتول، 
موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه های م���داوم و خونریزی دس���تگاه تنفس، 

پوست زخم دار یا ترک دار منع مصرف دارد.
هشدارها

1. چنانچه سرفه بیش از 7 روز طول بکشد و یا با 
تب، راش های جلدی و س���ردرد همراه باش���د به 

پزشک مراجعه شود.
2. از آنجایی که اس���انس اوکالیپتوس روی صورت 
برون���ش،  و  حنج���ره  اسپاس���م  موج���ب  ک���ودکان 
حم���الت ش���به آس���م و حت���ی نارس���ایی تنفس���ی 
می گردد، هنگام مص���رف این فراورده در این افراد 

گیرد. می باید احتیاط الزم صورت 
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کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال ب���روز  وا
وجود دارد.

ن���کات قاب���ل توصیه: س���رفه های م���داوم ممکن 
است نشانگر یک بیماری جدی باشد، در صورت 
تداوم نشانه های بیماری باید به پزشک مراجعه 

شود.
کرم  مقدار مصرف: روزی 3-1 مرتبه الیه نازکی از 
گلو و س���ینه مالیده شود. موضع پوشانده  بر روی 
گردیده و به  نش���ود تا مواد مؤثره به راحتی تبخی���ر 
دهان و بینی برس���د. در صورتی ک���ه به  منظور رفع 
دردهای خفیف اس���تفاده می شود، موضع پس از 

گرم نگه داشته شود. کرم پوشانده و  مالیدن 
اشکال دارویی

Cream

              CRATAEGUS                    
گوس در نارسایی قلبی به کار  کراتا موارد مصرف: 

می رود.
عص���اره  از  گ���وس  کراتا قط���ره  ف���راورده:  اج���زای 
 Crataegus( گی�������اه س�������رخ ولیک هیدروالک����ل���ی 

microphylla( تهیه شده است.
گوس باید  کراتا هش���دارها: فراورده های ح���اوی 
گردن���د و در طول  حتم���ًا با نس���خه پزش���ک تجویز 
درم���ان ضرب���ان قلب و فش���ار خون به ط���ور مرتب 

کنترل شود.
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف فراورده ه���ای حاوی 
ته���وع،  س���رگیجه،  نظی���ر  عوارض���ی  گ���وس  کراتا
خستگی، تعریق و  راش های جلدی )روی دست( 
گوس  کراتا گزارش شده است. مصرف مقادیر زیاد 
کاه���ش فش���ار خ���ون، آریتمی قلب���ی و  می توان���د 

خواب آلودگی ایجاد نماید.
تداخل های دارویی

گلیکوزید ه���ای قلبی  گ���وس می توان���د اث���رات  کراتا
گ���وس با  کراتا کن���د. مص���رف همزم���ان  را  تش���دید 
کر ه���ا می توان���د موجب افزایش فش���ار خون  بتا بال
گوس دارای اثرات ضدآریتمی  کراتا که  شود. از آنجا
مش���ابه دارو های ضد آریتمی Class III می باش���د، 
گوس  مصرف همزمان آن ها توصیه نمی شود.کراتا
کانال ه���ای  موج���ب وقف���ه جری���ان رو ب���ه داخ���ل 
پتاس���یمی و در نتیجه افزایش پتانس���یل عمل در 

سلول های بطنی قلب می شود. 

نکات قابل توصیه
گ���ر با مص���رف دارو پس از 6 هفته نش���انه های  1. ا
بیم���اری بدون تغییر ادامه یاب���د و یا تجمع آب در 

گیرد، حتمًا به پزشک مراجعه شود. پا ها صورت 
2. در ص���ورت احس���اس درد در قل���ب، دس���ت ها، 
گلو و یا در صورت اش���کاالت  باالی ش���کم، حوالی 

تنفسی فورًا به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مصرف: مقدار 70-60 قط���ره 3 بار در روز 
به  مدت 4-3 روز ب���ه عنوان مقدار مصرف اولیه و 
روزی 3 ب���ار ه���ر بار 25 قطره به عن���وان نگهدارنده 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Drop

               CRATAGOL                     
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در نارس���ایی قلبی 

به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: این فراورده ح���اوی 240 میلی 
 Crataegus( گیاه س���رخ ولیک گرم عصاره خش���ک 

sp( می باشد.
گوس باید  کراتا هش���دارها: فراورده های ح���اوی 
گردن���د و در طول  حتم���ًا با نس���خه پزش���ک تجویز 
درم���ان ضرب���ان قلب و فش���ار خون به ط���ور مرتب 

کنترل شود.
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف فراورده ه���ای حاوی 
ته���وع،  س���رگیجه،  نظی���ر  عوارض���ی  گ���وس  کراتا
خستگی، تعریق و  راش های جلدی )روی دست( 
گوس  کراتا گزارش شده است. مصرف مقادیر زیاد 
کاه���ش فش���ار خ���ون، آریتمی قلب���ی و  می توان���د 

خواب آلودگی ایجاد نماید.
تداخل های دارویی

گلیکوزید های قلبی  گ���وس می توان���د  اث���رات  کراتا
گ���وس با  کراتا کن���د. مص���رف همزم���ان  را  تش���دید 
کر ه���ا می توان���د موجب افزایش فش���ار خون  بتا بال
گوس دارای اثرات ضدآریتمی  کراتا که  شود. از آنجا
مش���ابه دارو های ضد آریتمی Class III می باش���د، 
نمی ش���ود.  توصی���ه  آن ه���ا  همزم���ان  مص���رف 
گ���وس موج���ب وقف���ه جری���ان رو ب���ه داخ���ل  کراتا
کانال های پتاسیمی و در نتیجه افزایش پتانسیل 

عمل در سلول های بطنی قلب می شود. 
نکات قابل توصیه
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گ���ر با مص���رف دارو پس از 6 هفته نش���انه های د 1. ا

بیم���اری بدون تغییر ادامه یاب���د و یا تجمع آب در 
گیرد، حتمًا به پزشک مراجعه شود. پا ها صورت 

2. در ص���ورت احس���اس درد در قل���ب، دس���ت ها، 
گلو و یا در صورت اش���کاالت  باالی ش���کم، حوالی 

تنفسی فورًا به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مص���رف: روزی 3 بار، هر ب���ار یک قرص با 
کمی آب میل ش���ود. دوره درمان حداقل 6 هفته 

است.
اشکال دارویی

Tablet

               CRATASIN                              
گوس در نارسایی قلبی به کار  کراتا موارد مصرف: 

می رود.
اجزای ف���راورده: از 72/5% عص���اره هیدروالکلی 
گیاه س���رخ  ولیک )Crataegus microphylla( تهیه 

شده است.
گوس باید  کراتا هش���دارها: فراورده های ح���اوی 
گردن���د و در طول  حتم���ًا با نس���خه پزش���ک تجویز 
درم���ان ضرب���ان قلب و فش���ار خون به ط���ور مرتب 

کنترل شود.
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف فراورده ه���ای حاوی 
ته���وع،  س���رگیجه،  نظی���ر  عوارض���ی  گ���وس  کراتا
خستگی، تعریق و  راش های جلدی )روی دست( 
گوس  کراتا گزارش شده است. مصرف مقادیر زیاد 
کاه���ش فش���ار خ���ون، آریتمی قلب���ی و  می توان���د 

خواب آلودگی ایجاد نماید.
تداخل های دارویی

گلیکوزید ه���ای قلبی  گ���وس می توان���د اث���رات  کراتا
گ���وس با  کراتا کن���د. مص���رف همزم���ان  را  تش���دید 
کر ه���ا می توان���د موجب افزایش فش���ار خون  بتا بال
گوس دارای اثرات ضدآریتمی  کراتا که  شود. از آنجا
مش���ابه دارو های ضد آریتمی Class  III می باش���د، 
گوس  مصرف همزمان آن ها توصیه نمی شود.کراتا
کانال ه���ای  موج���ب وقف���ه جری���ان رو ب���ه داخ���ل 
پتاس���یمی و در نتیجه افزایش پتانس���یل عمل در 

سلول های بطنی قلب می شود. 
نکات قابل توصیه

گ���ر با مص���رف دارو پس از  6 هفته نش���انه های  1. ا
بیم���اری بدون تغییر ادامه یاب���د و یا تجمع آب در 

گیرد، حتمًا به پزشک مراجعه شود. پا ها صورت 
2. در ص���ورت احس���اس درد در قل���ب، دس���ت ها، 
گلو و یا در صورت اش���کاالت  باالی ش���کم، حوالی 

تنفسی فورًا به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 40-20 قطره با 
گردد. مدت  کمی آب رقیق ش���ده و سپس مصرف 
کثر 6  زمان مصرف دارو بین حداقل 6 هفته و حدا

ماه توصیه می گردد.
اشکال دارویی

Drop

               CRATAVIL                             
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در نارس���ایی قلبی 

به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: این ف���راورده ح���اوی 100 میلی 
گیاه سرخ ولیک  گرم عصاره خش���ک اندام هوایی 

)Crataegus spp( می باشد.
گوس باید  کراتا هش���دارها: فراورده های ح���اوی 
گردن���د و در طول  حتم���ًا با نس���خه پزش���ک تجویز 
درم���ان ضرب���ان قلب و فش���ار خون به ط���ور مرتب 

کنترل شود.
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف فراورده ه���ای حاوی 
ته���وع،  س���رگیجه،  نظی���ر  عوارض���ی  گ���وس  کراتا
خستگی، تعریق و راش های جلدی )روی دست( 
گوس  کراتا گزارش شده است. مصرف مقادیر زیاد 
کاه���ش فش���ار خ���ون، آریتمی قلب���ی و  می توان���د 

خواب آلودگی ایجاد نماید.
تداخل های دارویی

گلیکوزید ه���ای قلبی  گ���وس می توان���د اث���رات  کراتا
گ���وس با  کراتا کن���د. مص���رف همزم���ان  را  تش���دید 
کر ه���ا می توان���د موجب افزایش فش���ار خون  بتا بال
گوس دارای اثرات ضدآریتمی  کراتا که  شود. از آنجا
مش���ابه دارو های ضد آریتمی Class  III می باش���د، 
نمی ش���ود.  توصی���ه  آن ه���ا  همزم���ان  مص���رف 
گ���وس موج���ب وقف���ه جری���ان رو ب���ه داخ���ل  کراتا
کانال های پتاسیمی و در نتیجه افزایش پتانسیل 

عمل در سلول های بطنی قلب می شود. 
نکات قابل توصیه

گ���ر با مص���رف دارو پس از 6 هفته نش���انه های  1. ا
بیم���اری بدون تغییر ادامه یاب���د و یا تجمع آب در 

گیرد، حتمًا به پزشک مراجعه شود. پا ها صورت 
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2. در ص���ورت احس���اس درد در قل���ب، دس���ت ها، 
گلو و یا در صورت اش���کاالت  باالی ش���کم، حوالی 

تنفسی فورًا به پزشک مراجعه شود.
مق���دار مص���رف: روزی 3 بار، هر ب���ار یک قرص با 
کمی آب میل ش���ود. دوره درمان حداقل 6 هفته 

است.
اشکال دارویی

Tablet

              CRATONIC-S                     
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در نارس���ایی قلبی 

به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: این ف���راورده ح���اوی 100 میلی 
 Crataegus( گیاه س���رخ ولیک گرم عصاره خش���ک 
هایپروزی���د   1/8-2/2 mg مع���ادل   )oxycantha

می باشد.
گوس باید  کراتا هش���دارها: فراورده های ح���اوی 
گردن���د و در طول  حتم���ًا با نس���خه پزش���ک تجویز 
درم���ان ضرب���ان قلب و فش���ار خون به ط���ور مرتب 

کنترل شود.
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف فراورده ه���ای حاوی 
ته���وع،  س���رگیجه،  نظی���ر  عوارض���ی  گ���وس  کراتا
خستگی، تعریق و راش های جلدی )روی دست( 
گوس  کراتا گزارش شده است. مصرف مقادیر زیاد 
کاه���ش فش���ار خ���ون، آریتمی قلب���ی و  می توان���د 

خواب آلودگی ایجاد نماید.
تداخل های دارویی

گلیکوزید ه���ای قلبی  گ���وس می توان���د اث���رات  کراتا
گ���وس با  کراتا کن���د. مص���رف همزم���ان  را   تش���دید 
کر ه���ا می تواند موج���ب افزایش فش���ار خون  بتا بال
گوس دارای اثرات ضدآریتمی  کراتا که  شود. از  آنجا
مش���ابه دارو های ضد آریتمی Class  III می باش���د، 
گوس  مصرف همزمان آن ها توصیه نمی شود. کراتا
کانال ه���ای  موج���ب وقف���ه جری���ان رو ب���ه داخ���ل 
پتاس���یمی و  در نتیجه افزایش پتانس���یل عمل در 

سلول های بطنی قلب می شود. 
نکات قابل توصیه

گ���ر با مص���رف دارو پس از 6 هفته نش���انه های  1. ا
بیم���اری بدون تغییر ادامه یاب���د و یا تجمع آب در 

گیرد، حتمًا به پزشک مراجعه شود. پا ها صورت 
2. در ص���ورت احس���اس درد در قل���ب، دس���ت ها، 

گلو و یا در صورت اش���کاالت  باالی ش���کم، حوالی 
تنفسی فورًا به پزشک مراجعه شود.

مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 2-1 قرص میل 
شود.

اشکال دارویی
Tablet

               CYNABILE                             
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در س���وء هاضمه 
ب���ه  علت اختالل عملکرد دس���تگاه صف���راوی و به  

کلسترول خون به کار می رود. عنوان پایین آورنده 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کولیت  درد های ناش���ی از س���نگ های صف���راوی، 
کبد، زردی  حاد صفراوی و التهاب ویروس���ی حاد 

انسدادی ممنوع است.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 Cynara( کنگرفرنگ���ی  گی���اه  ب���رگ  هیدروالکل���ی 

scolymus( می باشد.
گر به علت ترش���ح فراوان صفرا حالت  هشدارها: ا
گردد باید مقدار مصرف  لینت مزاج و اسهال ایجاد 

کاهش داده شود.
کنش های حساس���یتی نظیر   ع���وارض جانب���ی: وا

درماتیت تماسی مشاهده شده است.
مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 40 قطره همراه 

غذا میل شود.
اشکال دارویی

Drop

                   CYNAR                              
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در س���وء هاضمه 
به عل���ت اخت���الل عملک���رد دس���تگاه صف���راوی و 
ب���ه کار  کلس���ترول خ���ون  به عن���وان پایین آورن���ده 

می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Cynara scolymus( کنگرفرنگی گیاه  خشک برگ 

می باشد.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کولیت  درد های ناش���ی از س���نگ های صف���راوی، 
کبد و  زردی  حاد صفراوی و  التهاب ویروسی حاد 

انسدادی ممنوع است.
گر به  علت ترشح فراوان صفرا حالت  هش���دارها: ا
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گردد باید مقدار مصرف د لینت مزاج و اسهال ایجاد 

کاهش داده شود.
کنش های حساس���یتی نظیر  ع���وارض جانب���ی: وا

درماتیت تماسی مشاهده شده است.
مقدار مصرف: 3-1 قرص 3 بار در روز، بعد از غذا 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

           CYNARCHOL                    
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در س���وء هاضمه 
به عل���ت اخت���الل عملک���رد دس���تگاه صف���راوی و  
ب���ه کار  کلس���ترول خ���ون  به عن���وان پایین آورن���ده 

می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کولیت  درد های ناش���ی از س���نگ های صف���راوی، 
کبد، زردی  حاد صفراوی و التهاب ویروس���ی حاد 

انسدادی ممنوع است.
گیاه  اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره 
 450 به می���زان   )Cynara scolymus( کنگرفرنگ���ی 

میلی گرم می باشد.
گر به علت ترش���ح فراوان صفرا حالت  هشدارها: ا
گردد باید مقدار مصرف  لینت مزاج و اسهال ایجاد 

کاهش داده شود.
کنش های حساس���یتی نظیر  ع���وارض جانب���ی: وا

درماتیت تماسی مشاهده شده است.
مقدار مصرف: 3-1 قرص 3 بار در روز، بعد از غذا 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

                   CYNAROL                    
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در س���وء هاضمه 
به عل���ت اخت���الل عملک���رد دس���تگاه صف���راوی و 
ب���ه کار  کلس���ترول خ���ون  به عن���وان پایین آورن���ده 

می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کولیت  درد های ناش���ی از س���نگ های صف���راوی، 
کبد، زردی  حاد صفراوی و  التهاب ویروس���ی حاد 

انسدادی ممنوع است.
گیاه  اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره 
 200 به می���زان   )Cynara scolymus( کنگرفرنگ���ی 

گرم می باشد. میلی 
گر به علت ترش���ح فراوان صفرا حالت  هشدارها: ا
لینت مزاج و  اسهال ایجاد گردد باید مقدار مصرف 

کاهش داده شود.
کنش های حساس���یتی نظیر  ع���وارض جانب���ی: وا

درماتیت تماسی مشاهده شده است.
مقدار مصرف: 3-1 قرص 3 بار در روز، بعد از غذا 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

              DECONJESTANT          
                INHALER                

کردن  موارد مص���رف: این فراورده جهت برطرف 
احتقان بینی به کار می رود.

متی��������ل  کامف���ر،  منت���ول،  ف������راورده:  اج���زای 
 Pine needle oil ،سالیسیالت

هشدارها: دارو بیش از 7 روز استفاده نشود.
از  ی���ک  ه���ر  نزدی���ک  ف���راورده  مص���رف:  مق���دار 
س���وراخ های بین���ی نگه داش���ته ش���ود، درحالی که 

گرفته شده است استنشاق شود. سوراخ دیگر 
اشکال دارویی

Inhaler Stick

      DENTAFORT PLUS            
م���وارد مص���رف: این ف���راورده به عنوان تس���کین 

دهنده موقت درد دندان به کار می رود.
اجزای فراورده:  این فراورده حاوی اسانس میخک 
و   w/w% 20به می���زان  )Syzygium aromaticum(
اس���انس نعناع فلفلی )Mentha piperita( به میزان 

w/w% 1 می باشد.
عوارض جانبی: فراورده ح���اوی پروپیلن گالیکول 
ک���ه ممکن اس���ت در برخی اف���راد باعث  می باش���د 
گردد. این ف���راورده ممکن  تحریک لثه یا پوس���ت 

گردد. است باعث تحریک مخاط 
هش���دارها: ای���ن ف���راورده صرف���ًا جهت تس���کین 
که در  موق���ت درد دن���دان می باش���د و الزم اس���ت 
ع وقت جهت درمان به دندانپزشک مراجعه  اسر

گردد.
نکات قاب���ل توصیه: از  تماس فراورده با چش���م و 

دیگر  مخاط جلوگیری شود.
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کمک اپلیکاتور بر  کمی از  ژل ب���ا  مق���دار مصرف: 
که درد می کند قرار داده ش���ود. این  روی دندان���ی 
عم���ل پ���س از 20 دقیق���ه مج���ددًا تکرار ش���ود و در 

صورت نیاز می توان هر دو ساعت تکرار نمود.
اشکال دارویی

Gel

                  DENTOL                              
م���وارد مص���رف: این ف���راورده به عنوان تس���کین 

دهنده موقت درد دندان به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده حاوی اس���انس 
 %10 به می���زان   )Satureja khoozestanika( م���رزه 

می باشد.
هشدارها

1-این ف���راورده صرف���ًا جهت تس���کین موقت درد 
ع وقت  که در اس���ر دن���دان می باش���د و الزم اس���ت 

گردد. جهت درمان به دندانپزشک مراجعه 
2-این فراورده ممکن است باعث تحریک مخاط 

گردد.
ن���کات قابل توصی���ه: از تماس فراورده با چش���م و 
دیگر مخاط جلوگیری شود، پس از  استفاده درب 

ظرف خوب بسته شود.
مق���دار مص���رف: 2-1 قط���ره از ف���رآورده روی تکه 
کوچکی از پنبه ریخته و پنبه آغشته به دارو به طور 
که درد می کند ق���رار داده  مس���تقیم روی دندان���ی 

شود.
اشکال دارویی

Drop

             DEPROHERB                    
م���وارد مصرف: این فراورده در درمان افس���ردگی 

به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی اس���انس 
 )Pelargonium roseum( عط���ری  ش���مع�������دانی 

به میزانw/w% 5 می باشد.
مقدار مصرف: روزی 2 بار، هر بار 30 قطره بعد از 

غذا همراه با مقداری مایعات مصرف شود.
اشکال دارویی

Dop

              DERMAGOL                     
م���وارد مصرف: این ف���راورده در درم���ان التهاب، 
درم���ان  نی���ز  و  پوس���تی  س���وختگی های  و  زخ���م 
کودکان استفاده  سوختگی های ناش���ی از ادرار در 

می شود.
گل  اجزای ف���راورده: این فراورده ح���اوی عصاره 
همیشه بهار )Calendula officinalis L( می باشد.
عوارض جانبی: مصرف طوالنی مدت این فراورده 

گردد. ممکن است باعث ایجاد حساسیت 
مق���دار مصرف: روزی2 تا 3 بار به موضع آس���یب 

دیده مالیده شود.
اشکال دارویی

Lotion 

               DERMATIN                    
گزما،  م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در درم���ان ا
درماتی���ت، قرم���زی و خارش حاص���ل از  تحریکات 

پوستی به کار می رود.
اجزای فراورده: این ف���راورده از عصاره مایع برگ 
گی���اه س���در )Zizyphus spina christi( تهیه ش���ده 

است.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
کورتیکواس���تروئیدهای موضعی س���بب  فراورده با 

تشدید اثرات آن می گردد.
مق���دار مصرف: ب���ه  مدت 14 روز ه���ر  روز 2 بار به 

موضع مالیده شود.
اشکال دارویی

Cream

                 DEROSIL                              
موارد مصرف: این فراورده به  عنوان ضدسرفه و 

خلط آور به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Thymus vulgaris( آویش���������ن  هیدروالکل���ی 

می باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف

بزرگساالن: روزی 40-20 قطره مصرف می شود.
کودکان: روزی 20-4 قطره مصرف می شود.
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اشکال دارویید

Drop

               DIATUSSIN                     
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در درمان س���رفه و 

کار می رود. برونشیت به 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کبدی و   بیم���اران مبت���ال به آس���یب ه���ای ش���دید 

اختالل در عملکرد تیروئید ممنوع می باشد. 
اجزای فراورده: این فراورده حاوی عصاره برگ و  
 )Thymus vulgaris( گیاه آویش���ن گلدار  سرشاخه 

می باشد.
هش���دار: اس���تفاده طوالنی مدت آن باعث ایجاد 

سمیت می شود.
ع���وارض جانبی: ام���کان ایجاد حساس���یت وجود 

دارد. 
کثر طول مدت درمان 2  نکات قابل توصیه: حدا

هفته می باشد.
مقدار مصرف 

قاش���ق  ی���ک  ب���ار  ه���ر  ب���ار،  روزی 3  بزرگس���االن: 
غذاخوری مصرف  شود.

کودکان: روزی 3 بار، هر بار 2-1 قاش���ق مرباخوری 
مصرف  شود.

اشکال دارویی:
Syrup

                 DILLSUN                    
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
مص���رف  آن  از  ناش���ی  درد  و  نف���خ  س���وء هاضمه، 

می گردد.
اج���زای ف���راورده: این فراورده از اس���انس ش���وید 

گردیده است. )Anethum graveolens( تهیه 
مق���دار مصرف: 10-7 قطره در یک اس���تکان آب 

گردد. حل شده، میل 
اشکال دارویی

Drop

      DINEH EUCALYPTUS           
              INHALER                  

م���وارد مصرف: این فراورده ب���رای برطرف نمودن 

نشانه های س���رماخوردگی، س���رفه و احتقان بینی 
به کار می رود.

موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه های م���داوم و خونری���زی دس���تگاه تنفس 

نباید مصرف شود.
 Eucalyptus کالیپتوس اجزای فراورده: اسانس ا

sp)0.1%(، اسانس آویشن
رازیان���ه  اس���انس   ،)%0.1(  Thymus serpillum
نعن���اع  اس���انس   ،)%0.1(  Foeniculum vulgare
کالیپت���وس  ا تنت���ور   ،)%0.4(Mentha piperita

)%100 Eucalyptus sp )to
کالیپت���وس  ا اس���انس  آنجایی ک���ه  از  هش���دارها: 
ک���ودکان موجب اسپاس���م حنجره  ب���رروی صورت 
و برون���ش، حم���الت ش���به آس���م و حتی نارس���ایی 
تنفس���ی می گردد، هنگام مصرف این ف���راورده در 

گیرد. افراد فوق  باید احتیاط الزم صورت 
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
نکات قابل توصیه

1-ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

3- طی بخور دادن چشم ها باید بسته باشند.
3-س���رفه  های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر یک 
بیماری جدی باش���د در صورت تداوم نشانه های 

بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: روزانه چند بار، هر بار یک قاش���ق 
س���وپ خوری از محلول در یک ظرف مناسب آب 
داغ )در ح���ال جوش���یدن نباش���د( ریخته ش���ود و 
به مدت 10-5 دقیقه، درحالی که چش���م ها بس���ته 

است، بخور داده شود.
اشکال دارویی

Solution

        DINEH INHALER                
موارد مص���رف: این فراورده برای برطرف نمودن 
نشانه های سرماخوردگی، س���رفه و احتقان بینی 

به کار می رود.
موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه های م���داوم و خونری���زی دس���تگاه تنفس 

نباید مصرف شود.
 Foeniculum رازیان���ه  دان���ه  ف���راورده:  اج���زای 
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 Myrtus communis ب���رگ م���ورد  ،)%20( vulgare
 Eucalyptus globulus کالیپت���وس ا ب���رگ   ،)%30(
 ،)%15( Thymus serpillum ب���رگ آویش���ن ،)%30(

)%5( Matricaria chamomilla گل بابونه
کالیپتوس  هشدارها: از آنجایی که اسانس مورد و ا
کودکان موجب اسپاس���م حنجره  ب���ر  روی صورت 
و برون���ش، حم���الت ش���به آس���م و حتی نارس���ایی 
تنفس���ی می گردند، هنگام مصرف این فراورده در 

گیرد. افراد فوق باید احتیاط الزم صورت 
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
نکات قابل توصیه

1-ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

2-طی بخور دادن چشم ها باید بسته باشند.
3-س���رفه های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر یک 
بیماری جدی باش���د در صورت تداوم نشانه های 

بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مص���رف: روزانه چند بار، ه���ر بار یک تا دو 
قاشق س���وپ خوری از پودر در یک ظرف مناسب 
آب داغ )درحال جوش���یدن نباشد( ریخته شود و 
به  مدت 10-5 دقیقه، درحالی که چش���م ها بسته 

است، بخور داده شود.
اشکال دارویی

Powder

                DIURETIC                              
موارد مصرف: دیورتیک در  تخفیف نشانه های 
کلیه،  ک���م کاری  خیز در نارس���ایی احتقانی قلب و 
کم���ک ب���ه دف���ع  عفونت ه���ای دس���تگاه ادراری و 
س���نگ های مجاری ادرار و فش���ار خ���ون باال به کار 

می رود.
کل  اجزای فراورده: دم آلبالو )Prunus cerasus(، کا
 Tribulus( خارخاس���ک  می���وه   ،)Zea mays( ذرت 

)Mentha longifolia( برگ پونه ،)terrestris
هش���دارها: مص���رف مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده 
ممکن اس���ت منجربه اخت���الل آب و الکترولیت ها 

گردد.
کنش ه�����ای  ع���وارض جانب���ی: احتم���ال ب�������روز  وا

کهیر( وجود دارد. آلرژیک )درماتیت تماسی و 
مق���دار مص���رف: روزی 2 ب���ار، هر بار یک قاش���ق 

گیاه���ی در یک لی���وان آب  غذاخ���وری از مخل���وط 
ج���وش به مدت 10 دقیقه دم ش���ود و پس از صاف 

کردن مصرف شود.
اشکال دارویی

Powder

                D-REGLIS                              
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در زخ���م مع���ده و 

اثنی عشر  به کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کب���دی، بیماری ه���ای  هپاتی���ت مزم���ن، س���یروز 
کیس���ه صفرا، اختالالت  کبد، التهاب  کلس���تاتیک 
خ���ون،  فش���ار  زی���ادی  آریتم���ی،  کلی���ه،  ش���دید 

هیپرتونی، کمی پتاسیم خون ممنوع است.
اجزای ف���راورده: این فراورده ح���اوی 380 میلی 
گرم عصاره ش���یرین بیان )Glycyrrhiza glabra( در 

هر قرص می باشد.
ع���وارض جانبی: عصاره تام ش���یرین بیان به علت 
داشتن اثرات مینرالوکورتیکوئیدی سبب احتباس 
برگش���ت پذیر آب و س���دیم ش���ده، دفع پتاس���یم را 
افزای���ش می ده���د و توصی���ه می گردد ای���ن دارو در 
که مشکالت قلبی-عروقی و یا فشار خون  افرادی 

باال دارند با احتیاط مصرف شود.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
فراورده با کورتیکوسترویید ها و دارو های هورمونی 
)با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی( باید با احتیاط 
گیرد. مصرف ای���ن فراورده ب���ا فوروزماید،  ص���ورت 
آنتی آریتم���ی  دارو ه���ای  و  تیازی���دی  دارو ه���ای 
کینیدی���ن( توصی���ه نمی ش���ود.  )پروکائین آمی���د و 
کاهش فش���ار خون ناش���ی از مصرف ش���یرین بیان 

می تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید.
مق���دار مص���رف: در زخ���م مع���ده 2 ق���رص، 3 بار 
در روز میل ش���ود. در زخم اثنی عش���ر این مقدار را 
می ت���وان در ص���ورت لزوم ت���ا 2 قرص، 6 ب���ار در روز 

افزایش داد.
اشکال دارویی

Tablet

                EAR-GOL                     
کردن  ج  موارد مص���رف: این فراورده جه���ت خار

گوش استفاده می گردد. آسان موم 
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موارد منع مصرف: مصرف این فراورده در التهاب د

و عفونت گوش و پارگی پرده صماخ و افراد حساس 
به بادام زمینی ممنوعیت دارد.

کامفر  اجزای فراورده: این ف���راورده حاوی روغن 
)Rectified Camphor oil( 33/3%، روغ���ن ب���ادام 
ش���یرین )Prunus amygdalus( 33/3% و روغ���ن 
 %33/3  )Arachis hypogaea( زمین���ی  ب���ادام 

می باشد.
نکات قابل توصیه: هرگز  از اش���یای نوک تیز  برای 

کردن ترشحات استفاده نشود. ج  خار
گوش  مق���دار مصرف: 4 قط���ره صبح و ش���ب در 
ریخته ش���ود )برای جذب ترشحات نرم شده یک 
تکه پنب���ه به آرام���ی به م���دت چند دقیق���ه داخل 
ج شود(.  گوش قرار داده ش���ود و سپس خار حفره 

این عمل به  مدت 4 روز  تکرار شود.
اشکال دارویی

Ear drop

                 ECHIASIN                     
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان تقویت 
کم���ک به  کنن���ده سیس���تم دفاع���ی ب���دن جه���ت 
درم���ان عفونت های مج���اری تنفس���ی و ادراری و 

سرماخوردگی به کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در مولتیپل اس���کلروزیس، 
بیماری های کالژن، ایدز یا سل ممنوعیت مصرف 

دارد. 
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی ش���یرابه 
 Echinacea( س���رخارگل  گی���اه  ریش���ه  خش���ک 

purpurea( به میزان 112/8میلی گرم می باشد.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: ممکن است وا

بروز نماید.
مقدار مصرف: روزانه س���ه بار، هر بار یک قرص با 

آب مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

               ENOXOLON                         
م���وارد مصرف: انوکس���ولون در درم���ان التهابات 
پوس���تی نظیر قرمزی پوست نوزادان ناشی از ادرار 
سوختگی، قرمزی پوست در اثر  آفتاب سوختگی، 
گزما ه���ای مالی���م در س���طح ص���ورت، پلک ه���ا و  ا

اط���راف د هان و خارش ناش���ی از نیش حش���رات، 
خارش   های انگلی یا خارش دس���تگاه تناس���لی در 

کار می رود. زنان به  
م���وارد منع مصرف: ای���ن ف���راورده در بریدگی   ها، 
س���وختگی ها، زخم  ه���ای عفون���ی و عفونت ه���ای 
کتریایی، قارچی و ویروسی نباید مصرف  پوستی با

شود.
اجزای فراورده: حاوی 2% اسیدگلیسیریتینیک 

می  باشد.
هشدارها

1-به عل���ت امکان حساس���یت در موق���ع تماس با 
این دارو به مدت طوالنی، روی س���طح  وسیعی از 

پوست استفاده نشود.
2-در مورد پوس���ت نوزادان روی مخاط و پوستی 
ک���ه هن���وز الیه خارجی آن تش���کیل نش���ده اس���ت 

استفاده نشود.
3-از  استعمال پماد در چشم خودداری شود.

ع���وارض جانبی: در صورت مص���رف دارو  به  مدت 
طوالنی، در س���طح وس���یع و  آسیب دیده پوست، 
احتمال ب���روز  عالئ���م مینرالوکورتیکوییدی وجود 

دارد.
کردن پوس���ت روزی  مقدار مصرف: پس از  تمیز 
4-3 ب���ار، الیه نازک���ی از پماد روی موض���ع مالیده 

شود.
اشکال دارویی

Ointment

             EQUIDIURET                    
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���ه  عن���وان ی���ک 
دیورتیک مالیم و شستشو دهنده مجاری ادراری 
عفون���ی و ملتهب ش���ده در بیماری ه���ای مجاری 

کلیه به کار می رود. ادرار، مثانه و 
اجزای فراورده: این ف���رآورده حاوی 70% عصاره 
 Equisetum arvense دم اس���ب  گی���اه  خش���ک 

می باشد. 
هش���دارها: این ف���راورده در بیماران مبتال به خیز  
کلیه باید ب���ا احتیاط  ناش���ی از نارس���ایی قلبی ی���ا 

مصرف شود.
ن���کات قاب���ل توصیه روزان���ه حداقل 1/5 ت���ا 2 لیتر 

مایعات به  همراه آن مصرف شود.
مقدار مصرف: روزی دوبار هر بار دو قرص همراه 
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مایعات مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

                 FENELLIN                    
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده به عن���وان برطرف 
کاه���ش عالئم آن  کنن���ده درد ه���ای دیس���منوره و 

به کار می رود.
ع منع  موارد من���ع مص���رف: در مبتالیان ب���ه صر

مصرف دارد.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده حاوی اس���انس 

رازیانه )Foeniculum vulgare( می باشد.
آلرژی���ک،  آس���م  ب���ه  مبت���ال  دراف���راد  هش���دارها: 
کنش ه���ای  وا زمین���ه  افرادی ک���ه  و  فتودرماتی���ت 

آلرژیک دارند، با احتیاط مصرف شود.
کنش های  عوارض جانبی: ممکن اس���ت ایجاد وا
آلرژیک )درماتیت تماسی( نماید و مصرف مقادیر  
زیاد آن ممکن است ایجاد توهم، تهوع، استفراغ، 

ع و خیز  نماید. صر
مق���دار مصرف: 1/5-1 میلی لیتر  )30-20 قطره( 
کم���ی آب میل ش���ود. در  در ش���روع درد هم���راه با 
ص���ورت نی���از  این مقدار هر 4 س���اعت قاب���ل تکرار 

است.
اشکال دارویی

Drop

                     FIJAN                              
کوتاه مدت  م���وارد مصرف: فی���ژان برای درم���ان 

یبوست به کار می رود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری های 

التهابی روده و  آپاندیسیت نباید مصرف شود.
اج���زای فراورده: این ف���راورده از پودر برگ و میوه 
گی���اه س���نا )Cassia angustifolia(، ش���ربت انجیر، 

اسانس زنجبیل تشکیل شده است.
هشدارها 

کینونی  1- استفاده طوالنی مدت از ملین های آنترا
ایجاد وابستگی می نماید.

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قه���و ه ای مای���ل به قرم���ز( همراه با 

افزایش pH  آن می گردد.
4- دارو ه���ای ملی���ن را نباید بیش���تر  از  یک هفته 

)مگر با دستور پزشک( مصرف نمود.
5- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از  

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
6- در صورتی که س���ابقه درد ش���دید شکم، تغییر  
گهان���ی در عملکرد صفرا  و  بی اش���تهایی وجود  نا

دارد  این دارو  مصرف نشود.
7- در صورت نی���از  روزانه به مصرف ملین، وجود 
درد در ناحیه ش���کم و یا بروز عوارض ناخواس���ته با 

مصرف این دارو باید با پزشک مشورت شود.
و  درد  ایج���اد  س���نا  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
کرامپ ه���ای ش���کمی می نماید. مص���رف طوالنی 
م���دت و  مقادیر  زی���اد این ف���راورده موجب از بین 
کارایی روده   ها، اس���هال و از دست دادن آب  رفتن 
و الکترولیت ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومینوری و 
هماتوری می گردد. مقادیر زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه ان���د،  از ملین ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است. 
تداخل ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوستروئیدها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1- این دارو به  دلیل تغییر رنگ و افزایش pH ادرار 
ممکن اس���ت با  آزمایش  های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2- ب���ا توج���ه ب���ه این که اثرات س���نا 10-8 س���اعت 
پ���س از مصرف آن ظاهر  می گردد. بهتراس���ت این 

فراورده در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در  روز برای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
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مقدار مصرفد

بزرگساالن: مقدار 30-15 میلی لیتر در  روز مصرف 
می شود.

کودکان: مقدار 15-2/5 میلی لیتر در  روز  مصرف 
می شود.

اشکال دارویی
Syrup

                GALEGA                       
کمک  م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان 

کار می رود. درمان در مراحل اولیه دیابت به 
گالگا  گیاه  اجزای فراورده: این فراورده حاوی بذر 
گرم  )Galega officinalis L.( ب���ه میزان 500 میلی 

در هر قرص می باشد.
تداخ���ل دارویی: در ص���ورت مص���رف همزمان با 
کاهنده قند خ���ون مقدار مصرف  س���ایر داروهای 
فراورده باید تعدیل ش���ود. ممکن است در جذب 

کند. آهن و سایر مینرال ها تداخل ایجاد 
ن���کات قاب���ل توصی���ه: ای���ن ف���راورده در دیاب���ت 
ملیتوس به علت شدت بیماری و وجود داروهای 

سنتتیک مناسب برای درمان توصیه نمی شود.
کث���ر روزی 3 بار ه���ر بار 1-2  مق���دار مصرف: حدا

قرص بعد غذا میل شود.
اشکال دارویی

Tablet 

                 GARCIN                        
موارد مصرف: این فراورده در زیادی فشارخون، 
زیادی چربی خون، تصلب شرائین و پیشگیری از 

ترومبوز به کار می رود.
موارد منع مص���رف: در افراد مبت���ال به زخم های 

گوارش نباید مصرف شود. حاد دستگاه 
گرم  اجزای فراورده: این فراورده حاوی 300 میلی 
پودر سیر )Allium sativum( در هر قرص می باشد.

هشدارها
1- مصرف زیاد س���یر ممکن است باعث خونریزی 

گردد.  پس از جراحی 
2- س���یر ممکن اس���ت موجب انقباض���ات رحمی 

گردد. 
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
گوارش���ی )نظی���ر س���وزش مع���ده، تهوع،  اخت���الل 

اس���تفراغ، اس���هال و احس���اس س���یری و درد های 
ش���کمی(، سردرد، خستگی، س���رگیجه و درد های 
کنش های آلرژیک مانند  عضالنی ایجاد نمای���د. وا
گزارش شده  درماتیت تماس���ی و حمالت آسم نیز 

است.
ک���ه تح���ت  تداخل  ه���ای داروی���ی: در بیماران���ی 
درمان با سالیس���یلیک اس���ید و یا س���ایر دارو های 
ضدانعقاد، دارو های ضدالتهاب غیراستروئیدی و  
دارو های پایین آورنده قند خون می باشند باید با 

احتیاط مصرف شود.
مق���دار مصرف: روزی 3 بار، هر  بار  1 قرص بعد از 

غذا مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

                   GARLET                      
موارد مصرف: این فراورده در زیادی فشار خون، 
زیادی چربی خون، تصلب شرائین و پیشگیری از 

ترومبوز به کار می رود.
موارد منع مص���رف: در  افراد مبت���ال به زخم های 

گوارش نباید مصرف شود. حاد دستگاه 
اجزای فراورده: این فراورده حاوی 400 میلی گرم 

پودر سیر )Allium sativum( می باشد.
هشدارها

1- مصرف زیاد س���یر ممکن است باعث خونریزی 
گردد.  پس از جراحی 

2- س���یر ممکن اس���ت موجب انقباض���ات رحمی 
گردد. 

عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
گوارش���ی )نظی���ر س���وزش مع���ده، تهوع،  اخت���الل 
اس���تفراغ، اس���هال و احس���اس س���یری و درد های 
ش���کمی(، سردرد، خستگی، س���رگیجه و درد های 
کنش های آلرژیک مانند  عضالنی ایجاد نمای���د. وا
گزارش شده  درماتیت تماس���ی و حمالت آسم نیز 

است.
ک���ه تح���ت  تداخل  ه���ای داروی���ی: در بیماران���ی 
درمان با سالیس���یلیک اس���ید و یا س���ایر دارو های 
ضدانعقاد، دارو های ضدالتهاب غیراستروئیدی و 
دارو های پایین آورنده قند خون می باشند باید با 

احتیاط مصرف شود.
مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 2-1 قرص بعد 
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از غذا مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

                  GARLIC                              
موارد مصرف: این فراورده در زیادی فشار خون، 
زیادی چربی خون، تصلب شرائین و پیشگیری از 

ترومبوز به کار می رود.
موارد منع مص���رف: در افراد مبت���ال به زخم های 

گوارش نباید مصرف شود. حاد دستگاه 
اج���زای ف���راورده: ه���ر 10 قط���ره ف���راورده ح���اوی 
 )Allium sativum( گرم عص���اره س���یر 0/25 میل���ی 

می باشد.
هشدارها

1- مصرف زیاد س���یر ممکن است باعث خونریزی 
گردد.  پس از جراحی 

2- س���یر ممکن اس���ت موجب انقباض���ات رحمی 
گردد. 

عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
گوارش���ی )نظی���ر س���وزش مع���ده، تهوع،  اخت���الل 
اس���تفراغ، اس���هال و احس���اس س���یری و درد های 
ش���کمی(، سردرد، خستگی، س���رگیجه و درد های 
کنش های آلرژیک مانند  عضالنی ایجاد نمای���د. وا
گزارش شده  درماتیت تماس���ی و حمالت آسم نیز 

است.
ک���ه تح���ت  تداخل  ه���ای داروی���ی: در بیماران���ی 
درمان با سالیس���یلیک اس���ید و یا س���ایر دارو های 
ضدانعقاد، دارو های ضدالتهاب غیراستروئیدی و 
دارو های پایین آورنده قند خون می باشند باید با 

احتیاط مصرف شود.
مق���دار مصرف: روزی 3 -1 بار، هر  بار 10 قطره به 

همراه غذا یا آب میوه مصرف شود.
اشکال دارویی

Drop

                   GARLICAP                    
موارد مصرف: این فراورده در زیادی فشار خون، 
زیادی چربی خون، تصلب شرائین و پیشگیری از 

ترومبوز به کار می رود.
موارد منع مص���رف: در افراد مبت���ال به زخم های 

گوارش نباید مصرف شود. حاد دستگاه 

اجزای ف���راورده: این فراورده ح���اوی 330 میلی 
کپس���ول  گ���رم پودر س���یر )Allium sativum( در هر 

می باشد.
هشدارها

1- مصرف زیاد س���یر ممکن است باعث خونریزی 
گردد.  پس از جراحی 

2- س���یر ممکن اس���ت موجب انقباض���ات رحمی 
گردد. 

عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
گوارش���ی )نظی���ر س���وزش مع���ده، تهوع،  اخت���الل 
اس���تفراغ، اس���هال و احس���اس س���یری و درد های 
ش���کمی(، سردرد، خستگی، س���رگیجه و درد های 
کنش های آلرژیک مانند  عضالنی ایجاد نمای���د. وا
گزارش شده  درماتیت تماس���ی و حمالت آسم نیز 

است.
ک���ه تح���ت  تداخل  ه���ای داروی���ی: در بیماران���ی 
درمان با سالیس���یلیک اس���ید و یا س���ایر دارو های 
ضدانعقاد، دارو های ضدالتهاب غیراستروئیدی و 
دارو های پایین آورنده قند خون می باشند باید با 

احتیاط مصرف شود.
کپسول با  مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 1-2 

یک لیوان آب بعد از  غذا مصرف شود.
اشکال دارویی

Capsule

               GASTERIN                       
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضدالتهاب و 
مس���کن درد معده در زخم معده و اثنی عشر به کار 

می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در هپاتیت مزمن، س���یروز 
کب���د، التهاب  کلس���تاتیک  کب���دی، بیماری ه���ای 
کلی���ه، آریتمی،  کیس���ه صف���را، اخت���الالت ش���دید 
کمی پتاسیم خون  زیادی فشار خون، هیپرتونی، 

و بیماران مبتال به آسم منع مصرف دارد.
آب���ی  عص���اره  خش���ک  پ���ودر  ف���راورده:  اج���زای 
ش���یرین بیان Glycyrrhiza glabra، پودر خش���ک 
عصاره آبی بومادران Achillea millefolium، پودر 
 Matricaria chamomilla خشک عصاره آبی بابونه
ع���وارض جانب���ی: عص���اره ت���ام س���بب احتب���اس 
برگش���ت پذیر  آب و س���دیم ش���ده، دف���ع پتاس���یم  
کنش های  را  افزای���ش می ده���د. احتم���ال ب���روز وا
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کس���ی( وجود د آلرژی���ک )درماتیت تماس���ی، آنافیال

دارد.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
فراورده با کورتیکوسترویید ها و دارو های هورمونی 
)بااثرات استروژنی و آنتی استروژنی( باید با احتیاط 
گیرد. مصرف ای���ن فراورده ب���ا فوروزماید،  ص���ورت 
آنتی آریتم���ی  دارو ه���ای  و  تیازی���دی  دارو ه���ای 
کینیدی���ن( توصیه نمی ش���ود.  )پروکایین آمی���د و 
کاهش پتاسیم خون ناشی از مصرف شیرین بیان 
می توان���د س���میت دیژیت���ال را  تش���دید نماید. در 
مص���رف همزمان ب���ا وارفارین ممکن اس���ت اثرات 

وارفارین افزایش یابد.
مق���دار مص���رف: روزی 3 بار، هر  ب���ار  1 قرص نیم 

کمی آب میل شود. ساعت قبل از غذا با 
اشکال دارویی

Tablet

               GASTROLAN                    
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده جه���ت ب���ر طرف 
آن  از  ناش���ی  و درد  نف���خ  س���وء هاضمه،  نم���ودن 

مصرف می گردد.
موارد منع مصرف: در بیماران مبتال به آسم منع 

مصرف دارد. 
اج���زای ف���راورده: عص���اره هیدروالکل���ی رازیان���ه 
Foeniculum vulgare، عصاره هیدروالکلی بابونه 
هیدروالکل���ی  عص���اره   ،Matricaria chamomilla

Mentha sppنعناع
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا

کسی( وجود دارد. )درماتیت تماسی، آنافیال
ف���راورده  ای���ن  مص���رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
می توان���د موج���ب تش���دید  اث���ر  س���ایر دارو ه���ای 
در  گ���ردد.  بنزودیازپین  ه���ا(  )به وی���ژه  آرام بخ���ش 
مص���رف همزمان ب���ا وارفارین ممکن اس���ت اثرات 

وارفارین افزایش یابد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن:30-20 قطره قبل از غ���ذا، 5-3 بار در 
روز  مصرف شود

ک���ودکان: 15-10 قطره قبل از غ���ذا، 5-3 بار در روز  
مصرف شود.

اشکال دارویی
Drop

                 GASTRODIN                     
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در زخ���م مع���ده و 

اثنی عشر به کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کب���دی، بیماری ه���ای  هپاتی���ت مزم���ن، س���یروز 
کیس���ه صفرا، اختالالت  کبد، التهاب  کلس���تاتیک 
خ���ون،  فش���ار  زی���ادی  آریتم���ی،  کلی���ه،  ش���دید 

هیپرتونی، کمی پتاسیم خون ممنوع است.
گرم  اجزای ف���راورده: هر قرص ح���اوی 400 میلی 
گرم  شیرین بیان )Glycyrrhiza glabra(، 50 میلی 
 )Calendula officinalis( گل همیش���ه بهار عصاره 
 Althaea( گ���رم پ���ودر ریش���ه ختم���ی و 50 میل���ی 

officinalis( می باشد.
ع���وارض جانبی: عصاره تام ش���یرین بیان س���بب 
احتب���اس برگش���ت پذیر  آب و س���دیم ش���ده، دفع 

پتاسیم را  افزایش می دهد.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
فراورده با کورتیکوسترویید ها و دارو های هورمونی 
)با اثرات استروژنی و آنتی استروژنی( باید با احتیاط 
گیرد. مصرف ای���ن فراورده ب���ا فوروزماید،  ص���ورت 
آنتی آریتم���ی  دارو ه���ای  و  تیازی���دی  دارو ه���ای 
کینیدی���ن( توصیه نمی ش���ود.  )پروکایین آمی���د و 
کاهش پتاسیم خون ناشی از مصرف شیرین  بیان 

می  تواند سمیت دیژیتال را تشدید نماید.
مق���دار مصرف: 2-1 قرص 3 بار در روز  قبل از هر  
وعده غذایی، این مقدار را می توان با  نظر  پزشک 

تا 12 قرص در روز  افزایش داد.
اشکال دارویی

Tablet

              GASTROLIT                    
موارد مص���رف: این ف���راورده در درمان درد های 

ناشی از سندرم روده تحریک پذیر به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده حاوی اس���انس 

آویشن )Zataria multiflora( می  باشد.
هش���دارها: اسانس آویش���ن روی سیکل قاعدگی 
تأثی���ر می گذارد و از مص���رف مقادیر بیش از حد آن 

باید خودداری شود.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده باعث تحریک 
مخ���اط می  گ���ردد، مصرف بی���ش از ح���د آن ایجاد 
مس���مومیت )تهوع، سرگیجه، درد معده، سردرد، 
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بی حالی، تشنج و وقفه تنفسی و قلبی( می  نماید.
مقدار مص���رف: 20 قطره در ش���روع درد همراه با 
کمی آب میل شود. در صورت نیاز این مقدار هر  8 

ساعت قابل تکرار است.
اشکال دارویی

Drop

          GENERAL TONIC              
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان تقویت 
ب���ه کار  و در بی اش���تهایی  ب���دن  کنن���ده عموم���ی 

می  رود.
 Cichorium کاس���نی  ریش���ه  ف���راورده:  اج���زای 
 Trigonella ش���ن����بلیله  دان����������ه   ،)%10(  intybus
 Daucus ،5%(، ریش���ه هویج( foenum-graecum
 Hordeum 10%(، دان���ه جوان���ه زده ج���و( carrotta
 Foeniculum رازیان���ه  اس���انس   ،)%15(  vulgare
 ،)%11( Glycine hispida دانه سویا ،)%1( Vulgare

)%8( Cicer arietinum دانه نخود
مقدار مصرف: یک یا دو پیمانه با یک لیوان شیر 
کرده 3-2 بار در روز میل ش���ود  گرم مخلوط  یا آب 
و در ص���ورت تمایل می توان ش���کر یا عس���ل به آن 

اضافه نمود.
اشکال دارویی

Powder

               GINGITON                              
موارد مص���رف: این فراورده ضدته���وع بوده و در 

پیشگیری از بیماری مسافرت مصرف می شود.
اجزای ف���راورده: این فراورده حاوی پودر ریش���ه 

زنجبیل )Zingiber officinale( می  باشد.
هشدارها: در بیماران مبتال به سنگ صفرا و زخم 

معده با احتیاط مصرف شود.
عوارض جانبی: ممکن اس���ت باع���ث بروز  عوارض 

گردد. آلرژیک )درماتیت( 
تداخل  ه���ای دارویی: مص���رف زیاد ای���ن فراورده 
ممکن اس���ت ب���ا درمان  های قلب���ی، پایین آورنده 

قند خون و ضد انعقاد تداخل نماید.
مقدار مصرف: 2 کپسول نیم ساعت قبل از شروع 
کپسول  مس���افرت و سپس هر  4 س���اعت یک  بار 2 

مصرف شود.

اشکال دارویی
Capsule

              GINKGO T.D.                        
موارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان عالمتی 
اختالالت ارگانیک مغزی و س���ندرم  های دمانس، 
در  درد  ب���دون  پی���اده روی  توانای���ی  بهب���ود  در 
بیماری ه���ای انس���داد ع���روق محیطی اس���تفاده 

می  شود.
ک���ه احتمال  م���وارد من���ع مص���رف: در بیماران���ی 
خونریزی داخل جمجمه دارند ممنوعیت مصرف 

دارد.
اج���زای ف���راورده: ق���رص جینکوتیدی ح���اوی 40 
 Ginkgo( میلی گرم عصاره خشک برگ جینکوبیلوبا

biloba( می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت ایج���اد ناراحت���ی 
کنش ه���ای آلرژیک   نماید.  گوارش���ی، س���ردرد و یا وا
با مصرف طوالنی مدت ممکن اس���ت در سیس���تم 

انعقادی اختالل ایجاد نماید.
تداخل ه���ای دارویی: این فراورده ممکن اس���ت 
)ضدانعق���اد،  آنتی  ترومبولیتی���ک  دارو ه���ای  ب���ا 
کت و استیل سالیس���یلیک اس���ید( تداخل  ضدپال

نماید.
مقدار مصرف: روزی 2 تا 3 قرص مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet

              GINKGORA                              
موارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان عالمتی 
اختالالت ارگانیک مغزی و س���ندرم  های دمانس، 
در  درد  ب���دون  پی���اده روی  توانای���ی  بهب���ود  در 
بیماری ه���ای انس���داد ع���روق محیطی اس���تفاده 

می  شود.
ک���ه احتمال  م���وارد من���ع مص���رف: در بیماران���ی 
خونریزی داخل جمجمه دارند ممنوعیت مصرف 

دارد.
اج���زای ف���راورده: قرص جینکورا ح���اوی %12/5 
 )Ginkgo biloba( عصاره خشک برگ جینکوبیلوبا

می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت ایج���اد ناراحت���ی 
کنش ه���ای آلرژیک   نماید.  گوارش���ی، س���ردرد و یا وا
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با مصرف طوالنی مدت ممکن اس���ت در سیس���تم د

انعقادی اختالل ایجاد نماید.
تداخل ه���ای دارویی: این فراورده ممکن اس���ت 
)ضدانعق���اد،  آنتی  ترومبولیتی���ک  دارو ه���ای  ب���ا 
کت و استیل سالیس���یلیک اس���ید( تداخل  ضدپال

نماید.
مقدار مصرف: روزی 2 تا 3 قرص مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet

            GINKGOVITON                     
موارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان عالمتی 
اختالالت ارگانیک مغزی و س���ندرم  های دمانس، 
در  درد  ب���دون  پی���اده روی  توانای���ی  بهب���ود  در 
بیماری ه���ای انس���داد ع���روق محیطی اس���تفاده 

می  شود.
ک���ه احتمال  م���وارد من���ع مص���رف: در بیماران���ی 
خونریزی داخل جمجمه دارند ممنوعیت مصرف 

دارد.
اجزای فراورده: این شربت حاوی عصاره خشک 
برگ گیاه جینکوبیلوبا )Ginkgo biloba( و ویتامین 

گروه ب و امالح فلزی است. های 
گوارش���ی،  ع���وارض جانبی: احتمال بروز  ناراحتی 
کنش ه���ای آلرژی���ک و. ب���ا مص���رف  س���ردرد و ی���ا وا
طوالنی مدت اختالل در سیستم انعقادی وجود 

دارد.
تداخل  ه���ای دارویی: این فراورده ممکن اس���ت 
)ضدانعق���اد،  آنتی  ترومبولیتی���ک  دارو ه���ای  ب���ا 
کت و استیل سالیس���یلیک اس���ید( تداخل  ضدپال
نمای���د. از مصرف همزم���ان این دارو ب���ا داروهای 
گروه استاتین ها مانند سیمواستاتین، لوواستاتین 
پرهیز شود. در صورت مصرف داروهای ضد فشار 
کاهش فشار خون  خون ممکن اس���ت بیمار دچار 

وضعیتی گردد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: روزی 2 قاش���ق مرباخ���وری مص���رف 
می شود.

مص���رف  مرباخ���وری  قاش���ق   1 روزی  ک���ودکان: 
می شود.

اشکال دارویی
Syrup

             GINKOGOL                    
موارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان عالمتی 
اختالالت ارگانیک مغزی و س���ندرم  های دمانس، 
در  درد  ب���دون  پی���اده روی  توانای���ی  بهب���ود  در 
بیماری ه���ای انس���داد ع���روق محیطی اس���تفاده 

می  شود.
ک���ه احتمال  م���وارد من���ع مص���رف: در بیماران���ی 
خونریزی داخل جمجمه دارند ممنوعیت مصرف 

دارد.
اجزای فراورده: قرص جینکوگل حاوی 40 میلی 
 Ginkgo( گ���رم عصاره خش���ک ب���رگ جینکوبیلوب���ا

biloba( می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت ایج���اد  ناراحت���ی 
کنش ه���ای آلرژیک   نماید.  گوارش���ی، س���ردرد و یا وا
با مصرف طوالنی مدت ممکن اس���ت در سیس���تم 

انعقادی اختالل ایجاد نماید.
تداخل ه���ای دارویی: این فراورده ممکن اس���ت 
)ضدانعق���اد،  آنتی  ترومبولیتی���ک  دارو ه���ای  ب���ا 
کت و استیل سالیس���یلیک اس���ید( تداخل  ضدپال

نماید.
کمی  مق���دار مصرف: روزی 3 ب���ار،  1 تا 2 قرص با 

آب میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

                    GINSIN                                        
موارد مصرف: جین سین به عنوان تقویت کننده 

قوای جسمی و  فکری به کار می  رود.
گیاه  اجزای ف���راورده: این فراورده از پ���ودر ریزوم 
می���زان 250  ب���ه   )Panax ginseng( جین س���ینگ

کپسول تهیه شده است. گرم در هر  میلی 
که از دارو های پایین آورنده  هشدارها: در افرادی 
قند خ���ون و یا انس���ولین اس���تفاده می کنن���د و در 

بیماران قلبی-عروقی با احتیاط مصرف شود.
گزارش شده  عوارض جانبی: اثرات جانبی معمول 
با جین س���ینگ هیج���ان، بی ق���راری و عصبانیت 
ک���ه معمواًل چن���د روز پ���س از مص���رف دارو   اس���ت 
کاه���ش می یابد.  کاه���ش مقدار مص���رف آن  و  ی���ا 
بی ق���راری،  دم���اغ،  خ���ون  س���ردرد،  بی  خواب���ی، 
گزارش  تحریک پذیری و  استفراغ از عوارض جانبی 
کاهش  شده با جین سینگ می  باشند. همچنین 
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میزان تمرکز  با مصرف طوالنی مدت جین سینگ 
دیده ش���ده اس���ت. مصرف بیش از حد و طوالنی 
مدت جین س���ینگ موجب باال رفتن فشار خون، 
بی ق���راری، بی خوابی، اس���هال و بث���ورات جلدی 
و  پس���تان  ها  در  درد  و  ن���دول  ایج���اد  می  گ���ردد. 
همچنین خونریزی از واژن پس از یائسگی به علت 
گزارش شده  اثرات مشابه اس���تروژن جین سینگ 

است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: س���ردرد، ل���رزش و مانیا با 
گزارش  مص���رف همزمان جین س���ینگ و فنلزی���ن 

شده است. با داروهای NSAIDs تداخل دارد.
کپسول همراه  مقدار مصرف: روزی 2 بار هر بار 2 

غذا مصرف شود.
اشکال دارویی

Capsule

  GOLCHAI EUCALYPTUS          
                INHALER                              

موارد مص���رف: این فراورده برای برطرف نمودن 
نشانه   های سرماخوردگی، س���رفه و احتقان بینی 

به کار می  رود.
موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال،  
س���رفه   های م���داوم و خونری���زی دس���تگاه تنفس 

نباید مصرف شود.
کالیپتوس  اجزای فراورده: عص���اره هیدروالکلی ا
Eucalyptus globulus )90%(، عصاره هیدروالکلی 

)%10( Mentha piperita نعناع فلفلی
اس���انس  مص��������رف  آنجایی ک���ه  از   هش������دارها: 
موج���ب  ک���ودکان  ص���ورت  روی  ب���ر  کالیپت���وس  ا
اسپاس���م حنجره و برونش، حمالت ش���به آس���م و 
حتی نارس���ایی تنفس���ی می  گردد، هن���گام مصرف 
این ف���راورده در  اف���راد فوق می  بای���د احتیاط الزم 

گیرد. صورت 
نکات قابل توصیه

1-ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

2-در طی بخور دادن چشم  ها باید بسته باشند.
3-س���رفه   های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر یک 
بیماری جدی باشد. در صورت تداوم نشانه   های 

بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: روزانه چندبار،  هر بار یک قاش���ق 

س���وپ خوری از محلول در یک ظرف مناسب آب 
داغ )در ح���ال جوش���یدن نباش���د( ریخته ش���ود و 
به مدت 10-5 دقیقه، درحالی که چش���م  ها بس���ته 

است، بخور  داده شود.
اشکال دارویی

Solution for Inhaler

  GOLDARU EUCALYPTUS          
             INHALER                               

موارد مص���رف: این فراورده برای برطرف نمودن 
نشانه   های سرماخوردگی، س���رفه و احتقان بینی 

به کار می  رود.
موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه   های م���داوم و خونری���زی دس���تگاه تنفس 

نباید مصرف شود.
 Eucalyptus کالیپت���وس اجزای ف���راورده: تنتور ا
 ،Styrax benzoin tincture تنتور بنزوئن ،globules

 Menthol پودر منتول
اس���انس  مص���رف  آنجایی ک���ه  از   هش���دارها: 
موج���ب  ک���ودکان  ص���ورت  روی  ب���ر  کالیپت���وس  ا
اسپاس���م حنجره و برونش، حمالت ش���به آس���م و 
حتی نارس���ایی تنفس���ی می گردد، هن���گام مصرف 
این ف���راورده در  اف���راد فوق می  بای���د احتیاط الزم 

گیرد. صورت 
نکات قابل توصیه

1-ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

2-در طی بخور دادن چشم  ها باید بسته باشند.
3-س���رفه   های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر یک 
بیماری جدی باشد. در صورت تداوم نشانه   های 

بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: روزانه چندبار،  هر بار یک قاش���ق 
سوپ خوری از محلول را در یک ظرف مناسب آب 
داغ )درحال جوش���یدن نباش���د( ریخته و به مدت 
10-5 دقیقه، درحالی که چش���م  ها بس���ته اس���ت، 

بخور  داده شود.
اشکال دارویی

Solution for Inhaler

               GOLGRIPE                              
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
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س���وء هاضمه، نفخ و درد ناش���ی از آن در نوزادان و د

کودکان به کار می  رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده حاوی اس���انس 
شوید )Anethum graveolens( و بی کربنات سدیم 

می  باشد.
کمتر  از  ی���ک ماه توصیه  هش���دارها: در ن���وزادان 

نمی شود.
مقدار مص���رف: 3-1 قاش���ق مرباخ���وری مصرف 
می ش���ود. در صورت لزوم این مقادیر  را  تا 6 بار در 

روز می توان تکرار نمود.
اشکال دارویی

Oral solution

           GREEN BURN                              
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان درمان 

کاهش وزن مصرف می شود. کمکی در 
م���وارد منع مصرف: مصرف این ف���راورده در افراد 
کلیوی، پ���رکاری  مبت���ال ب���ه بیماری ه���ای قلب���ی، 
تیروئی���د، اختالالت عصب���ی مانند اضط���راب و در 
افراد مبتال به اسپاس���م عضالنی و یا سابقه سنگ 

صفرا و خونریزی ممنوع است. 
اج���زای ف���راورده: ه���ر ق���رص ح���اوی 483 میلی 
 Camellia( گ���رم عصاره خش���ک ب���رگ چ���ای س���بز
گ���رم عص���اره خش���ک دان���ه  sinensis(، 150 میل���ی 
گی���اه ش���وید )Anethum graveolens(، 50 میل���ی 
 Zingiber( گیاه زنجبیل گرم عصاره خشک ریش���ه 
 Mentha( 4/5 میلی گرم اسانس نعنا ،)officinale
گرم عصاره خشک میوه فلفل  piperita( و 12میلی 

قرمز )Capsicum annuum( می باشد.
عوارض جانبی: با مصرف مقادیر  زیاد این فراورده 
ام���کان تحریک سیس���تم عصب���ی و عالئمی مانند 
اضطراب، تپش قلب، افزایش فشار خون، سردرد، 
ب���ی ق���راری و  بی خواب���ی وج���ود دارد. زنجبی���ل 
کنش  های حساس���یتی  ممکن اس���ت منجر ب���ه وا
نظیر درماتیت تماسی شود. مصرف فلفل ممکن 
اس���ت باعث افزایش حرکات پریس���تالتیک روده و 
کولیک صفراوی و  در نتیج���ه منجر به اس���هال و یا 

روده ای شود.
تداخ���ل داروی���ی: ای���ن ف���راورده ب���ا داروه���ای با 
خاصی���ت قلیایی تداخ���ل دارد. می تواند  موجب 
گش���ادکنندگی ع���روق دی پیریدامول  کاه���ش اث���ر 

شود. چای سبز  منبع غنی از ویتامین  K می باشد 
و  نباید همزمان با داروهای ضدانعقاد خون مانند 
وارفارین مصرف شود. مصرف مقادیر  زیاد فراورده 
باع���ث افزای���ش غلظت و اث���ر تئوفیلین می ش���ود. 
فراهمی زیس���تی آس���پیرین در مص���رف همزمان با 

فلفل کاهش می یابد.
کودکان منجر  نکات قابل توصیه: ممکن است در 

به کم خونی میکروسیتیک شود. 
مقدار مصرف: در 2 هفته اول روزی 2 بار هر بار 2 

قرص همراه یا بعد از غذا میل شود.
کثر به  بعد از 2 هفته روزی 2 بار هر بار 1 قرص حدا

مدت 10 هفته میل شود.
اشکال دارویی

 Tablet 

          GREEN TEADIN                     
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���ه عن���وان آنت���ی 
کننده  کاهش دهنده وزن، پیشگیری  کسیدان،  ا
کاهش  از بیماری ه���ای قلبی و عروقی و س���رطان، 
کلس���ترول و ریس���ک پوک���ی اس���تخوان و  دهن���ده 

همچنین به عنوان دیورتیک مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: مصرف این ف���راورده در افراد 
کلیوی، پ���رکاری  مبت���ال ب���ه بیماری ه���ای قلب���ی و 
تیروئی���د، اختالالت عصب���ی مانند اضط���راب و در 

افراد مبتال به اسپاسم عضالنی ممنوع است. 
اجزای فراورده: این فراورده حاوی پودر برگ چای 
سبز )Camellia sinensis( به  میزان 500 میلی گرم در 

هر قرص می باشد.
عوارض جانبی: با مصرف مقادیر زیاد این فراورده 
ام���کان تحریک سیس���تم عصب���ی و عالئمی مانند 
اضطراب، تپش قلب، افزایش فشار خون، سردرد، 

بی قراری و بی خوابی وجود دارد.
تداخ���ل داروی���ی: ای���ن ف���راورده ب���ا داروه���ای با 
خاصیت قلیای���ی تداخ���ل دارد. می تواند موجب 
گش���ادکنندگی ع���روق دی پیریدامول  کاه���ش اث���ر 
شود. چای سبز  منبع غنی از ویتامین  K می باشد 
و نباید همزمان با داروهای ضدانعقاد خون مانند 
وارفارین مصرف شود. مصرف مقادیر  زیاد فراورده 
باع���ث افزای���ش غلظت و اث���ر تئوفیلین می ش���ود. 
فراهمی زیس���تی آس���پیرین در مص���رف همزمان با 

فلفل کاهش می یابد.
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کودکان منجر   نکات قابل توصیه: ممکن است در 
به کم خونی میکروسیتیک شود. 

مقدار مصرف: روزی 4 قرص همراه غذا میل شود.
اشکال دارویی 

Tablet 

          GRIPE MIXTURE                    
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
س���وء هاضمه، نفخ و درد ناش���ی از آن در نوزادان و 

کودکان به کار می  رود.
 Zingiber )%0.1( اجزای فراورده: تنطور زنجبی������ل
 Carum carviس���یاه زی���ره  اس���انس   ،officinale
 ،)%0.0002( Mentha spicata اسانس پونه ،)%0.029(

      )%0.0002( Mentha piperita اسانس نعناع
کنش های آلرژیک  عوارض جانب���ی: امکان ب���روز  وا

وجود دارد.
کثر  مقدار مص���رف: مقدار 10-5 میلی لیتر تا حدا

6 بار در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Oral solution

          GRIPE WATER                              
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
س���وء هاضمه، نفخ و درد ناش���ی از آن در نوزادان و 

کودکان به کار می  رود.
 Anethum ش���وید  اس���انس  ف���راورده:  اج���زای 
رازیان���ه  دان���ه  اس���انس   ،)%0.015(  graveolens
ب���رگ  اس���انس   ،)%0.015(  Foeniculum vulgare

)%0.015( Mentha piperita نعناع
کنش  های آلرژیک  عوارض جانب���ی: امکان ب���روز  وا

وجود دارد.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: یک قاش���ق س���وپ خوری در صورت 
لزوم مقادیر باال را چهار تا شش بار در روز می  توان 

مصرف نمود.
کودکان: یک قاشق مرباخوری مصرف می شود.

اشکال دارویی
Oral Solution

        HEMOROHERB                    
کاهش عالئم  موارد مصرف: ای���ن فراورده جهت 

ناشی از هموروئید مانند خونریزی، درد، خارش، 
درد موق���ع اجاب���ت م���زاج، پروالپ���س و تحری���کات 

مقعد به کار می رود.
 virginiana( هاماملی���س  آب  ف���راورده:  اج���زای 

کسید روی Hamamelis(، تنطور بنژوئن، ا
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: امکان ب���روز  وا

وجود دارد.
مقدار مصرف: صبح و ش���ب، بع���د از هر  اجابت 

کافی از  پماد به موضع مالیده شود. مزاج، مقدار 
اشکال دارویی

Ointment

             HERACLES                     
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در تقوی���ت قوای 
کاهش ضعف و خس���تگی، در  جس���می و ذهن���ی، 
دوران نقاهت و به عنوان محرک سیس���تم ایمنی 
همچنین در درمان ع���دم تمرکز  و  درمان عالمتی 
دمانس ش���امل دمان���س دژنراتیو اولی���ه و دمانس 
کاهش حافظه  عروقی، بهبود عملکرد ش���ناختی، 
کار  گ���وش و س���رگیجه ب���ا منش���أ عروق���ی به  و  وزوز 

می رود.
موارد من���ع مص���رف: در  بیماران مبتال به فش���ار 
خ���ون ب���اال، در بیماری ه���ای اتوایمی���ون، رینیت 
گزم���ا، اف���راد دچ���ار اخت���الالت  آلرژی���ک، آس���م و  ا
کتور خونریزی  خونریزی، بیماران دارای ریسک فا
کودکان زیر 12  داخ���ل جمجه، قبل از جراحی و در 

سال نباید مصرف شود. 
اج���زای فراورده: هر قرص حاوی عصاره خش���ک 
ب���ه   )Panax ginseng( جینس���نگ  گی���اه  ریش���ه 
گیاه  گ���رم و عصاره خش���ک برگ  می���زان 42 میلی 
جینکوبیلوبا )Ginkgo biloba( به میزان 69 میلی 

گرم می باشد.
ع���وارض جانب���ی: ام���کان بیخواب���ی، تحری���ک  و  
بی  ق���راری، افزای���ش فش���ار خ���ون و ادم و ایج���اد 
گوارشی، سردرد، تپش قلب و سرگیجه،  مشکالت 

کنش های آلرژیک وجود دارد. خونریزی و وا
تداخل داروی���ی: همزمان با داروه���ای ضد انعقاد 
مانن���د وارفاری���ن و  آس���پیرین مص���رف نش���ود. در 
ص���ورت مصرف همزم���ان با داروه���ای کاهنده قند 
خون احتمال افزایش اثر آنه���ا وجود دارد. به همراه 
کافئین باعث افزایش  ترکیبات مح���رک CNS مانند 
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اث���ر  آنها  و  بی قراری می ش���ود. همزمان با داروهای د

ضد تشنج با احتیاط مصرف شود. امکان  افزایش اثر  
هالوپیریدول در صورت مصرف همزمان وجود دارد.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: دوره مص���رف در درم���ان 
بیم���اری ه���ای ش���ناختی حداقل 2 م���اه و جهت 
گوش و س���رگیجه با منشأ عروقی 8-6  درمان وزوز 

هفته می باشد.
مق���دار مص���رف: روزی 2 بار، هر ب���ار  1 قرص بعد 

صبحانه و ناهار میل شود.
اشکال دارویی 

Tablet

                HERBILAX                              
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

مدت یبوست مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده  و  آپاندیسیت نباید مصرف شود.
گرم پودر  برگ  اجزای فراورده: حاوی 450 میلی 

سنا )Cassia acutifolia( می باشد.
هشدارها

کینونی  1. استفاده طوالنی مدت از  ملین   های آنترا
ایجاد وابستگی می  نماید.

کینونی موجب تغییر   کلیوی ترکیبات آنترا 2. دفع 
رن���گ ادرار )زرد قهو ه  ای ب���ه قرمز( همراه با افزایش 

pH  آن می  گردد.
3. دارو ه���ای ملی���ن را  نباید بیش���تر  از  یک هفته 

)مگر با دستور پزشک( مصرف نمود.
4. از مص���رف دارو ه���ای ملین تا دو س���اعت بعد از  

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  درد  ایج���اد  س���نا  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
کرامپ  ه���ای ش���کمی می  نماید. مص���رف طوالنی 
م���دت و دوز های باالی این فراورده موجب از بین 
کارایی روده   ها، اس���هال و از دست دادن آب  رفتن 
و الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومینوری و 
هماتوری می  گردد. مقادیر زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.

تداخل ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1. ای���ن دارو به دلیل تغییر رنگ و افزایش pH  ادرار 
ممکن اس���ت با  آزمایش  های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2. با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر  می  گردد،  بهتر است این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3. مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
کپس���ول در روز،  مقدار مصرف: به عنوان ملین 2 
کپس���ول در  روز  مصرف  کودکان  1  در افراد مس���ن و 
کپسول یکجا  با  دو  می شود. برای تخلیه معده  10 

لیوان آب مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule 

                   HESA-A                              
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در س���رطان های 

کبد به کار می رود. متاستاز داده به 
زی���ره  دان���ه  از  ف���راورده  ای���ن  ف���راورده:  اج���زای 
 Apium(دانه کرفس وحشی ،)Carum carvi(سیاه

graveolens( و پودر شاه میگو تهیه شده است.
ُگر گرفتگی مشاهده  عوارض جانبی: عدم تحمل و 

شده است.
کنترل  نکات قابل توصیه: پیشنهاد می شود برای 
بیماری از  شروع  بیماری تا زمانی که عالئم بیماری 
کن���د، حداقل ه���ر م���اه، به مدت یک  کاه���ش پیدا 

هفته از  دارو استفاده شود.
که پزش���ک  مقدار مص���رف: روزانه 2 بار تا زمانی 
کم���ی  ب���ا   25-50 mg/kg به می���زان  بدان���د  الزم 
مایعات نیم س���اعت قبل از غذا مصرف ش���ود. در 
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صورتی ک���ه بیم���ار مبتال به زخ���م یا الته���اب معده 
باشد بعد از صرف غذا میل شود.

اشکال دارویی
Caplet

               HIRSUTAN                    
کننده  کم  موارد مصرف: این ف���راورده به  عنوان 
و پیش���گیری از رش���د موه���ای زائ���د ص���ورت به کار 

می رود.
اج���زای ف���راورده: عص���اره هیدروالکل���ی بذرالبنج 
هی����دروالکل���ی  عص�������اره   ،)Hyoscyamus niger(
تات���وره )Datura stramonium(، عصاره هیدروالکلی 

)Conium maculatum( شوکران
هشدارها

گلوکوم  که دچار آریتمی های قلبی یا  1. در افرادی 
می باشند توصیه نمی گردد. 

2. از مصرف دارو روی پوست بریده یا آسیب دیده 
خودداری شود.

عوارض جانبی: این دارو ممکن اس���ت در صورت 
ک���ی کاردی،  ج���ذب، موج���ب خش���کی ده���ان، تا

گردد. گشادی مردمک، احتباس ادرار 
مقدار مصرف: ش���ب ها، پس از شس���تن موضع، 
ک���رم به موضع مالیده و ماس���اژ داده  الی���ه نازکی از 
ش���ود. دارو باید حداقل 2 س���اعت بر روی پوست 
باق���ی بمان���د و مص���رف آن حداق���ل 6 م���اه به طور 

مستمر  ادامه یابد.
اشکال دارویی

Cream

                  HIZEST                               
م���وارد مص���رف: این ف���راورده ب���رای از بین بردن 
کتری های ایجاد کننده التهاب لثه، بوی تنفس  با

و آفت استفاده می گردد.
 Thymus اج���زای ف���راورده: اس�������انس آویش������ن
کالیپت���وس  ا اس���انس   ،)w/w  %0.55(  vulgariss
نعن���اع  اس���انس   ،)w/w  %0.17(  Eucalyptus sp

 )w/w %0.15( Mentha piperita
ع���وارض جانب���ی: ممکن اس���ت س���رگیجه، حالت 

تهوع و سردرد بروز نماید.
مقدار مصرف: روزی دوبار 5 میلی لیتر از فراورده 
به م���دت 30 ثانیه در دهان چرخانده و س���پس از 

گردد. ج  دهان خار
اشکال دارویی

Mouthwash

            HONYTHYME                              
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضدس���رفه و 

خلط آور به کار می  رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده از آویش���ن باغی 

)vulgaris Thymus( و عسل تهیه شده است.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: 4-3 ب���ار، ه���ر بار 1 قاش���ق غذاخوری 
مصرف می شود.

ک���ودکان: 4-3 ب���ار، ه���ر ب���ار 1 قاش���ق مرباخ���وری 
مصرف می شود.
اشکال دارویی

Syrup

             HONEY TUSS                    
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در درمان س���رفه و  

کار می رود. برونشیت به 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کبدی، اختالل در  مبتالیان به آسیب های شدید 

عملکرد تیروئید ممنوع می باشد.
اجزای ف���راورده: این فراورده حاوی عصاره مایع 
 Thymus( گی���اه آویش���ن گل���دار  برگ و س���ر ش���اخه 

vulgaris( و عسل می باشد.
ع���وارض جانبی: ام���کان ایجاد حساس���یت وجود 

دارد. 
کثر طول مدت درمان 2  ن���کات قابل توصیه: حدا

هفته می باشد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: 3 بار در روز هر بار 15 میلی لیتر مصرف 
می شود.

ک���ودکان: 4-3 بار در روز هر بار 7/5 -5 میلی لیتر 
مصرف می شود.
اشکال دارویی

 Syrup
                  HYPICUM                              

موارد مصرف: این فراورده در درمان افس���ردگی، 
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عصب���ی، د س���ردرد های  اضط���راب،  بی خواب���ی، 

سردرد های دوران قاعدگی و میگرن به کار می  ر ود.
کپس���ول ح���اوی %8/74  اج���زای ف���راورده: ه���ر 
گی���اه علف چای  گلدار  عصاره خش���ک سرش���اخه 

)Hypericum perforatum( می  باشد.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا

و حساسیت به نور وجود دارد.
تداخل ه���ای داروی���ی: در بیم���اران تحت درمان 
با دارو ه���ای ضدافس���ردگی خطر  ب���روز  بی قراری، 
گوارش���ی افزای���ش می یاب���د.  ته���وع  و اخت���الالت 
ک���ی  مص���رف همزم���ان ب���ا ضدبارداری ه���ای خورا
کاهش اثربخشی این دارو ها در جلوگیری  موجب 
گهانی این  از ب���ارداری می گ���ردد. قط���ع مص���رف نا
ف���راورده ممک���ن اس���ت منج���ر ب���ه افزایش س���طح 
خونی برخی دارو ها ) به خصوص سیکلوسپورین، 
دیگوکس���ین، تئوفیلی���ن و وارفاری���ن( و در نتیج���ه 

گردد. سمیت ناشی از آنها 
نکات قابل توصیه

گرفتن بیش از حد در  1-پ���س از مصرف دارو از قرار 
گردد. معرض نور و یا آفتاب شدید خودداری 

2-بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود.
3-مصرف دارو در روز های اول ممکن اس���ت باعث 
ایجاد ناراحتی  های گوارشی و یا تشدید سردرد گردد 

کثر پس از دو تا چهار هفته از بین می  رود. که حدا
کپس���ول ی���ک تا دو بار در روز  مقدار مصرف: 1-2 
کپس���ول دو بار در روز مصرف  و در موارد ش���دید 3 

شود.
اشکال دارویی

Capsule

               HYPIFOR                            
موارد مصرف: این فراورده در درمان افس���ردگی، 
عصب���ی،  س���ردرد های  اضط���راب،  بی خواب���ی، 
سردرد های دوران قاعدگی و میگرن به کار می  رود.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی عصاره خشک 
گیاه علف چای )Hypericum perforatum( است.

کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا
و حساسیت به نور وجود دارد.

تداخل ه���ای داروی���ی: در بیم���اران تحت درمان 
با دارو ه���ای ضدافس���ردگی خطر  ب���روز  بی قراری، 
می یاب���د.  افزای���ش  گوارش���ی  اخت���الالت  و  ته���وع 

ک���ی  مص���رف همزم���ان ب���ا ضدبارداری ه���ای خورا
کاهش اثربخشی این دارو ها در جلوگیری  موجب 
گهانی این  از ب���ارداری می گ���ردد. قط���ع مص���رف نا
ف���راورده ممک���ن اس���ت منج���ر ب���ه افزایش س���طح 
خونی برخی دارو ها )به خصوص سیکلوسپورین، 
دیگوکس���ین، تئوفیلی���ن و وارفاری���ن( و در نتیج���ه 

گردد. سمیت ناشی از آنها 
نکات قابل توصیه

گرفتن بیش از حد در  1-پ���س از مصرف دارو از قرار 
گردد. معرض نور و یا آفتاب شدید خودداری 

2-بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود.
3-مصرف دارو در روز های اول ممکن است باعث 
گوارش���ی و یا تش���دید س���ردرد  ایجاد ناراحتی  های 
کثر پ���س از دو تا چه���ار هفته از بین  که حدا گ���ردد 

می  رود.
مقدار مصرف: روزی 3-2 بار، هر بار 3-1 قرص یا 

کپسول همراه با یک لیوان آب میل شود.
اشکال دارویی

Capsule/Tablet

                HYPIRAN                              
موارد مصرف: این فراورده در درمان افس���ردگی،  
عصب���ی،  س���ردرد های  اضط���راب،  بی  خواب���ی، 
سردرد های دوران قاعدگی و میگرن به کار می  رود.
اجزای فراورده: این فراورده از عصاره هیدروالکلی 
گیاه علف چ���ای )Hypericum perforatum( تهیه 

شده است.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

و حساسیت به نور وجود دارد.
تداخل ه���ای داروی���ی: در بیم���اران تحت درمان 
ب���ا دارو های ضدافس���ردگی خط���ر ب���روز  بی قراری، 
گوارش���ی افزای���ش می یاب���د.  ته���وع  و  اخت���الالت 
ک���ی  مص���رف همزم���ان ب���ا ضدبارداری ه���ای خورا
کاهش اثربخشی این دارو ها در جلوگیری  موجب 
گهانی این  از ب���ارداری می گ���ردد. قط���ع مص���رف نا
ف���راورده ممک���ن اس���ت منج���ر ب���ه افزایش س���طح 
خونی برخی دارو ها )به خصوص سیکلوسپورین، 
دیگوکس���ین، تئوفیلی���ن و وارفاری���ن( و در نتیج���ه 

گردد. سمیت ناشی از آنها 
نکات قابل توصیه

گرفتن بیش از حد در  1-پ���س از مصرف دارو از قرار 
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گردد. معرض نور و یا آفتاب شدید خودداری 
2-بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود.

3-مصرف دارو در روز های اول ممکن است باعث 
گوارش���ی و یا تش���دید س���ردرد  ایجاد ناراحتی  های 
کثر پ���س از دو تا چه���ار هفته از بین  که حدا گ���ردد 

می  رود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: 3-2 قرص در روز یا روزی 3-2 بار، هر 
ب���ار 30- 20 قط���ره درنص���ف لیوان آب و ی���ا آب  میوه 

ریخته و میل شود.
ک���ودکان: 1 قرص در روز یا روزی 2 ب���ار، هر بار 15- 10 
قطره در نصف لیوان آب و یا آب میوه ریخته و میل 

شود.
اشکال دارویی

Drop
Tablet

              HYPOREX-B                     
کاهنده  م���وارد مص���رف: این ف���راورده به عن���وان 

فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Hibiscus sabdariffa( ت���رش  چ���ای  خش���ک 

گرم می باشد. به میزان 420 میلی 
تداخل  ه���ای دارویی: مصرف همزم���ان این دارو 
کاهش دهنده فش���ار خون  با س���ایر فراورده ه���ای 

کاهش بیشتر فشار خون شود. می تواند باعث 
مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 1 قرص با مقدار 

کافی مایعات مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

         IMMUN SUPPORT               
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان تقویت 
کم���ک به  کنن���ده سیس���تم دفاع���ی ب���دن جه���ت 
درم���ان عفونت  های مج���اری تنفس���ی و ادراری و 

سرماخوردگی به کار می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در مولتیپل اس���کلروزیس، 
بیماری  های کالژن، ایدز یا سل ممنوعیت مصرف 

دارد.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
گیاه س���رخارگل  هیدروالکل���ی اندام  ه���ای هوای���ی 

)Echinacea purpurea( می  باشد.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: ممکن اس���ت وا

بروز  نماید.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: 50-25 قطره 4-3 ب���ار در روز مصرف 
می شود.

ک���ودکان: 25-15 قط���ره 4-3 ب���ار در روز مص���رف 
می شود.

اشکال دارویی
Drop

           IMMUSTIM                      
به عن���وان  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
کمک  تقویت کننده سیس���تم دفاع���ی بدن جهت 
به درمان عفونت  های مجاری تنفس���ی و ادراری و 

سرماخوردگی به کار می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در مولتیپل اس���کلروزیس، 
بیماری  های کالژن، ایدز یا سل ممنوعیت مصرف 

دارد.
اجزای فراورده: حاوی شیرابه خشک اندام  های 
 )Echinacea purpurea( گی���اه س���رخارگل هوای���ی 

می  باشد.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: ممکن اس���ت وا

بروز  نماید.
مقدار مصرف: روزانه س���ه بار، هر بار یک قرص یا 

2/5 میلی لیتر از محلول با آب مصرف شود.
اشکال دارویی

Solution
Tablet

                IRALVEX                              
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده به عن���وان برطرف 
کنن���ده التهاب و خونری���زی لث���ه و در آفت خفیف 

به کار می  رود.
اجزای فراورده: حاوی عصاره هیدروالکلی ریزوم 
روباب )Rheum palmatum( 17% و سالیس���یلیک 

اسید 1% می باشند.
ع���وارض جانبی: مصرف بیش از ح���د این فراورده 

موجب تحریک مخاط لثه و د هان می  شود.
مقدار مصرف

ژل: حداقل روزی 3 بار به موضع مالیده شود.
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کمی پنبه به موضع د قط���ره: حداقل روزی 3 بار با 

مالیده شود یا 20 قطره در کمی آب حل و در محل 
ک غرغره شود. دردنا

اشکال دارویی
Topical Gel
Drop

IRAN DARUK EUCALYPTUS 
                  INHALER                               

م���وارد مصرف: این فراورده ب���رای برطرف نمودن 
نش���انه  های سرماخوردگی، س���رفه و  احتقان بینی 

به کار می  رود.
موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه   های م���داوم و خونری���زی دس���تگاه تنفس 

نباید مصرف شود.
 Eucalyptusکالیپت���وس اج���زای فراورده: تنت���ور ا
 Myrtus communis 49%(، تنت���ور مورد( globules
 ،)%25(  Cymbopogon sp پوت���ار  تنت���ور   ،)%25(

)%1(Menthol منتول
هش���دارها: از  آنجایی ک���ه مص���رف اس���انس مورد 
ک���ودکان موج���ب  کالیپت���وس ب���ر روی ص���ورت  و ا
اسپاس���م حنجره و برونش، حمالت ش���به آس���م و 
حتی نارس���ایی تنفس���ی می  گردد، هن���گام مصرف 
این فراورده در افراد فوق  باید احتیاط الزم صورت 

گیرد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
نکات قابل توصیه

1-ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

2-در طی بخور دادن چشم  ها باید بسته باشند.
3-س���رفه   های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر یک 
بیماری جدی باشد. در صورت تداوم نشانه   های 

بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: روزانه چندبار،  هر بار یک قاش���ق 
سوپ خوری از محلول را در یک ظرف مناسب آب 
داغ )در حال جوش���یدن نباشد( ریخته و به مدت 
10-5 دقیقه، درحالی که چش���م  ها بس���ته اس���ت، 

بخور داده شود.
اشکال دارویی

Solution

IRAN DARUK EUCALYPTUS 
            INHALER                     

موارد مص���رف: این فراورده برای برطرف نمودن 
نشانه   های سرماخوردگی، س���رفه و  احتقان بینی 

به کار می  رود.
موارد من���ع مصرف: در بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه   های م���داوم و خونری���زی دس���تگاه تنفس 

نباید مصرف شود.
 Eucalyptus کالیپت���وس اج���زای ف���راورده: ب���رگ ا
 Myrtus communis 55%(، ب���رگ م���ورد( globules
)10.7%(، برگ پوتار Cymbopogon sp )8.3%(، برگ 
آویشن باریک Ziziphora regia )13%(، برگ آویشن 

)%13( Thymus kotshyanus صغیر
هش���دارها: از آنجایی ک���ه مص���رف اس���انس مورد 
ک���ودکان موج���ب  کالیپت���وس ب���ر روی ص���ورت  و ا
اسپاس���م حنجره و برونش، حمالت ش���به آس���م و 
حتی نارس���ایی تنفس���ی می  گردد، هن���گام مصرف 
این فراورده در افراد فوق  باید احتیاط الزم صورت 

گیرد.
نکات قابل توصیه

1-ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

2-در طی بخور دادن چشم  ها باید بسته باشند.
3-س���رفه   های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر یک 
بیماری جدی باشد. در صورت تداوم نشانه   های 

بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: روزانه چندبار،  هر بار یک قاش���ق 
س���وپ خوری از پودر را در یک ظرف مناس���ب آب 
داغ )درحال جوش���یدن نباش���د( ریخته و به مدت 
10-5 دقیقه، درحالی که چش���م  ها بس���ته اس���ت، 

بخور داده شود.
اشکال دارویی

Powder

                 IVORA                         
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در م���وارد بهب���ود 
س���رفه های ناش���ی از برونش���یت با التهابات مزمن 
و حاد مجاری تنفس���ی هم���راه با س���رفه به عنوان 
کننده اسپاس���م  خل���ط آور، ضدس���رفه  و  برط���رف 

مصرف می گردد.
گیاه  اجزای فراورده: حاوی عصاره خش���ک برگ 
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عشقه )Hedera helix( می باشد.
هش���دارها: مصرف تا سه برابر مقدار توصیه شده 
ممک���ن اس���ت حالت تهوع، اس���تفراغ و یا اس���هال 

ایجاد نماید
کنش ه���ای  وا ب���روز  احتم���ال  جانب���ی:  ع���وارض 
حساس���یتی )تنگ���ی نف���س، التهاب، قرمز ش���دن 
پوس���ت و خ���ارش( و احتم���ال ب���روز ناراحتی های 

معده در افراد بسیار حساس وجود دارد.
نکات قابل توصیه: بهتراست این دارو قبل از غذا 

مصرف شود
مقدار مصرف

بزرگس���االن: روزی س���ه بار هر بار دو قرص یا روزی 
س���ه بار هر بار 24 قطره یا روزی س���ه بار هر بار 7/5 
میل���ی لیتر ش���ربت و ی���ا روزی دوبار هر ب���ار 1 قرص 

جوشان در یک لیوان آب مصرف می شود.
کودکان: روزی س���ه بار، هر بار 16-12 قطره یا روزی 
دو ب���ار هر ب���ار 5-2/5 میلی لیتر ش���ربت و یا روزی 
سه بار هر بار نصف قرص جوشان در یک لیوان آب 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Drop/ Effervescent Tablet/Tablet/Syrup 

               KAMIL                               
کامیل در درم���ان التهابات  ک���رم  م���وارد مصرف: 
پوس���تی، آزردگی   های جلدی ناشی از خراش  ها و 
بریدگی  های سطحی، خشکی و ترک  های پوست 

به کار می  رود.
اجزای فراورده: کرم کامیل حاوی 5% عصاره آبی 
 )Matricaria chamomilla( و 0/5% اسانس بابونه

می  باشد.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا

)درماتیت تماسی( وجود دارد.
نکات قابل توصیه: از  تماس دارو با چشم و سایر  

مخاط خودداری شود.
مقدار مصرف: روزی 4-2 بار روی موضع مالیده 

شود.
اشکال دارویی

Cream

           KAMISOL                                   
موارد مصرف: این فراورده ب���رای درمان التهاب 

بافت مخاطی د هان و  سایر قسمت  های دستگاه 
الته���اب مج���اری تنفس���ی )به ص���ورت  گ���وارش و 
بخ���ور( به کار م���ی  رود. عالوه  ب���ر ای���ن دارای اثرات 

ضداسپاسم و ضدنفخ می  باشد.
اجزای فراورده: این فراورده از عصاره هیدروالکلی 
گیاه بابونه )Matricaria chamomilla( تهیه ش���ده 

است.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

کسی( وجود دارد. )درماتیت تماسی، آنافیال
ف���راورده  ای���ن  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
اث���ر س���ایر دارو ه���ای  می  توان���د موج���ب تش���دید 
در  گ���ردد.  بنزودیازپین   ه���ا(  )به وی���ژه  آرام بخ���ش 
مص���رف همزمان ب���ا وارفارین ممکن اس���ت اثرات 

وارفارین افزایش یابد.
کارب���رد دارو به عن���وان  ن���کات قاب���ل توصی���ه: در 
ضدالته���اب و س���وزش مخ���اط مع���ده و روده باید 
مقدار مص���رف توصیه ش���ده، نیم س���اعت قبل از 
کارب���رد قطره بابون���ه به عنوان  غذا میل ش���ود. در 
ضداسپاس���م و ضدنفخ، باید دارو یک ساعت بعد 

گردد. از غذا میل 
مقدار مصرف

د هان شویه: روزی سه بار هر  بار 5 میلی لیتر )یک 
قاش���ق مرباخوری( از ف���راورده با نص���ف لیوان آب 

ولرم مخلوط و غرغره شود.
ی���ک لیت���ر  بخ���ور: 15 میل���ی لیت���ر  از ف���راورده در 

آب جوش ریخته 2-1 بار در روز بخور داده شود.
ک���ی: بزرگس���االن 5 میل���ی لیت���ر )یک قاش���ق  خورا
ک���ودکان دبس���تانی 2/5 میلی لیتر  مرباخ���وری( و 
)نص���ف قاش���ق مرباخ���وری( در ی���ک فنج���ان آب 

رقیق، روزی 4 بار میل شود.
اشکال دارویی

Solution

           KAMODERMA                      
موارد مص���رف: این ف���راورده در درمان التهابات 
پوس���تی، آزردگی   های جلدی ناشی از خراش  ها و 
بریدگی  های سطحی، خشکی و ترک  های پوست 

به کار می  رود.
کامودرما حاوی اس���انس  اجزای ف���راورده: پماد 

بابونه )Chamomilla recutita( می  باشد.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا
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)درماتیت تماسی( وجود دارد.د

نکات قابل توصیه: از تماس دارو با چش���م و سایر 
مخاط خودداری شود.

مقدار مصرف: روزی 4-2 بار روی موضع مالیده 
شود.

اشکال دارویی
Ointment

            LAGEX                           
درم���ان  در  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 

سوختگی های درجه I و II به کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در س���وختگی های عمیق 

نباید مصرف شود.
 %10( Aloe littoralis اجزای فراورده: ژل صبر زرد
 Pelargonium roseum ژرانی���وم اس���انس   ،)w/w
 Lavandula stoechas اس���انس الواند ،)w/w %2(

)w/w %2(
کنش ه������ای  ب������روز  وا ام���کان  ع���وارض جانب���ی: 

آلرژی������ک )حساسیت جلدی( وجود دارد.
نکات قابل توصیه

1-ورود دارو به چشم باعث تحریک مخاط چشم 
می شود.

2-در دوره مص���رف دارو از مصرف س���ایر دارو های 
موضعی بر روی زخم سوختگی خودداری شود.

3-در  اواس���ط دروه درم���ان احتم���ااًل زخ���م دچار 
ک���ه نش���انه بهب���ودی اس���ت. از  خ���ارش می ش���ود 

خاراندن و تحریک زخم خودداری شود.
مقدار مصرف: یک بار در روز به  ازای هر cm 2 10 از 

کرم به کار برده شود. گرم از  سوختگی 5 
اشکال دارویی

Cream

         LAXARICIN                        
گزاریس���ین به عنوان مس���هل  م���وارد مص���رف: ال
کول���ون و  رکتوم ب���رای انجام  جه���ت آماده  س���ازی 
مطالع���ات رادیوگراف���ی و  آمادگ���ی قب���ل از  اعم���ال 

جراحی به کار می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در درد ه���ای ش���کمی ب���ا 
علت نامش���خص، انس���داد روده، آپاندیس���یت و یا 
نشانه   های آن، تهوع، استفراغ نباید مصرف شود.
گزاریس���ین ح���اوی روغن دانه  اجزای فراورده: ال

کرچک )Ricinus communis( می  باشد.
هش���دارها: در دوران قاعدگ���ی بای���د ب���ا احتی���اط 

مصرف شود.
کرامپ، اسهال، آروغ زدن، تهوع،  عوارض جانبی: 
تحری���ک پوس���ت اط���راف ناحی���ه مقع���د و بثورات 

جلدی از عوارض جانبی دارو هستند.
نکات قاب���ل توصیه: مصرف حداق���ل 8-6 لیوان 
کم���ک ب���ه ن���رم ش���دن مدف���وع و  آب در روز ب���رای 

کاهش آب بدن بیمار ضروری است. جلوگیری از 
مقدار مصرف: ابتدا محتوی شیشه با آب جوش 
پ���ر ش���ود، خ���وب ت���کان داده ش���ود و  امولس���یون 
ش���یری رنگ حاص���ل در بزرگس���االن 60-15 میلی 

کودکان 15-5 میلی لیتر مصرف  شود. لیتر  و  در 
اشکال دارویی

Oil For Emulsion

            LENIERA                            
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

مدت یبوست مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده و  آپاندیسیت نباید مصرف شود.
اجزای ف���راورده: حاوی 22/5% عصاره خش���ک 

سنا )Cassia angustifolia( می  باشد.
هشدارها

ملین   ه���ای  از  م���دت  طوالن���ی  اس���تفاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می  نماید. آنترا

کینونی موجب تغییر   کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قهو ه ای ب���ه قرمز( همراه با افزایش 

pH  آن می  گردد.
3- دارو ه���ای ملی���ن را نباید بیش���تر  از  یک هفته 

)مگر با دستور پزشک( مصرف نمود.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از  

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  درد  ایج���اد  س���نا  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
کرامپ ه���ای ش���کمی می  نماید. مص���رف طوالنی 
م���دت و دوز های باالی این فراورده موجب از بین 
کارایی روده ها، اس���هال و از دست دادن آب  رفتن 
و الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومینوری و 
هماتوری می  گردد. مقادیر زیاد س���نا ممکن است 
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ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل ه���ای داروی���ی: فراورده های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین  آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1- این دارو  به دلیل تغییر رنگ و  افزایش pH  ادرار 
ممکن اس���ت با  آزمایش  های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از  
مصرف آن ظاهر می  گردد،  بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
مق���دار مص���رف: 1 ق���رص در روز  ب���ا مق���دار زی���اد 
آب میل ش���ود. ب���رای تخلیه روده قب���ل از عمل یا 
عکس ب���رداری 4-3 ق���رص با مقدار زی���اد آب میل 

شود.
اشکال دارویی

Tablet

         LEUCOREX                     
م���وارد مصرف: این ف���راورده در درم���ان واژینیت 
کاندی�����دیای���ی و  تریکوم��ونای���ی و  عفونت ه�������ای 

گاردنرالیی واژن به کار می  رود.
اج���زای فراورده: این فراورده از اس���انس آویش���ن 

شیرازی )Zataria multiflora( تهیه شده است.
گاهی س���وزش و تحریک خفیف  ع���وارض جانبی: 

مخاطی بروز می  کند.
نکات قابل توصیه

1- در ص���ورت مش���اهده ع���وارض جانب���ی نظی���ر  
س���وزش، خارش و تحریک بی���ش از حد موضع به 

گردد.  پزشک مراجعه 
2- رعای���ت ن���کات بهداش���تی مانن���د اس���تفاده از 
کاندوم در هنگام  لب���اس  زیر نخی و  یا اس���تفاده از 

مقاربت به درمان کمک می کند.
کاندیدیاز،  3- در صورت مصرف دارو برای درمان 
از به کار بردن پانسمان بسته در موضع خودداری 

شود. 
مقدار مصرف: به مدت 10-7 شب، هر شب یک 

گردد.  اپلیکاتور از  راه واژن استعمال 
اشکال دارویی

Vaginal Cream

          LICOPHAR                    
موارد مصرف: ق���رص مکیدنی لیکوفار به  عنوان 

ضدالتهاب، خلط آور و ضدسرفه به کار می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: هپاتی���ت مزم���ن، س���یروز 
کب���د، التهاب  کلس���تاتیک  کب���دی، بیماری  ه���ای 
کلی���ه، آریتمی،  کیس���ه صف���را، اخت���الالت ش���دید 
کاهش پتاس���یم  افزایش فش���ار خ���ون، هیپرتونی، 

خون ممنوع است.
اج���زای ف���راورده: عص���اره خش���ک ش���یرین بیان 
اس���������������انس   ،)51.2mg(  Glycyrrhiza glabra
فلف���ل   ،)1.07mg(  Eucalyptus sp کالیپت���وس  ا
 Menthol 0.14(، منت���ولmg( Capsicum sp قرم���ز

 )6.3mg(
هش���دارها: مصرف مقادی���ر  زیاد این ف���راورده در 

بیماران قلبی-عروقی توصیه نمی گردد.
عوارض جانب���ی: مصرف طوالنی م���دت و مقادیر  
زیاد این فراورده ممکن اس���ت س���بب ب���روز  اثرات 
س���دیم  و  آب  )احتب���اس  مینرالوکورتیکویی���دی 
گ���ردد. احتم���ال ب���روز   و افزای���ش دف���ع پتاس���یم( 
کنش  ه���ای آلرژی���ک و  تحری���ک مخ���اط در افراد  وا

حساس وجود دارد.
همزم���ان  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کورتیکوس���ترویید ها  فراورده   های ش���یرین بیان با 
و  اس���تروژنی  )بااث���رات  هورمون���ی  دارو ه���ای  و 
گیرد.  آنتی اس���تروژنی( بای���د ب���ا احتی���اط ص���ورت 
مص���رف ای���ن ف���راورده ب���ا فوروزمای���د، دارو ه���ای 
تیازیدی، دارو ه���ای آنتی  آریتمی )پروکایین آمید و 
کینیدین( توصیه نمی شود. کاهش پتاسیم ناشی 
از مصرف شیرین  بیان می  تواند سمیت دیژیتال را 
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نکات قابل توصیه: لیکوفار در التهاب  های ناشی 
گلو به تنهایی مؤثر نمی  باشد. از عفونت مخاط 

مق���دار مص���رف: روزی 3 ب���ار، هر ب���ار 2-1 قرص 
مکیده شود.

اشکال دارویی
Lozenge

           LINODERM                   
م���وارد مصرف: این فراورده ب���ا تأمین رطوبت در 
درمان عالمتی بیماری های حاد و مزمن پوس���ت 

گزما به کار می رود. خشک مانند ا
گل  اج���زای ف���راورده: ح���اوی w/w 20% روغ���ن 

مغربی )biennis Oenothera ( می باشد.
که مبتال به اسکیزوفرنی  هش���دارها: در  بیمارانی 
ع مانن���د  ع می باش���ند و  داروی ضد ص���ر ی���ا ص���ر

فنوتیازین ها را مصرف با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: ممکن اس���ت ایج���اد درماتیت 

کهیر نماید. تماسی و 
نکات قابل توصیه: در زمان ش���یردهی باید توجه 
کرم در محدوده سینه مالیده نشود  که این  ش���ود 
کرم به دهان ش���یرخوار جلوگیری  و  از  وارد ش���دن 

شود.
مقدار مصرف: روزان���ه 3-2 بار به موضع به  طور  

یکنواخت مالیده شود.
اشکال دارویی

Cream

       LION CAPSICUM            
کاپس���یکوم شیرنش���ان برای رفع  م���وارد مصرف: 
درده���ای موضع���ی مانن���د التهاب اس���تخوان ها، 

مفاصل و روماتیسم مفصلی به کار می  رود.
گرم پودر خش���ک  اجزای ف���راورده: ح���اوی 0/4 

فلفل )Capsicum annum( می باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت به ط���ور موق���ت 
موجب بروز اریتم، قرمزی، درد و سوزش در موضع 

گردد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن ف���راورده نبای���د ب���ا مخ���اط چش���م، بینی، 
د هان، محل زخم یا پوس���ت آس���یب دیده تماس 

پیدا نماید. 

2- بع���د از مص���رف دارو بالفاصله باید دس���ت  ها را 
شستشو داد.

مقدار مصرف: پس از  تمیز کردن موضع، مشمع 
ک بری���ده و روی موض���ع  ب���ه ان���دازه مح���ل دردن���ا
چس���بانده و ماساژ داده ش���ود. بهتر است مشمع 

به مدت 2 روز  بر روی موضع بماند.
اشکال دارویی

Plaster

            LIPOHERB                        
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده به عن���وان برطرف 
پایین آورن���ده  و  صف���را  ترش���ح  اخت���الالت  کنن���ده 

کلسترول خون به کار می رود. تری گلیسرید و 
از  ناش���ی  درد ه���ای  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کولی���ت ح���اد صف���راوی و   س���نگ  های صف���راوی، 
کبد، زردی انسدادی نباید  التهاب ویروس���ی حاد 

مصرف شود.
اج���زای ف���راورده: عص���اره خش���ک تخ���م خرف���ه 
40.25mg( Portulaca oleracea(، عص���اره خش���ک 
 Trigonella foenum graecumش���نببلیله تخ���م 
)11.5mg(، عص���اره خش���ک ان���دام هوای���ی ش���وید
می���وه  پ���ودر   ،)23.1mg(  Anethum graveolens
پ���ودر   ،)109.6mg( Berberis  vulgaris زرش���ک 
 Trigonella foenum graecum میوه تخم ش���نبلیه
 219.2mg( scolymus پودر کنگر فرنگی ،)109.6mg(

)Cynara
گر  به علت ترشح فراوان صفرا حالت  هش���دارها: ا
لینت مزاج و  اسهال ایجاد گردد باید مقدار مصرف 

کاهش داده شود.
کنش  های حساس���یتی نظیر  ع���وارض جانب���ی: وا

درماتیت تماسی مشاهده شده است.
کپس���ول بعد  مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار  1 

از  غذا میل شود.
اشکال دارویی

Capsule

             LIPORUN                            
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در س���وء  هاضمه 
به عل���ت اخت���الل عملک���رد دس���تگاه صف���راوی و 
ب���ه کار  کلس���ترول خ���ون  به عن���وان پایین آورن���ده 

می  رود.
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از  ناش���ی  درد ه���ای  در  مص���رف:  من���ع  م���وارد 
کولی���ت ح���اد صف���راوی و  س���نگ  های صف���راوی، 
کبد، زردی انسدادی نباید  التهاب ویروس���ی حاد 

مصرف شود.
گیاه  اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره 
کنگر فرنگ���ی )Cynara scolymus( به می���زان %45 

می  باشد.
گر به علت ترش���ح فراوان صفرا حالت  هشدارها: ا
گردد باید مقدار مصرف  لینت مزاج و اسهال ایجاد 

کاهش داده شود.
کنش  های حساس���یتی نظیر  ع���وارض جانب���ی: وا

درماتیت تماسی مشاهده شده است.
کپس���ول 3 ب���ار در روز، همراه یا  مقدار مصرف: 1 

بعد از  غذا مصرف شود.
اشکال دارویی

Capsule

          LITHOREX-B                     
موارد مصرف: این فراورده در پیش���گیری و دفع 
کلیه و مثانه، رفع عفون���ت مجاری ادرای،  س���نگ 
درمان مثانه تحریک پذیر، هایپرپالزی خوشخیم 

پروستات و التهاب و اسپاسم مصرف می شود.
موارد منع مصرف: مصرف این فراورده در صورت 
کلیوی ممنوع  وجود ادم ناشی از نارسایی قلبی و 

است.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
ش���الک  ب���رگ   ،)Cucurbita pepo( ک���دو  ب���ذر 
 Solidago( و ب���رگ علف طالی���ی )Populus nigra(

Canadensis( می باشد.
تداخ���ل داروی���ی: مص���رف همزمان این ف���راورده 
ب���ا دیگر داروهای دیورتیک باع���ث افزایش اثر  آنها 

می شود.
ن���کات قابل توصیه: مص���رف این ف���راورده باید با 

مقدار  زیاد آب همراه باشد.
کافی  مقدار مص���رف: روزی 4 قرص به هم���راه آب 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet 

     LIQUID MENTHOL       
موارد مصرف: منتول مایع به عنوان ضداحتقان 

بینی و جهت برطرف نم���ودن درد  های موضعی، 
گ���ردن به کار  به خص���وص در ناحیه س���ر، صورت و 

می  رود.
 Mentha( گیاه نعناع اجزای فراورده: از  اس���انس 

spicata( به میزان 5% تهیه شده است.
هش���دارها: مص���رف ای���ن ف���راورده روی ص���ورت 
ک���ودکان ممک���ن اس���ت باع���ث ایج���اد  ن���وزادان و 

گردد. اختالالت تنفسی و حمالت شبه آسم 
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
نکات قابل توصیه: از  استنش���اق بیش از حد این 

گردد. فراورده اجتناب 
مقدار مصرف: به  عنوان ضداحتقان بینی 2-3 
قطره در پشت لب مالیده شود. به  عنوان ضد درد 

موضعی 10-5 قطره در موضع مالیده شود.
اشکال دارویی

Drop

            LIVERGOL                    
موارد مصرف: این فراورده در پیشگیری و درمان 

کبد به کار می رود. کمکی آسیب های مزمن 
اجزای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره خش���ک 
گی���اه خارمری���م )Silybum marianum( تهیه  میوه 

شده است.
گوارش���ی، اثر  ع���وارض جانبی: اخت���الالت خفیف 
کنش  ه���ای ضعی���ف آلرژی���ک  ملین���ی مالی���م و  وا

گزارش شده است.
مق���دار مصرف: در موارد ح���اد 3-1  بار در  روز  هر  
بار 2-1 قرص مصرف ش���ود. ب���ه  عنوان نگهدارنده 

یک قرص سه بار در روز مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

         LIVERHERB                   
موارد مصرف: این فراورده در پیشگیری و  درمان 

کبد به کار می  رود. کمکی آسیب های مزمن 
اجزای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره خش���ک 
گی���اه خارمری���م )Silybum marianum( تهیه  میوه 

شده است.
گوارش���ی، اثر  ع���وارض جانبی: اخت���الالت خفیف 
کنش  های ضعیف آلرژیک گزارش  ملینی مالیم و وا
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مق���دار مصرف: یک قرص س���ه بار در روز مصرف 
شود.

اشکال دارویی
Tablet

           LIVOMARIN                      
موارد مصرف: این فراورده در پیشگیری و درمان 

کبدی به کار می رود. کمکی آسیب های مزمن 
اجزای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره خش���ک 
گی���اه خارمری���م )Silybum marianum( تهیه  میوه 

شده است.
گوارش���ی، اثر  ع���وارض جانبی: اخت���الالت خفیف 
کنش  های ضعیف آلرژیک گزارش  ملینی مالیم و وا

شده است.
مق���دار مص���رف: در ش���روع درم���ان و در م���وارد 
کپسول و به عنوان  ش���دید، روزی سه  بار هر بار دو 
کپسول  درمان نگهدارنده روزی سه بار هر بار یک 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Capsule

              LOMEX                            
موارد مص���رف: این فراورده جهت رفع دل پیچه 
کم���ک در درمان عالئم اس���هال غیرعفونی به کار  و 

می  رود.
گیاه مرزه  اجزای فراورده: این فراورده از  اسانس 

)Satureja hortensis( تهیه شده است.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
نکات قابل توصیه 

1- طی درمان از مایعات به مقدار فراوان استفاده 
شود. 

2- در ص���ورت ع���دم بهب���ود پ���س از 3 روز مصرف 
دارو، وج���ود تب و یا خ���ون در مدفوع مصرف دارو 

متوقف و با پزشک مشورت شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: ه���ر  8-6 س���اعت 20 قط���ره در ی���ک 
ک���رده و بعد از افزودن ش���کر  اس���تکان آب مخلوط 

میل شود.
کودکان: هر 8 س���اعت 10-5 قطره در یک استکان 

کرده و بعد از افزودن شکر میل شود. آب مخلوط 
اشکال دارویی

Drop

           LUBRI T.D.                   
موارد مص���رف: این فراورده به عن���وان نرم  کننده 
و ملی���ن در پیش���گیری و درم���ان یبوس���ت ب���ه کار 

می رود.
گرم روغن  اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی 1 

کرچک )Ricinus communis( می  باشد.
مق���دار مصرف: 3-1 عدد، 3 ب���ار در روز  از طریق 

رکتال )مقعدی( استعمال شود.
اشکال دارویی

Suppository

         MARYNTHOL                   
موارد مص���رف: برای تس���کین موضعی درد های 

عضالنی و مفصلی مصرف می شود.
 Rosmarinus( اج���زای فراورده:  اس���انس رزم���اری

officinalis(، کامفر، منتول
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی:  امکان ب���روز  وا

وجود دارد.
مقدار مصرف: روزی س���ه بار روی موضع مالیده 

شود.
اشکال دارویی

Topical Gel

            MASUMINT                   
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در حساس���یت و 

گلو، سرفه و نفخ معده به کار می  رود. خارش 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کب���دی،  بیماری  ه���ای  هپاتی���ت مزم���ن، س���یروز 
کیس���ه صفرا، اختالالت  کبد، التهاب  کلس���تاتیک 
خ���ون،  فش���ار  افزای���ش  آریتم���ی،  کلی���ه،  ش���دید 

هیپرتونی، کاهش پتاسیم خون ممنوع است.
 %0/5 ح���اوی  ف���راورده  ای���ن  ف���راورده:  اج���زای 
اس���انس نعن���اع )Mentha piperita( و 5% عص���اره 

شیرین بیان )Glycyrrhiza glabra( می باشد.
هش���دارها: مصرف مقادی���ر زیاد این ف���راورده در 

بیماران قلبی-عروقی توصیه نمی گردد.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا
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وجود دارد. مصرف طوالنی مدت آن ممکن است 
س���بب بروز اثرات مینرالوکورتیکوییدی )احتباس 

گردد. آب و سدیم و افزایش دفع پتاسیم( 
تداخل ه���ای داروی���ی: مصرف همزم���ان فراورده 
و  کورتیکوس���ترویید ها  ب���ا  ش���یرین  بیان  ح���اوی 
گیرد.  دارو ه���ای هورمونی باید با احتی���اط صورت 
مص���رف ای���ن ف���راورده ب���ا فوروزمای���د، دارو ه���ای 
تیازیدی، دارو ه���ای آنتی  آریتمی )پروکایین آمید و 
کینیدین( توصیه نمی شود. کاهش پتاسیم خون 
ناش���ی از مص���رف ش���یرین  بیان می  تواند س���میت 

دیژیتال را تشدید نماید.
مقدار مصرف: هر 3-2 ساعت یک قرص جویده 

یا مکیده شود.
اشکال دارویی

Tablet

          MATRICA                    
موارد مصرف: این فراورده ب���رای درمان التهاب 
بافت مخاطی د هان و سایر قسمت های دستگاه 
الته���اب مج���اری تنفس���ی )به ص���ورت  گ���وارش و 
بخور( ب���ه کار م���ی رود. عالوه ب���ر ای���ن دارای اثرات 

ضداسپاسم و ضدنفخ می  باشد.
موارد منع مصرف: این فراورده در بیماران مبتال 

به آسم منع مصرف دارد.
اجزای فراورده: این فراورده از عصاره هیدروالکلی 
گیاه بابونه )Matricaria chamomilla( تهیه ش���ده 

است.
کنش  ه���ای  ع���وارض جانب���ی: احتم������ال ب����روز  وا
کس���ی( وجود  آلرژی���ک )درماتیت تماس���ی، آنافیال

دارد.
ف���راورده  ای���ن  مص���رف  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
می  توان���د موج���ب تش���دید  اث���ر  س���ایر دارو ه���ای 
در  گ���ردد.  بنزودیازپین   ه���ا(  )به وی���ژه  آرام بخ���ش 
مص���رف همزمان ب���ا وارفارین ممکن اس���ت اثرات 

وارفارین افزایش یابد.
نکات قابل توصیه

کارب���رد دارو به  عنوان ضدالتهاب و س���وزش  1- در 
مخ���اط مع���ده و روده بای���د مقدار مص���رف توصیه 

شده، نیم ساعت قبل از غذا میل شود.
کارب���رد قطره بابونه به عنوان ضداسپاس���م و  2- در 
ضدنفخ، باید دارو یک ساعت بعد از غذا میل شود.

مقدار مصرف
د هان شویه: روزی سه بار هر بار 5 میلی لیتر  )یک 
قاش���ق مرباخوری( از ف���راورده با نص���ف لیوان آب 

ولرم مخلوط و غرغره شود.
بخ���ور: 15 میل���ی لیت���ر از ف���راورده در ی���ک لیتر آب 

جوش ریخته 2-1 بار در روز بخور داده شود.
ک���ی: بزرگس���االن روزی 3 بار، هر ب���ار 30 قطره  خورا
ک���ودکان روزی 3 بار، هر ب���ار 20-10 قطره در یک  و 

فنجان آب ولرم مصرف شود.
اشکال دارویی

Drop

           MELAGOL                            
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان درمان 

کنه به کار می رود. کمکی در بهبود آ
گزما  م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ف���راورده در ا

توصیه نمی گردد.
اج���زای ف������راورده: روغ���ن ب����رگ درخ���ت چ���ای 
گزانت�������ان،  صم�����غ   ،)Melaleuca alternifolia(
آب معط������ر داروی��������ی اس���طوخودوس، آب معطر 
گلی، آب  دارویی نعن���اع، آب معطر داروی���ی مریم 
هاماملیس، آب معط���ر دارویی رزماری، انفوزیون 
هیدراس���تیس،  انفوزی���ون  چمن���زاری،  ش���بدر 
کوهی، انفوزیون بادرنجبویه،  انفوزیون دانه س���رو 
صبر زرد، اس���انس ترنج، اس���انس بابونه، اس���انس 

کافور نعناع، روغن 
کردن  مق���دار مصرف: صبح و ش���ب بع���د از تمیز 
ص���ورت ژل را ب���ه موض���ع مالیده و در ص���ورت نیاز 

مصرف آن را ادامه دهید.
اشکال دارویی

Topical Gel

            MELISSAN                            
موارد مصرف: ژل ملیسان به عنوان ضدویروس 

در درمان تبخال به کار می  رود.
اج���زای فراورده: ژل ملیس���ان ح���اوی 1% عصاره 
 )Mellisa officinalis( ب����ادرنجب����وی�����ه  خش�����ک 

می  باشد.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
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نکات قابل توصیهد

1- از تماس دارو با داخل چشم خودداری شود.
2- ب���ا ب���روز  اولین عالئم بیم���اری بالفاصله از  این 

فراورده استفاده شود.
کرم روی موضع از انگشتان  گر برای قراردادن  3- ا
استفاده می ش���ود قبل و بعد از استفاده انگشتان 
کامل شس���ته ش���ود تا از سرایت بیماری به  به طور 

نقاط دیگر جلوگیری شود.
مق���دار مصرف: روزی 4-3 ب���ار به موضع مالیده 

شود.
اشکال دارویی

Topical Gel

           MEMORAL                            
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده در درمان اختالالت 
گ���ردش خون مغزی  و عالئ���م ناش���ی از محدودیت 
کی،  کم ش���دن حافظ���ه ی���ا اخت���الالت ادرا )مانن���د 
گوش(، اختالالت عروقی محیطی و  سرگیجه، وزوز 

زوال عقل )آلزایمر( به کار می رود.
اجزای فراورده

کندر  این فراورده حاوی 360 میلی گرم پودر صمغ 
)carteri Boswellia( و 36 میلی گ���رم پ���ودر  ریش���ه 

زنجبیل )officinalis Zingiber( می باشد.
هش���دارها: در افراد مبتال به س���نگ صفرا  و زخم 

معده با احتیاط مصرف شود.
کنش ه�����ای  ع������وارض جانب������ی: ام���کان ب������روز  وا
گوارش���ی  آلرژی���ک )درماتی���ت(، س���ردرد و عوارض 

خفیف وجود دارد.
کپسول با  مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 1-2 

کمی آب میل شود.
اشکال دارویی

Capsule

            MEMOREX                   
موارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان عالمتی 
اختالالت ارگانیک مغزی و سندرم  های دمانس با 
کاه���ش حافظه،  ناتوانی در تمرکز  عالیمی از قبیل 
حواس، وزوز      گوش، حاالت دپرس���یو، س���رگیجه و 
س���ردرد به کار می رود. همچنین در بهبود توانایی 
پی���اده روی ب���دون درد در بیماری  ه���ای انس���داد 
عروق محیطی، تهوع و وزوز گوش با منش���ا عروقی 

استفاده می  شود.
اجزای ف���راورده: قرص ح���اوی 20%-10% عصاره 
 )Ginkgo biloba( خش������ک ب�������رگ جین�کوبیلوب���ا

می  باشد.
ک���ه احتمال  م���وارد من���ع مص���رف: در بیماران���ی 
خونریزی داخل جمجمه دارند ممنوعیت مصرف 

دارد.
ع���وارض جانب���ی: در م���وارد ن���ادر  ایج���اد ناراحتی 
آلرژی���ک  کنش  ه���ای  وا ی���ا  و  س���ردرد  گوارش���ی، 
می نمای���د. با مصرف طوالنی مدت ممکن اس���ت 

در سیستم انعقادی اختالل ایجاد نماید.
تداخل  ه����ای داروی���ی: ممک��ن است با دارو ه���ای 
و  ک���ت  ضدپال )ضدانعق���اد،  آنتی  ترومبولیتی���ک 

استیل سالیسیلیک اسید( تداخل نماید.
مق���دار مص���رف: روزی 3 بار، هر ب���ار 2-1 قرص با 

کمی آب میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

          MENSTRUGOL                   
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 

درد و اسپاسم دوران قاعدگی به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: عصاره خش���ک میوه انیس���ون 
Pimpinella anisum )13.39%(، عص���اره خش���ک 
کرفسApium graveolens)3.57%(، عصاره  میوه 

)%0.89( Crocus sativus کالله زعفران خشک 
هش���دارها: در اف���راد مبت���ال ب���ه انس���داد مجاری 
کیسه صفرا با احتیاط مصرف  صفراوی و ناراحتی 

شود.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: ممکن است وا

ظاهر شود.
ب���ا  تداخ���ل  احتم���ال  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
کبدی است باید  که متابولیس���م آن ها  داروهایی 

گرفته شود. در نظر 
کپسول  مقدار مصرف: روزی سه  بار، هر بار  1-2 

کمی آب مصرف شود. همراه با 
اشکال دارویی

Capsule

             MENTHA                    
م���وارد مصرف: ق���رص نعن���اع در اسپاس���م   های 
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به عن������وان  و   مع������ده  نف���خ  گ������وارش،  دس���تگاه 
خوشبوکننده د هان به کار می  رود.

اج���زای ف���راورده: ه���ر ق���رص نعناع ح���اوی 2/5 
گرم پودر برگ نعناع  گرم اسانس و 35 میلی  میلی 

)Mentha piperita( است.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: امکان ب���روز  وا

وجود دارد.
مقدار مصرف: یک قرص جویده شود.

اشکال دارویی
Tablet 

      MENTHA LOTION                   
موضع���ی  درم�����ان  در  منت�������ا  مص���رف:  م���وارد 

سردردهای تنشی به کار می  رود.
موارد منع مص���رف: این فراورده ب���ر روی صورت 
کودکان، بیماران دارای انس���داد مس���یر  نوزادان و 
کبدی ممنوعیت مصرف  صف���راوی، بیماران حاد 

دارد.
گیاه  اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده از  اس���انس 
نعناع فلفلی )Mentha piperita( تهیه شده است.

هشدارها
1- از نفوذ فراورده به داخل چش���م جدًا خودداری 

شود.
2- مص���رف ای���ن ف���راورده روی ص���ورت ن���وزادان 
ک���ودکان ممکن اس���ت باع���ث ایج���اد اختالالت  و 

گردد. تنفسی و حمالت شبه آسم 
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
مق���دار مص���رف: هن���گام س���ردرد 20-10 قطره از  
لوس���یون روی پیشانی و  ش���قیقه مالیده و ماساژ 
داده ش���ود. در صورت عدم بهب���ود 15 و 30 دقیقه 

بعد تکرار شود.

اشکال دارویی
Topical Lotion

         MENTHAZIN                   
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در حساس���یت و 

گلو، سرفه و نفخ معده به کار می  رود. خارش 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کب���دی،  بیماری   ه���ای  هپاتی���ت مزم���ن، س���یروز 

کیس���ه صفرا، اختالالت  کبد، التهاب  کلس���تاتیک 
خ���ون،  فش���ار  افزای���ش  آریتم���ی،  کلی���ه،  ش���دید 

هیپرتونی، کاهش پتاسیم خون ممنوع است.
ف���راورده ح���اوی %0/25  ای���ن  اج���زای ف���راورده: 
 %0/25 و   )Mentha piperita( نعن���اع  اس���انس 
اسانس رازیانه )Foeniculum vulgare( و 5% عصاره 

شیرین بیان )Glycyrrhiza glabra( می  باشد.
هش���دارها: مصرف مقادی���ر  زیاد این ف���راورده در 

بیماران قلبی-عروقی توصیه نمی گردد.
کنش  ه���ای  وا ب���روز  احتم���ال  جانب���ی:  ع���وارض 
آلرژی���ک در اف���راد حس���اس وج���ود دارد. مص���رف 
طوالنی مدت آن ممکن اس���ت س���بب ب���روز اثرات 
مینرالوکورتیکویی���دی )احتب���اس آب و س���دیم و 

گردد. افزایش دفع پتاسیم( 
تداخل  های دارویی

1- مصرف همزم���ان فراورده حاوی ش���یرین  بیان 
کورتیکوسترویید ها و دارو های هورمونی باید با  با 

گیرد. احتیاط صورت 
2- مصرف ای���ن فراورده ب���ا فوروزمای���د، دارو های 
تیازیدی، دارو ه���ای آنتی  آریتمی )پروکایین آمید و 

کینیدین( توصیه نمی شود.
مص���رف  از  ناش���ی  خ���ون  پتاس���یم  کاه���ش   -3
ش���یرین  بیان می تواند س���میت دیژیتال را تشدید 

نماید.
مقدار مصرف: هر 3-2 ساعت یک قرص جویده 

یا مکیده شود.
اشکال دارویی

Tablet

              MENTHOLATED             
               NEUROGIC             

م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده جه���ت تس���کین 
درده���ای مرتب���ط با عص���ب، نوروپات���ی دیابتیک، 
درده���ای ناش���ی از بیم���اری زون���ا فیبرومیال���ژی و 

گرفتگی عضالت به کار می رود.
موارد منع مص���رف: این فراورده ب���ر روی صورت 
کودکان، بیماران دارای انس���داد مس���یر  نوزادان و 
کبدی ممنوعیت مصرف  صف���راوی، بیماران حاد 

دارد.
گی�������اه  گل  اج���زای ف���راورده: اس���������انس ب���رگ و 
  Pelargonium graveolens   ش���معدانی معط���������ر
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گلدار د )w/w %37(، اس���انس ب���رگ و س����رش���اخه 

 %20( Lavandula stoechas گیاه اسط������وخودوس
کالیپت���وس )%15.5  گی���اه ا w/w(، اس���انس برگ 
گیاه  globulos Eucalyptus )w/w،اس���انس برگ 
 ،alternifolia Melaleuca ) w/w %10( درخ��ت چای
 Citrus نارن���ج  گی�����������اه  می���وه  پوس���ت  اس���انس 
w/w %10( aurantium(، منت���ول، عص�������اره اندام 
 perforatam  %2.5( چ���ای  عل���ف  گی���اه  هوای���ی 

 Hypericum )w/w
هش���دارها: از نفوذ فراورده به داخل چش���م جدًا 
خودداری شود و مصرف این فراورده روی صورت 
ک���ودکان ممک���ن اس���ت باع���ث ایج���اد  ن���وزادان و 

گردد. اختالالت تنفسی و حمالت شبه آسم 
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
نکات قابل توصیه

1. از به کار بردن آن بر روی چشم و پوست مجروح 
خودداری شود. 

2. در ص���ورت بروز  تحریکات جل���دی مصرف دارو 
قطع شود.

کمی از  دارو  مقدار مصرف: روزی 5-1 بار، مقدار 
بر روی محل عارضه اسپری شود. بیشتر از 5 بار در 

روز استعمال نگردد.
اشکال دارویی

Spray

     MENTHORA FORT            
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضد احتقان 
بین���ی و جهت برطرف نم���ودن درد های موضعی، 
گ���ردن به کار  به خص���وص در ناحیه س���ر، صورت و 

می  رود.
گیاه نعناع  اجزای فراورده: این فراورده از اسانس 
ش���ده  تهی���ه   %75 به می���زان   )Mentha piperita(

است.
هش���دارها: مص���رف ای���ن ف���راورده روی ص���ورت 
ک���ودکان ممک���ن اس���ت باع���ث ایج���اد  ن���وزادان و 

گردد. اختالالت تنفسی و حمالت شبه آسم 
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

حساس وجود دارد.
مقدار مص���رف: به عنوان ضداحتقان بینی 2-3 
قطره در پشت لب مالیده شود. به عنوان ضددرد 

موضعی 10-5 قطره در موضع مالیده شود.
اشکال دارویی

Drop

                 MG                            
کاهش عالئم  موارد مصرف: ای���ن فراورده جهت 
ناش���ی از هموروئی���د درجه مانند خونری���زی، درد 
دائ���م، درد موقع اجابت مزاج، خارش، س���وزش و 

سنگینی مقعد به کار می  رود.
گیاه مورد  اجزای فراورده: این فراورده از  اسانس 

)Myrtus communis( تهیه شده است.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
گونه  ن���کات قابل توصیه: به محض مش���اهده هر 

گردد. عارضه یا تشدید عالئم، مصرف دارو قطع 
مقدار مصرف: روزی دوبار هر بار یک اپلیکاتور از 

راه مقعد استفاده شود.
اشکال دارویی

Rectal Ointment

         MIGRAPHAR                            
کس���ی  م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در پروفیال
میگ���رن و درم���ان ته���وع و اس���تفراغ ناش���ی از آن 

استفاده می شود.
گیاه بابونه  اجزای ف���راورده: این فراورده ح���اوی 
گاو چش���م  آلمان���ی )Matricaria recutita( و بابونه 

)Tanacetum parthenium( می باشد.
ع���وارض جانبی: امکان ایجاد درماتیت تماس���ی، 

گوارشی وجود دارد. زخم دهان و عوارض 
تداخل داروی���ی: همزمان با داروهای ضد انعقاد 

مانند وارفارین و  آسپیرین مصرف نشود.
نکات قابل توصیه: ادامه درمان حداقل به مدت 

چند ماه توصیه می شود.

مقدار مصرف
بزرگساالن: جهت پیشگیری روزی 2 تا 4 بار هر بار 
کردن حمله میگرن  کپس���ول و  برای متوق���ف  یک 

کپسول مصرف می شود. هر 6 ساعت یک 
کپس���ول و  کودکان: جهت پیش���گیری روزی 1 تا 2 
کپس���ول در  کردن حمله میگرن تا 2  برای متوقف 

روز مصرف می شود.
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اشکال دارویی
Capsule

 
       MINA-DETOX                   

م���وارد مصرف: این ف���راورده در س���وء هاضمه به  
علت اختالل عملکرد دستگاه صفراوی و به  عنوان 

کلسترول خون به کار می  رود. پایین آورنده 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کولیت  درد های ناش���ی از س���نگ  های صف���راوی، 
کبد، زردی  حاد صفراوی و التهاب ویروس���ی حاد 

انسدادی ممنوع است.
گیاه  اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره 
کنگ���ر فرنگ���ی )Cynara scolymus( به می���زان 204 

گرم می  باشد. میلی 
گر به  علت ترشح فراوان صفرا حالت  هش���دارها: ا
گردد باید مقدار مصرف  لینت مزاج و اسهال ایجاد 

کاهش داده شود.
کنش های حساس���یتی نظیر  ع���وارض جانب���ی: وا

درماتیت تماسی مشاهده شده است.
مقدار مصرف: 2-1 قرص 3 بار در روز، بعد از غذا 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

            MINA SAGE                            
م���وارد مصرف: ای���ن فراورده جه���ت جلوگیری از 
تعریق زیاد با علل مختلف نظیر یائس���گی، ضعف، 

دیستونی و تعریق با علل روانی به کار می  رود.
م���وارد منع مصرف: این فراورده در افراد مبتال به 

پرکاری تیروئید ممنوعیت مصرف دارد.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده از پ���ودر عص���اره 
 Salvia( گل���ی گی���اه مریم  خش���ک سرش���اخه های 
گ���رم تهیه ش���ده  officinalis( به می���زان 20 میل���ی 

است.
هشدارها 

1- مص���رف ای���ن دارو در آقای���ان ب���رای ی���ک دوره 
طوالنی توصیه نمی شود. 

سیس���تولیک  فش���ار  دارو  مص���رف  زم���ان  در   -2
خ���ون  فش���ار  دارای  بیم���اران  در  دیاس���تولیک  و 

کنترل شود. زمینه ای مرتب 
کی ممکن اس���ت  عوارض جانبی: در مصرف خورا

التهاب زبان و خشکی دهان ایجاد شود.
تداخل های دارویی: ای���ن فراورده با درمان های 
پایین آورنده قند خون و ضدتشنج تداخل دارد و 
ممکن اس���ت اثر سداتیو سایر داروها را نیز افزایش 

دهد.
مق���دار مصرف: روزی س���ه بار، هر ب���ار 2-1 قرص 

کمی مایعات میل شود. همراه با 
اشکال دارویی

Tablet

            MINTAGEL                   
کچل���ی  درم���ان  در  مینت���اژل  مص���رف:  م���وارد 
کشاله ران به کار می  رود. این فراورده  انگشتان پا و 
همچنین برای از بین بردن خارش و سوزش محل 
گزیدگی حشرات و سوختگی  های سطحی مصرف 

می  شود.
اجزای ف���راورده: مینتاژل حاوی 1/5% اس���انس 

نعناع )Mentha piperita( می  باشد.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
کردن موضع، روزی  مقدار مصرف: پ���س از تمیز 

3-2 بار  بر روی موضع مالیده شود.
اشکال دارویی

Topical Gel

            MODERIC                            
ی���ک  به عن���وان  ف���راورده  ای���ن  م���وارد مص���رف: 
دیورتیک مالیم و شستشو دهنده مجاری ادراری 
عفون���ی و ملتهب ش���ده در بیماری ه���ای مجاری 

کلیه به کار می رود. ادرار، مثانه و 
اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی 332- 294 
گی���اه  ان���دام هوای���ی  میلی گ���رم عص���اره خش���ک 

دم  اسب )Equisetum  arvense(می باشد.
هش���دارها: این ف���راورده در بیماران مبتال به خیز 
کلیوی باید با احتیاط  ناش���ی از نارس���ایی قلبی یا 

مصرف شود.
نکات قابل توصیه: در صورتی که از قرص به عنوان 
کلی���ه  داروی شستش���وی مج���اری ادرار  و عفون���ت 
که با برنامه ریزی مقدار  استفاده ش���ود الزم اس���ت 
گ���ردد و روزانه حداقل 1/5 تا 2  کاف���ی از دارو مصرف 

لیتر مایعات به همراه آن مصرف شود.
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مقدار مصرف: روزی دوبار هر بار دو قرص همراه د

مایعات مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

            MUCILAX                            
درم���ان  در  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
یبوس���ت  های مزمن و برای پیشگیری از یبوست 

مصرف می  شود.
موارد من���ع مصرف: این فراورده در آپاندیس���یت 
و ی���ا نش���انه   های آن، خونری���زی رکت���وم ب���ا عل���ت 
نامشخص، نارسایی احتقانی قلب، انسداد روده، 
دیاب���ت و در ص���ورت وج���ود اش���کال در بل���ع نباید 

مصرف شود.
گیاه  اجزای فراورده: این فراورده از پوس���ته دانه 
اسفرزه )Plantago ovata( به میزان 50% تهیه شده 

است.
ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادی���ر  زی���اد پوس���ته 
پس���یلیوم باعث انس���داد روده و مری می گردد. در 
ش���روع درمان ممکن است موقتًا سنگینی و  نفخ 
که با ادامه درمان برطرف  گردد  در بیم���اران ایجاد 

می  شود.
تداخل  ه���ای داروی���ی: پوس���ته پس���یلیوم باع���ث 
کلس���یم،  کاهش جذب برخی از مواد معدنی )نظیر 
گلیکوزید های   ،B12 منیزیم، م���س و روی( ویتامین
کومارین���ی می گ���ردد. مص���رف  قلب���ی و مش���تقات 
همزم���ان پوس���ته پس���یلیوم ب���ا نمک  ه���ای لیتیم 
کاهش غلظت پالس���مایی لیتی���م و وقفه  موج���ب 
گوارش���ی می شود.پوس���ته  ج���ذب آنه���ا  از مجرای 
کاهش س���رعت و  پس���یلیوم ممکن اس���ت موجب 

میزان جذب کاربامازپین شود.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
که به صورت  2- مصرف طوالنی مدت این دارو ها 
عادت درآمده باش���د ممکن اس���ت باعث وابسته 

کار روده   ها به این دارو ها شود. شدن 
3- دارو ه���ای ملی���ن را نباید بیش���تر  از  یک هفته 

)مگر با دستور پزشک( مصرف نمود.
4- ازمص���رف دارو ه���ای ملین تا دو س���اعت بعد از  

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
کننده مدفوع حاوی مقادیر  5- دارو های حجیم 
قابل توجهی قند و یا سدیم هستند،  این موضوع 
در بیماران مبتال به دیابت و افرادی که محدودیت 

مصرف سدیم دارند، اهمیت دارد.
مق���دار مص���رف: 2-1 ب���ار در روز هر ب���ار یک تا دو 

ساشه در یک لیوان آب ریخته و مصرف شود.
اشکال دارویی

Sachet

          MUSYLIUM                            
م���وارد مصرف: این ف���راورده در درمان یبوس���ت  
مص���رف  یبوس���ت  از  پیش���گیری  ب���رای  و  مزم���ن 

می  شود.
موارد من���ع مصرف: این فراورده در آپاندیس���یت 
و ی���ا نش���انه   های آن، خونری���زی رکت���وم ب���ا عل���ت 
نامشخص، نارسایی احتقانی قلب، انسداد روده، 
دیاب���ت و در ص���ورت وج���ود اش���کال در بل���ع نباید 

مصرف شود.
گیاه  اجزای فراورده: این فراورده از پوس���ته دانه 

اسفرزه )Plantago psyllium( تهیه شده است.
ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادی���ر زی���اد پوس���ته 
پس���یلیوم باعث انس���داد روده و مری می گردد. در 
ش���روع درمان ممکن اس���ت موقتًا سنگینی و نفخ 
که با ادامه درمان برطرف  گردد  در بیم���اران ایجاد 

می  شود.
تداخل  ه���ای داروی���ی: پوس���ته پس���یلیوم باعث 
کلسیم،  کاهش جذب برخی از مواد معدنی )نظیر 
گلیکوزید های   ،B12 منیزیم، مس و روی( ویتامین
کومارین���ی می گ���ردد. مص���رف  قلب���ی و مش���تقات 
همزمان پوس���ته پس���یلیوم ب���ا نمک  ه���ای لیتیم 
کاهش غلظت پالس���مایی لیتی���م و وقفه  موج���ب 
گوارش���ی می ش���ود. پوس���ته  جذب آنها از مجرای 
کاهش س���رعت و   پس���یلیوم ممکن اس���ت موجب 

کاربامازپین شود. میزان جذب 
نکات قابل توصیه

1- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
که به صورت  2- مصرف طوالنی مدت این دارو ها 
عادت درآمده باش���د ممکن اس���ت باعث وابسته 
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کار روده   ها به این دارو ها شود. شدن 
3- دارو ه���ای ملی���ن را  نباید بیش���تر از  یک هفته 

)مگر با دستور پزشک( مصرف نمود.
4- ازمص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد  از  

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
کننده مدفوع حاوی مقادیر  5- دارو های حجیم 
قابل توجهی قند و یا سدیم هستند،  این موضوع 
در بیماران مبتال به دیابت و افرادی که محدودیت 

مصرف سدیم دارند، اهمیت دارد.
مق���دار مصرف: 2-1 ب���ار در  روز هر ب���ار یک تا دو 

ساشه در یک لیوان آب ریخته و مصرف شود.
اشکال دارویی

Sachet

         MYCODERM                            
چ تینه آ  موارد مصرف: میکودرم به عنوان ضدقار

ورسیکالر به کار می  رود.
موارد منع مصرف: این فراورده در بیماران مبتال 

ع ممنوعیت مصرف دارد. به صر
گیاه  اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده از  اس���انس 
درمن���ه )Artemisia sieberi(، به می���زان 5% تهی���ه 

شده است.
مقدار مصرف: روزی دوبار به موضع مالیده شود 

گردد. و دوره درمان تکمیل 
اشکال دارویی

Topical Lotion

            MYRTEX                   
موارد مصرف: قطره میرتکس جهت درمان آفت 

مینور به کار می  رود.
اجزای ف���راورده: قطره میرتکس حاوی اس���انس 
گیاه مورد )Myrtus communis( به میزان %57/7 

می  باشد.
هشدارها

کنش  های  1- با مصرف این فراورده احتمال بروز  وا
آلرژیک وجود دارد. 

2- از آنجایی ک���ه اس���انس م���ورد ب���ر روی ص���ورت 
برون���ش،  و  حنج���ره  اسپاس���م  موج���ب  ک���ودکان 
حم���الت ش���به آس���م و حت���ی نارس���ایی تنفس���ی 
می گ���ردد، در هنگام مصرف این ف���راورده در افراد 

گیرد. فوق  باید احتیاط الزم صورت 

گوارش���ی یا  3- در ص���ورت وج���ود التهاب مجاری 
صفراوی و بیماری  های کبدی مصرف داخلی این 

فراورده ممنوع است.
عوارض جانبی

1- مص���رف داخل���ی م���ورد در م���وارد  ن���ادر موجب 
تهوع، استفراغ و  اسهال می گردد.

کودکان موجب اسپاسم حنجره،  2- در نوزادان و 
حت���ی  و  شبه آس���م  حم���الت  برون���ش،  اسپاس���م 

نارسایی تنفسی می  گردد.
مق���دار مص���رف: روزی 6-5 بار هر ب���ار 10 قطره از 
محل���ول روی تنظیف ریخته و به م���دت 30 ثانیه 

روی ضایعه قرار داده شود.
اشکال دارویی

Drop

          MYRTOPLEX                            
م���وارد مص���رف: میرتوپلک���س دارای خاصی���ت 
ضدویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 و 2 می باشد 
و در درم���ان تبخال  ه���ای پوس���ت نواحی مختلف 

بدن و اطراف واژن به کار می  رود.
اجزای ف���راورده: قطره میرتکس حاوی اس���انس 

گیاه مورد )Myrtus communis( می  باشد.
هش���دارها: از آنجایی ک���ه اس���انس مورد ب���ر روی 
کودکان موجب اسپاسم حنجره و برونش،  صورت 
حم���الت ش���به آس���م و حت���ی نارس���ایی تنفس���ی 
می  گ���ردد در هنگام مص���رف این ف���راورده در افراد 

گیرد. فوق باید احتیاط الزم صورت 
نکات قابل توصیه: از تماس دارو با داخل چشم و 

دهان خودداری شود.
مق���دار مص���رف: روزی 3 ت���ا 5 بار هر بار پوش���ش 

نازکی از  پماد روی ضایعه مالیده شود.
اشکال دارویی

Ointment

             NERVOXIN                            
موارد مصرف: این فراورده در درمان افس���ردگی، 
عصب���ی،  س���ردرد های  اضط���������راب،  بی خواب���ی، 
سردرد های دوران قاعدگی و میگرن به کار می  رود.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی 400 میلی گرم 
 Hypericum perforatum( گیاه علف چای عصاره 

( می  باشد.
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کنش  های آلرژیک د عوارض جانبی: احتمال بروز وا

و حساسیت به نور وجود دارد.
در  همزم������ان  مص������رف  داروی���ی:  تداخل ه���ای 
بیماران تح���ت درمان با دارو های ضد افس���ردگی 
خطر بروز عوارض ناخواس���ته داروی���ی )بی قراری، 
گوارش���ی( را افزای���ش می دهد.  ته���وع و اختالالت 
کی  مص���رف همزمان ب���ا ض���د بارداری ه���ای خورا
کاهش اثربخشی این دارو ها در جلوگیری  موجب 
گهانی این  از ب���ارداری می گ���ردد. قط���ع مص���رف نا
ف���راورده ممک���ن اس���ت منجرب���ه افزای���ش س���طح 
خونی برخی دارو ها ) به خصوص سیکلوسپورین، 
دیگوکس���ین، تئوفیلی���ن و وارفاری���ن( و در نتیج���ه 

گردد. سمیت ناشی از آن ها 
نکات قابل توصیه

گرفتن بیش از حد  1- پ���س از  مصرف دارو  از ق���رار 
گردد. در معرض نور و یا آفتاب شدید خودداری 

2- بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود.
3- مصرف دارو در روز های اول ممکن است باعث 
گوارش���ی و یا تش���دید س���ردرد  ایجاد ناراحتی   های 
کثر پ���س از دو تا چه���ار هفته از بین  که حدا گ���ردد 

می  رود.
مقدار مصرف: روزی 2 بار، هر بار یک قرص قبل 

از غذا مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

             NETONAL                            
م���وارد مصرف: ای���ن فراورده جه���ت رفع عفونت 
کلیه،  مجاری ادراری، پیش���گیری و درمان سنگ 
کلیه،  کننده به دفع سنگ  کمک  به عنوان مدر و 
ض���د التهاب مجاری ادراری و نیز  به عنوان درمان 

کمکی در درمان روماتیسم استفاده می شود.
موارد من���ع مصرف: در صورت وجود ادم ناش���ی 
کلی���وی مصرف این ف���راورده  از نارس���ایی قلب���ی و 

ممنوع است. 
اجزای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره برگ 
گرم  گزن���ه )Urticaria dioica( به می���زان 400 میلی 

در هر قرص می باشد.
گوارش���ی و  عوارض جانبی: احتمال بروز اختالالت 

کنش های آلرژیک وجود دارد. وا
تداخ���ل داروی���ی: مص���رف همزمان این ف���راورده 

ب���ا داروهای دیورتی���ک و ضد انعقاد خ���ون باید با 
احتیاط انجام شود. 

ن���کات قابل توصیه: مص���رف این ف���راورده باید با 
مقدار زیاد آب همراه باشد.

مق���دار مص���رف: روزی 3 بار هر ب���ار 1 قرص میل 
شود.

اشکال دارویی
Tablet

           NEUROGOL                   
موارد مصرف: این فراورده در تنش   های عصبی، 

اضطراب و بی  خوابی به کار می  رود.
موارد منع مصرف: همزمان با ضد انعقادها نظیر 

هپارین، الکل و لوپرامید نباید مصرف شود.
اجزای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره خش���ک 
 Valeriana( س���ن����بل الطیب  ری�������زوم  و  ریش���ه 
گ���رم و عص���اره  officinalis( به می���زان 160 میل���ی 
بادرنجبوی���ه )Melissa officinalis( ب���ه  می���زان 80 

گرم تهیه شده است. میلی 
هش���دارها: مص���رف مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده 
ممکن است ایجاد خواب  آلودگی نماید. بنابراین، 
که به هوش���یاری  کار با ابزاری  هن���گام رانندگی ی���ا 

کامل نیاز دارند، احتیاط شود.
م���دت  طوالن���ی  مص���رف  ب���ا  جانب�������ی:  ع���وارض 
ای���ن ف���راورده ممک���ن اس���ت س���ردرد، بی ق���راری، 
بی  خوابی، میدریاز و اختالل در عملکرد قلب بروز 
نماید. در صورت بروز عوارض معده ای- روده ای، 

الزم است مصرف دارو قطع شود.
تداخل  های دارویی: مصرف این فراورده موجب 
تش���دید اثر  س���ایر دارو ه���ای آرام بخ���ش )از جمله 

بنزودیازپین   ها( و باربیتورات  ها می  گردد.
مقدار مصرف: روزی دوبار، هر بار 2-1 قرص میل 

شود.
اشکال دارویی

Tablet

      NEUROGOL FORT           
موارد مصرف: این فراورده در تنش   های عصبی، 

اضطراب و  بی  خوابی به کار می  رود.
موارد منع مصرف: همزمان با ضد انعقادها نظیر 

هپارین، الکل و لوپرامید نباید مصرف شود.
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اج���زای فراورده: ای���ن فراورده از  عصاره خش���ک 
 Valeriana( س���نبل الطیب  ری���زوم  و  ریش���ه 
officinalis( به می���زان 320 میلی گ���رم و عص������اره 
بادرنجبوی�������ه )Melissa officinalis( به میزان 160 

میلی گرم تهیه شده است.
هشدارها: مصرف مقادیر زیاد این فراورده ممکن 
است ایجاد خواب  آلودگی نماید. بنابراین، هنگام 
کامل نیاز  که به هوشیاری  کار با ابزاری  رانندگی یا 

دارند، احتیاط شود.
م���دت  طوالن���ی  مص���رف  ب���ا  جانب���ی:  ع���وارض 
ای���ن ف���راورده ممک���ن اس���ت س���ردرد، بی ق���راری، 
بی  خوابی، میدریاز و اختالل در عملکرد قلب بروز 
نماید. در صورت بروز  عوارض معده ای-روده ای، 

الزم است مصرف دارو قطع شود.
تداخل  های دارویی: مصرف این فراورده موجب 
تش���دید اثر س���ایر دارو ه���ای آرام بخ���ش )از جمله 

بنزودیازپین   ها( و باربیتورات  ها  می گردد.
مق���دار مص���رف: ب���رای درمان اخت���الالت خواب 
با منش���ا عصبی 1 قرص نیم س���اعت تا یک ساعت 
قب���ل از خ���واب و در ص���ورت نیاز  1 ق���رص دیگر در 
طول ش���ب مصرف ش���ود. برای درمان اضطراب و 

نا آرامی ها روزی 2 عدد مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

        OBESILESS GE                            
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان درمان 

کاهش وزن مصرف می شود. کمکی در 
م���وارد منع مصرف: مصرف این ف���راورده در افراد 
کلیوی، پ���رکاری  مبت���ال ب���ه بیماری ه���ای قلب���ی، 
روده،  و  مع���ده  م���ری،  بیماری ه���ای  تیروئی���د، 
اخت���الالت عصبی مانند اضط���راب و در افراد مبتال 

به اسپاسم عضالنی ممنوع است.
اجزای ف���راورده: این ف���راورده حاوی پ���ودر برگ 
گ���وار  )Camellia sinensis( و صم���غ  چ���ای س���بز 

)Cyamopsis tetragonolobus( می باشد. 
عوارض جانبی: با مصرف مقادیر  زیاد این فراورده 
ام���کان تحریک سیس���تم عصب���ی و عالئمی مانند 
اضطراب، تپش قلب، افزایش فشار خون، سردرد، 
بی قراری و بی خوابی وجود دارد. در اوایل مصرف 
ممکن است احس���اس ُپری، تهوع، نفخ و اسهال 

کاهش قند خون  ایجاد ش���ود. امکان ایجاد عالئم 
گرس���نگی ش���دید وجود  مانند تعریق، س���رگیجه و 

دارد.
تداخ���ل داروی���ی: ای���ن ف���راورده ب���ا داروه���ای با 
خاصی���ت قلیای���ی تداخ���ل دارد. ب���ه عل���ت وجود 
م���ی  آن  مص���رف  ف���راورده  ای���ن  در  گزانتین ه���ا 
کنندگ���ی عروق  گش���اد  کاه���ش اثر  توان���د موج���ب 
دی پیریدام���ول ش���ود. چ���ای س���بز منب���ع غنی از  
ویتامین K می باش���د و نباید همزمان با داروهای 
ضدانعق���اد خ���ون مانن���د وارفارین مصرف ش���ود. 
مصرف مقادیر زیاد ف���راورده باعث افزایش غلظت 
گوار موجود  خونی و اثر تئوفیلین می ش���ود. صمغ 
کاهش ج���ذب متفورمین و در  در ف���راورده باع���ث 
کاهش اثر هیپوگلیس���میک آن می ش���ود.  نتیج���ه 
همچنی���ن ممکن اس���ت باعث اش���کال در جذب 
ویتامین ه���ا و مینرال ه���ا و برخ���ی داروه���ای دیگر 
مانن���د داروه���ای ضدب���ارداری و یا جذب آهس���ته 
بعض���ی داروها مانند دیگوکس���ین و اس���تامینوفن 

شود.
نکات قابل توصیه

ک���م خونی  ک���ودکان منجر به  1. ممک���ن اس���ت در 
میکروسیتیک شود. 

2. در بیماران دیابتیک با احتیاط مصرف شود. 
کپس���ول نیم  مق���دار مصرف: روزی 2 بار، هر بار 1 

ساعت قبل غذا به همراه آب فراوان میل شود.
اشکال دارویی

Capsule 

           OLEA-CRAT                   
کرات در درمان زیادی فش���ار  موارد مصرف: اولئا

خون به کار می  رود.
 Olea europea زیت���ون  ب���رگ  ف���راورده:  اج���زای 
 Crataegus ولی���ک  س���رخ  می���وه   ،)%32.5(
 Vaccinium 32.5%(، می���وه قره  قات(microphilla
 Zizyphus عن���اب  می���وه   ،)%20(  arctostaphylos
)%5( Mentha pulegium برگ پونه ،)%10( vulgaris

هشدارها
1- بیماران تحت درمان با دارو های قلبی-عروقی 

گوس حساس  تر  می باشند. کراتا به اثرات 
گ���وس بای���د حتم���ًا  کراتا 2- فراورده   ه���ای ح���اوی 
گ���ردد و در ط���ول درمان  با نس���خه پزش���ک تجویز 
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کنترل د ضربان قلب و  فش���ار خ���ون به ط���ور مرتب 

شود.
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف فراورده   ه���ای حاوی 
ته���وع،  س���رگیجه،  نظی���ر  عوارض���ی  گ���وس  کراتا
)روی  جل���دی  راش   ه���ای  و   تعری���ق  خس���تگی، 
گزارش شده اس���ت. مصرف مقادیر باالی  دست( 
کاهش فش���ار خ���ون، آریتمی  گ���وس می  تواند  کراتا

قلبی و خواب  آلودگی ایجاد نماید.
گلیکوزید ه���ای قلبی،  تداخل  ه���ای داروی���ی: ب���ا 
  Class III آنتی  آریت�����م���ی بتا بلوکر ه���ا، دارو ه������ای 

تداخل دارد.
مقدار مصرف: روزی 2 تا 3 بار، هر بار  یک قاشق 
غذاخ���وری را  در یک لیوان آب جوش به مدت 15 

کرده پس از صاف نمودن میل شود. دقیقه دم 
اشکال دارویی

Powder

             PASIPAY                            
به عن���وان  پاس���ی  پی  قط���ره  مص���رف:  م���وارد 
آرام بخ���ش و خ���واب  آور در تنش  ه���ای عصب���ی و 

بی  خوابی به کار می  رود.
اجزای فراورده: پاس���ی  پی از عصاره هیدروالکلی 
گل س���اعتی )Passiflora incarnata( به میزان  گیاه 

20% تهیه شده است.
هشدارها: این دارو با ایجاد خواب  آلودگی ممکن 
که نیاز به مه���ارت و دقت  اس���ت بر انج���ام اعمالی 

گذارد. دارند )مثل رانندگی( تأثیر 
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف مقادی���ر  زیاد این 
فراورده ممکن اس���ت باعث ایجاد خواب  آلودگی و 
کسیداز  افزایش اثر دارو های مهارکننده مونو آمین ا

شود.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: 10 قطره 3 ب���ار در  روز  و 30-25 قطره 
شب هنگام خواب مصرف می شود.

کودکان: 6 قطره س���ه  ب���ار در  روز  و 10 قطره هنگام 
خواب مصرف می شود.

اشکال دارویی
Drop

         PASSIFLORIN                            
م���وارد مص���رف: قط���ره پاس���ی فلورین به عن���وان 

آرام بخ���ش و خ���واب  آور در تنش   ه���ای عصب���ی و 
بی  خوابی به کار می  رود.

اجزای فراورده: پاسی فلورین از عصاره هیدروالکلی 
 )Passiflora incarnata( اندام هوایی گیاه گل ساعتی

به میزان 50%-40%  تهیه شده است.
هشدارها: این دارو با ایجاد خواب  آلودگی ممکن 
که نیاز ب���ه مهارت و  دقت  اس���ت بر انجام اعمالی 

گذارد. دارند )مثل رانندگی( تأثیر 
تداخل  ه���ای داروی���ی: مصرف مقادی���ر  زیاد این 
فراورده ممکن اس���ت باعث ایجاد خواب  آلودگی و 
کسیداز  افزایش اثر دارو های مهارکننده مونو آمین ا

شود.
کودکان باالی 12  مقدار مصرف: در بزرگس���االن و 
س���ال روزی 3 بار هر بار 5 میلی لیتر با مقداری آب 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Oral solution
 

          PECTOGOL                   
م���وارد مصرف: ای���ن فراورده در درمان س���رفه به 
کار  خصوص س���رفه های خلط دار و برونش���یت به 

می رود.
اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره برگ 
گیاه عش���قه )Hedera helix( به میزان 1/4% در هر 
کوزید(  5 میلی لیتر شربت )حاوی 6 میلی گرم  هدرا

می باشد.
گوارش���ی  ع���وارض جانب���ی: احتمال ب���روز عوارض 

کنش های آلرژیک وجود دارد. خفیف و وا
مقدار مصرف

بزرگساالن: 7/5-5 میلی لیتر 3 بار در  روز  مصرف 
می شود.

ک���ودکان: 5-2/5 میلی لیتر 3 ب���ار در  روز  مصرف 
می شود.

اشکال دارویی 
Syrup 

        PEDICOUGH                                     
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضدس���رفه و 

خلط  آور به کار می  رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Thymus vulgaris( آویش���ن  گل���دار  سرش���اخه 
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به میزان w/v 30% می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف: مقدار 5-2/5 میلی لیتر 6-3 بار 

گردد. در روز مصرف می 
اشکال دارویی

Syrup

            PEPERCIN                            
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ب���رای رف���ع درد و  
اسپاس���م  های عضالن���ی، درد های روماتیس���می، 

گو و  آرتریت مزمن به کار می  رود. لومبا
کپسایس���ین  اجزای فراورده: این فراورده حاوی 

می باشد.
عوارض جانبی: مصرف این فراورده ممکن اس���ت 
در چن���د روز اول به طور موقت موج���ب بروز درد و 
که پس از چندبار استفاده  گردد  سوزش در موضع 

برطرف خواهد شد.
نکات قابل توصیه

1. این فراورده نباید با مخاط چشم، بینی، د هان، 
مح���ل زخم یا پوس���ت آس���یب  دیده تم���اس پیدا 

نماید. 
2. بع���د از مص���رف دارو بالفاصله باید دس���ت  ها را 

شست وشو داد.
کمی  مق���دار مصرف: روزان���ه 4 بار، هر ب���ار مقدار 
ک مالیده و خوب ماس���اژ  کرم روی موضع دردنا از 

داده شود.
اشکال دارویی

Cream

          PERFORAN                   
موارد مصرف: این فراورده در درمان افس���ردگی، 
عصب���ی،  س���ردرد های  اضط���راب،  بی خواب���ی، 
سردرد های دوران قاعدگی و میگرن به کار می  رود.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی عصاره خشک 
 )Hypericum perforatum( چ���ای  عل���ف  گی���اه 

گرم است. به میزان حدود 160 میلی 
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا

و حساسیت به نور وجود دارد.
تداخل  های دارویی: مصرف همزمان با دارو های 
ضدافسردگی خطر بروز عوارض ناخواسته دارویی 

گوارش���ی( را افزایش  )بی ق���راری، تهوع و اختالالت 
می ده���د. مص���رف همزم���ان ب���ا ضدبارداری های 
کاهش اثربخش���ی ای���ن دارو ها  ک���ی موج���ب  خورا
در جلوگی���ری از ب���ارداری می گ���ردد. قط���ع مصرف 
گهان���ی ای���ن ف���راورده ممک���ن اس���ت منج���ر ب���ه  نا
افزایش س���طح خون���ی برخی دارو ه���ا )به خصوص 
سیکلوسپورین، دیگوکسین، تئوفیلین و وارفارین( 

گردد. و در  نتیجه سمیت ناشی از  آن ها 
نکات قابل توصیه

گرفتن بیش از حد در  1- پس از مصرف دارو از قرار 
گردد. معرض نور یا  آفتاب شدید خودداری 
2- بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود. 

3- مصرف دارو در روز های اول ممکن است باعث 
گوارش���ی و یا  تش���دید سردرد  ایجاد ناراحتی   های 
کثر پ���س از دو تا چه���ار هفته از بین  که حدا گ���ردد 

می  رود.
مق���دار مصرف: روزی س���ه بار، هر ب���ار یک قرص 

همراه با یک لیوان آب میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

            PERSICA                    
موارد مصرف: قطره پرسیکا در پیشگیری از جرم 
روی دندان  ها، پوس���یدگی دندان  ها، خونریزی و 
کننده د هان و  ام���راض لثه و به عن���وان ضدعفونی 

مسکن درد دندان و لثه مصرف می  شود.
ک  اجزای فراورده: عصاره هیدروالکلی گیاه مسوا
ب�������وم�������������������ادران   ،)%30(  Salvadora persica
 Mentha نعن���اع   ،)%25(  Achillea millefolium

)%45( spicata
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
نکات قابل توصیه

ک���ردن بی���ش از حد قطره خ���ودداری  1- از رقی���ق 
گردد.

2- پ���س از مصرف دارو از شس���تن د هان، خوردن 
و آش���امیدن حداق���ل ب���ه م���دت 10 ت���ا 20 دقیق���ه 

گردد. خودداری 
کثر  نتیجه حداقل یک نوبت  3- برای حصول حدا
ک شب و  یا  قبل  مصرف این د هانشویه بعد از مسوا

از خواب صورت گیرد.
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مق���دار مص���رف: جه���ت جلوگیری از پوس���یدگی د

دندان و بیماری های د هان روزی دو نوبت هر بار 
15-10 قط���ره در 15 میلی لیتر آب ریخته و به مدت 
گردش داده و دور ریخته ش���ود.  20 ثانیه در د هان 
در درمان ناراحتی  های د هان و دندان و جلوگیری 
از خونری���زی لث���ه روزی 3 تا 5 نوبت هر ب���ار 10-15 
قطره در 15 میلی لیتر آب ریخته و به مدت 20 ثانیه 
گ���ردش داده و دور ریخته ش���ود. جهت  در د ه���ان 
کش���یدن  جلوگی���ری از خونری���زی و عفونت بعد از 
دن���دان و جراحی  ه���ا روزی دو نوبت ه���ر بار 10-15 
قط���ره را در 15 میلی لیتر آب ریخت���ه و به مدت 20 

گردش داده و دور ریخته شود. ثانیه در د هان 
اشکال دارویی

Drop

          PHYTO GRIP                   
موارد مصرف: این فراورده در پیشگیری و درمان 
کننده  س���رماخوردگی، س���رفه و به  عن���وان تقویت 

سیستم ایمنی بدن به کار می رود.
موارد منع مصرف: در افراد با سابقه حساسیت، 

آسم و سنگ های صفراوی نباید مصرف شود.
گل  گیاهان  اجزای ف���راورده: عص���اره فلوئی���دی 
خش���ک آقطی Sambucus ebulus، ان���دام هوایی 
کیناس���ه Echinacea purpurea، ری���زوم زنجبی���ل  ا
 Achillea بوم���ادران  گل   ،Zingiber officinale
 ،Matricaria chamonilla گل بابونه  ،millefolium
برگ نعناع Mentha piperita، عصاره خشک میوه 

آقطی Sambucus ebulus، عسل طبیعی
هش���دارها: مصرف مقادیر  زیاد می تواند موجب 

گردد. بروز  بی  نظمی های ضربان قلب 
ع���وارض جانب���ی: ع���وارض پوس���تی نظی���ر  اریتم، 
آنژی���وادم و  کهی���ر، درماتی���ت تماس���ی،  خ���ارش، 
گزارش  گوارش���ی نظیر نفخ و سوزش معده  عوارض 

شده است.
مص���رف  ص���ورت  در  داروی���ی:  تداخل  ه���ای 
گوالنت ها  آزاتیوپرین، کورتیکوستروییدها، آنتی کوا
گردد. کت ها از مصرف این دارو  اجتناب  و آنتی پال

مقدار مصرف
بزرگس���االن:  1 قاشق غذاخوری 4-3 نوبت در روز 

مصرف می شود.
کودکان: 1 قاش���ق مرباخ���وری 4-3 نوب���ت در روز 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Syrup

       PHYTOARTHRIT                   
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
درد، س���ختی و س���فتی مفاص���ل ناش���ی از التهاب 

روماتیسمی به کار می رود.
موارد منع مصرف: زردچوبه در بیماران با سابقه 
س���نگ صفرا و مبتال به زخم معده نباید با مقادیر 

زیاد مصرف شود.
اجزای فراورده: عصاره خش���ک ری���زوم زردچوبه 
کندر  )157.5mg )Curcuma  longa، پ���ودر صم���غ 
خش���ک  عص���اره   ،150mg )Boswellia  Serrate(
 ،150mg ) Zingiber  officinalis ( ری���زوم زنجبی���ل
 tomentosa( عص���اره خش���ک پوس���ت پنجه گرب���ه

        50mg )Uncaria
هشدارها

1- با ترکیبات ضدانعقاد مانند آسپرین، هپارین و  
وارفارین نباید به طور همزمان مصرف شوند. 

گلوک���ز خ���ون در بیماران  کاهنده  2- به عل���ت اث���ر 
دیابتی باید با احتیاط مصرف شود.

ع���وارض جانب���ی: ام���کان ب���روز  بث���ورات جل���دی 
و  اس���هال وج���ود دارد. مص���رف مس���تمر زردچوبه 

گوارش شود. می تواند موجب تحریک دستگاه 
کپسول با  مقدار مصرف: 3 بار در روز، هر بار  1-2 

کمی آب بعد از غذا میل شود.
اشکال دارویی

Capsule

            PHYTOCIN                            
م���وارد مصرف: این فراورده ب���رای برطرف نمودن 
نش���انه   های سرماخوردگی، س���رفه و  احتقان بینی 

به کار می  رود.
موارد منع مصرف: این فراورده در  بیماران مبتال 
به تب باال، سرفه   های مداوم و خونریزی دستگاه 

تنفس نباید مصرف شود.
 Eucalyptus کالیپتوس اجزای فراورده: اسانس ا
)%2( Menthol پودر منتول ،)%10( camadulansis

اس���انس  مص���رف  آنجایی ک���ه  از   هش���دارها: 
موج���ب  ک���ودکان  ص���ورت  روی  ب���ر  کالیپت���وس  ا
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اسپاس���م حنجره و برونش، حمالت ش���به آس���م و 
حتی نارس���ایی تنفس���ی می  گردد، هن���گام مصرف 
این فراورده در افراد فوق  باید احتیاط الزم صورت 

گیرد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

2- در طی بخور دادن چشم  ها باید بسته باشند.
3- س���رفه   های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر  یک 
بیماری جدی باشد. در صورت تداوم نشانه   های 

بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مص���رف: قبل از مصرف شیش���ه به خوبی 
تکان داده ش���ود،  10-5 قطره از سوسپانسیون در 
ی���ک ظ���رف مناس���ب آب داغ )درحال جوش���یدن 
نباشد( ریخته و به مدت 10-5 دقیقه، در حالی که 

چشم  ها بسته است، بخور داده شود.
اشکال دارویی

Suspention

           PHYTOCOLD                            
کمکی  م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده در درم���ان 
گرفتگی بینی، سینوس  ها و  عالئم سرماخوردگی، 

به عنوان خلط  آور  به کار می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در مولتیپل اس���کلروزیس، 
س���ل  ی���ا  ای���دز  کالژن،  بیماری  ه���ای  لکوزی���س، 

ممنوعیت مصرف دارد.
 Althaea ختم��������ی  ریش�������ه  ف���راورده:  اج���زای 
 Sambucus گ�������ل آقط�������ی  ،)%13.06( officinalis
ebulus )8.17%(، اندام ه���ای هوای���ی س���رخارگل  

)%12.25(Echinacea purpurea
هشدارها: مصرف این دارو در  افراد مبتال به آسم 

توصیه نمی گردد.
کنش   های آلرژیک  عوارض جانبی: ممکن است وا

بروز نماید.
مقدار مصرف

کمی  بزرگس���االن: روزی س���ه بار هر بار دو قرص با 
آب قبل از غذا میل شود.

کودکان: نصف مقدار بزرگساالن مصرف می شود.

اشکال دارویی
Tablet

           PHYTOSPRIN                   
موارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان عالمتی 
روماتیسم، استئوآرتریت و بیماری های همراه تب 

کار می رود.  و سردرد و درد ناشی از التهاب به 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کودکان مبتال به عالئم شبه آنفلوانزا ممنوع است.

اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
گیاه بید )Salix alba( می باشد. خشک پوست 

گوارش���ی  ع���وارض جانب���ی: امکان بروز مش���کالت 
مانن���د ته���وع و مع�������ده درد، س������رگیجه، راش و  

کنش های آلرژیک وجود دارد. وا
تداخ���ل داروی���ی: از مص���رف همزم���ان ب���ا دیگ���ر  
داروهای ضدالتهاب غیر اس����تروئیدی، داروه���ای 
ضدتش�������نج مانن���د  والپروات ه���ا و فن���ی توئی���ن 
و داروه���ای ض���د انعق���اد و طوالنی کنن���ده زم���ان 
پروترومبین خودداری شود. مصرف سالیسیالت 
کاهش می دهد.  غلظت پالس���مایی ناپروکس���ن را 
باربیتورات ها و الکل عالئم ناش���ی از مصرف بیش 
از حد سالیس���یالت را می پوش���اند و ممکن اس���ت 
باعث افزایش س���میت آن شوند. مصرف همزمان 
کاهش اثر درمانی  با بتابلوکرها ممکن است باعث 

آنها شود.
ن���کات قابل توصیه: این فراورده در بیماران مبتال 
به زخم معده و اثنی عش���ر، آس���م، دیابت، نقرس، 
کلیه و اختالالت  کبد و  کمبود  G 6PD، مش���کالت 

خونریزی و هموفیلی با احتیاط مصرف شود.
مقدار مصرف: در  افراد باالی 12 سال روزی 1-2 

قرص بعد صبحانه و ناهار  میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

           PHYTOTON                            
کننده قوای  موارد مصرف: این ف���راورده تقویت 
جس���می و ذهنی بوده و مؤثر در درمان اختالالت 

کی و آلزایمر می باشد. ادرا
اج���زای ف���راورده:  کپس���ول فیتوتون ح���اوی 100 
گیاه جین سینگ  گرم عصاره خش���ک ریشه  میلی 
Panax ginseng و 60 میلی گرم عصاره خشک برگ 

گیاه جینکوبیلوبا Ginkgo biloba می باشد.
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ک���ه از دارو ه���ای پایین آورنده  1- در اف���راد دیابت���ی 
قند خون و یا انس���ولین اس���تفاده می کنند باید با 

احتیاط مصرف شود.
2- در بیماران قلبی عروقی و دارای فشار خون باال 

با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانبی: ب���ا مصرف این ف���راورده به ندرت 
ناراحتی ه���ای معده، س���ردرد و حساس���یت های 
گزارش شده است و مصرف طوالنی مدت  پوستی 
ممکن اس���ت در سیس���تم انعقادی اختالل ایجاد 

نماید. 
تداخل  ه���ای داروی���ی: از مص���رف همزم���ان این 
 NSAIDs کتی و فراورده با س���ایر دارو ه���ای ضدپال

اجتناب شود. 
نکات قابل توصیه: مصرف همزمان جین سینگ 
کافئین توصیه  ب���ا دارو های مح���رک و مقدار  زی���اد 

نمی  شود.
کپس���ول بعد از صبحانه و ناهار  مقدار مصرف: 2 

کمی مایعات به مدت 4 هفته مصرف شود. با 
اشکال دارویی

Capsule

           PHYTOVEN                   
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در درم���ان عالئم 
واری���س،  مانن���د  وری���دی  مزم���ن  نارس���ایی های 
احساس سنگینی و درد در پاها، رگ به رگ شدن و 

کوفتگی به کار می  رود.
اجزای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره خش���ک 
 Aesculus( هن���دی  ش���اه بلوط  گی���اه  می���وه 
گرم تهیه  hippocastanum( به میزان 212/7 میلی 

شده است.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت خ���ارش، تهوع، 
حساس���یت، ناراحت���ی مع���ده و تحریک دس���تگاه 

گوارش ایجاد شود.
تداخل  ه���ای دارویی: ب���ا داروه���ای ضدانعقاد و 

کت تداخل دارد. ضدپال
گونه  ن���کات قاب���ل توصی���ه: در ص���ورت ب���روز ه���ر 
حس�����اس���یت، تغی����ی���ر رن���گ پوس���ت، احس���اس 
که قابل احس���اس  گرم���ا  و دردهایی  ُگر  گرفتگ���ی و 

باشد دارو قطع شود.
مق���دار مص���رف: روزی دوب���ار )صب���ح و عصر( هر  

کافی آب  بار  ی���ک قرص بعد از غذا به همراه مقدار 
مصرف شود.

اشکال دارویی
Tablet

         PLANTAGEL                   
کم���ک ب���ه درمان  م���وارد مص���رف: پالنت���اژل در 

اسهال غیرعفونی به کار می  رود.
 Plantago major اجزای ف���راورده: دانه بارهن���گ

)%5( Mentha sp برگ نعناع ،)%40(
هش���دارها: مصرف مقادیر زی���اد  و  بیش از  مقدار 
درمانی این ف���راورده موجب لینت مزاج ش���دید و 

کاهش فشار خون می  گردد.
کنش  ه�����ای  ع���وارض جانب���ی: احتم�������ال ب���روز وا

آلرژیک )درماتیت تماسی( وجود دارد.
گرانول پالنتاژل با دارو های  تداخل  های دارویی: 
ضداس���هال مانند دیفنوکس���یالت به علت امکان 

گردد. انسداد روده نباید مصرف 
مق���دار مصرف: 2-1 قاش���ق مرباخوری در نصف 
اس���تکان آب ج���وش، چه���ار تا پن���ج نوب���ت در روز 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Sachet

           PROSTATAN                   
موارد مصرف: پروستاتان در موارد التهاب حاد و 
مزمن پروستات، سوزش و تکرر ادرار به کار می  رود.
گزن���ه Urtica dioica، اندام  اجزای فراورده: ریش���ه 
ک���دوی بدون  گزن���ه Urtica dioica، تخ���م  هوای���ی 
 Matricaria گل بابون���ه  ،Cucurbita pepo پوس���ت
 Tribulus خارخ���������اس���ک  می��������وه   ،chamomilla

 Pimpinella anisum میوه انیسون ،terrestris
گوارش���ی  عوارض جانب���ی: احتمال بروز  اختالالت 

کنش  های آلرژیک وجود دارد. )تحریک معده( و  وا
مق���دار مصرف: روزی 3 بار، هر ب���ار 40-30 قطره 
در یک فنجان آب س���رد ی���ا روزی 3 بار، هر بار یک 
قرص بعد از غذا مصرف ش���ود. قطره پروستاتان را  

می توان برای مدت 12-6 ماه مصرف نمود. 

اشکال دارویی
Drop, Tablet
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           PROSTACIN                   
م���وارد مص���رف: پروستاس���ین در م���وارد التهاب 
حاد و مزمن پروستات، سوزش و  تکرر  ادرار  به کار 

می  رود.
کدوی  اجزای فراورده: این فراورده از روغن تخم 

بدون پوست Cucurbita pepo تهیه شده است.
مق���دار مصرف: روزی 3 بار، ه���ر بار 10 قطره میل 

شود.
اشکال دارویی

Drop

          PRUSPITAN                   
م���وارد مصرف: ای���ن فراورده در درمان س���رفه به 
کار  خصوص س���رفه های خلط دار و برونش���یت به 

می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
خشک برگ گیاه عشقه )Hedera helix( می باشد. 
گوارشی خفیف و  عوارض جانبی: احتمال عوارض 

کنش های آلرژیک وجود دارد. وا
نکات قابل توصیه: طول دوره درمان حداقل یک 
هفته می باش���د. درمان با پروس���پیتان به مدت 2 
الی 3 روز پس از برطرف شدن عالئم بیماری ادامه 

یابد.
مقدار مصرف: مقدار 7/5-2/5 میلی لیتر 3 بار 

در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Syrup 

            PSYLLIUM                   
موارد مصرف: پس���یلیوم در درمان یبوست  های 
مص���رف  یبوس���ت  از  پیش���گیری  ب���رای  مزم���ن، 

می  شود.
موارد من���ع مصرف: این فراورده در آپاندیس���یت 
و ی���ا نش���انه   های آن، خونری���زی رکت���وم ب���ا عل���ت 
نامش���خص، نارس���ایی احتقان���ی قل���ب و انس���داد 
روده، دیاب���ت و در ص���ورت وج���ود اش���کال در بلع 

نباید مصرف شود.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی دانه اس���فرزه 

)Plantago psyllium( می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادیر  زیاد پس���یلیوم 
باع���ث انس���داد روده و  م���ری )معم���واًل به دلی���ل 

کم مایع���ات( می گردد. در  ش���روع درمان  مص���رف 
ممک���ن اس���ت موقتًا س���نگینی و نف���خ در بیماران 

که با ادامه درمان برطرف می  شود. گردد  ایجاد 
کاهش  تداخل  ه���ای داروی���ی: پس���یلیوم باع���ث 
جذب برخی از مواد معدنی )نظیر کلسیم، منیزیم، 
گلیکوزید ه���ای قلبی   ،B12 م���س، روی( ویتامی���ن
کومارینی می  گ���ردد. مصرف همزمان  و مش���تقات 
کاهش  پس���یلیوم ب���ا نمک  ه���ای لیتی���م موج���ب 
غلظ���ت پالس���مایی لیتیم و وقفه ج���ذب آن ها در 
گوارشی می  ش���ود. پسیلیوم ممکن است  مجرای 
کاربامازپین  موجب کاهش سرعت و میزان جذب 

شود.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
که به صورت  2- مص���رف طوالنی مدت ای���ن دارو 
عادت درآمده باش���د ممکن اس���ت باعث وابسته 

کار روده   ها به این دارو شود. شدن 
3- دارو های ملین را نباید بیشتر از یک هفته )مگر 

با دستور پزشک( مصرف نمود.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
کننده مدفوع حاوی مقادیر   5- دارو های حجیم 
قابل توجهی قند و یا سدیم هستند، این موضوع 
در بیماران مبتال به دیابت و افرادی که محدودیت 

مصرف سدیم دارند اهمیت دارد.
مق���دار مص���رف: 3-1 ب���ار در روز هر ب���ار یک تا دو 
گرم( در یک لی���وان آب ریخته و  ساش���ه )حدود 10 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Sachet

     PSYLLIUM HUSK          
درم���ان  در  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
یبوس���ت  های مزمن، برای پیش���گیری از یبوست 

مصرف می  شود.
موارد من���ع مصرف: این فراورده در آپاندیس���یت 
و ی���ا نش���انه   های آن، خونری���زی رکت���وم ب���ا عل���ت 
نامشخص، نارسایی احتقانی قلب، انسداد روده، 
دیاب���ت و در ص���ورت وج���ود اش���کال در بل���ع نباید 
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مصرف شود.د

گیاه  اجزای فراورده: این فراورده از پوس���ته دانه 
اسفرزه )Plantago psyllium( تهیه شده است.

ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادی���ر  زی���اد پوس���ته 
پس���یلیوم باع���ث انس���داد روده و م���ری )معم���واًل 
کم مایعات( می  گردد. در ش���روع  به دلیل مص���رف 
درم���ان ممک���ن اس���ت موقت���ًا س���نگینی و نفخ در 
ک���ه با ادامه درم���ان برطرف  گردد  بیم���اران ایجاد 

می  شود.
تداخل  ه���ای داروی���ی: پوس���ته پس���یلیوم باعث 
کلسیم،  کاهش جذب برخی از مواد معدنی )نظیر 
گلیکوزید های   ،B12منیزیم، مس و روی( ویتامین
کومارین���ی می  گ���ردد. مص���رف  قلب���ی و مش���تقات 
همزمان پوس���ته پس���یلیوم ب���ا نمک  ه���ای لیتیم 
کاهش غلظت پالس���مایی لیتی���م و وقفه  موج���ب 
گوارش���ی می  ش���ود. پوسته  جذب آن ها از مجرای 
کاهش س���رعت و  پس���یلیوم ممکن اس���ت موجب 

کاربامازپین شود. میزان جذب 
نکات قابل توصیه

1- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
که به صورت  2- مصرف طوالنی مدت این دارو ها 
عادت درآمده باش���د ممکن اس���ت باعث وابسته 

کار روده   ها به این دارو ها شود. شدن 
3- دارو های ملین نباید بیشتر از یک هفته )مگر با 

دستور پزشک( مصرف شود.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
کننده مدفوع حاوی مقادیر  5- دارو های حجیم 
قابل توجهی قند و یا سدیم هستند،  این موضوع 
در بیماران مبتال به دیابت و افرادی که محدودیت 

مصرف سدیم دارند، اهمیت دارد.
مقدار مص���رف: 3-2 بار در روز هن���گام خواب یا 

صبح ناشتا مصرف شود.
اشکال دارویی

Sachet

 PSYLLIUM MUCSILOID    
موارد مصرف: پس���یلیوم در درمان یبوست  های 
مزمن، برای پیشگیری از یبوست مصرف می  شود.

موارد من���ع مصرف: این فراورده در آپاندیس���یت 
و ی���ا نش���انه   های آن، خونری���زی رکت���وم ب���ا عل���ت 
نامش���خص، نارس���ایی احتقان���ی قل���ب و انس���داد 
روده، دیاب���ت و در ص���ورت وج���ود اش���کال در بلع 

نباید مصرف شود.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی دانه اس���فرزه 

)Plantago psyllium( می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: مص���رف مقادیر  زیاد پس���یلیوم 
باع���ث انس���داد روده و م���ری )معم���واًل به دلی���ل 
ک���م مایعات( می گ���ردد. در ش���روع درمان  مصرف 
ممک���ن اس���ت موقتًا س���نگینی و نف���خ در بیماران 

که با ادامه درمان برطرف می  شود. گردد  ایجاد 
کاهش  تداخل  ه���ای داروی���ی: پس���یلیوم باع���ث 
جذب برخی از مواد معدنی )نظیر کلسیم، منیزیم، 
گلیکوزید ه���ای قلبی   ،B12 م���س، روی( ویتامی���ن
کومارینی می  گ���ردد. مصرف همزمان  و مش���تقات 
کاهش  پس���یلیوم ب���ا نمک  ه���ای لیتی���م موج���ب 
غلظ���ت پالس���مایی لیتیم و وقفه ج���ذب آن ها در 
گوارشی می  ش���ود. پسیلیوم ممکن است  مجرای 
کاربامازپین  موجب کاهش سرعت و میزان جذب 

شود.
نکات قابل توصیه

1- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
که به صورت  2- مص���رف طوالنی مدت ای���ن دارو 
عادت درآمده باش���د ممکن اس���ت باعث وابسته 

کار روده   ها به این دارو شود. شدن 
3- دارو های ملین را نباید بیشتر از یک هفته )مگر 

با دستور پزشک( مصرف نمود.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر  دارو ها خودداری شود.
کننده مدفوع حاوی مقادیر  5- دارو های حجیم 
قابل توجهی قند و یا سدیم هستند، این موضوع 
در بیماران مبتال به دیابت و افرادی که محدودیت 

مصرف سدیم دارند اهمیت دارد.
مق���دار مص���رف: 3-1 ب���ار در روز هر ب���ار یک تا دو 
قاش���ق س���وپ خوری از فراورده در ی���ک لیوان آب 

ریخته و مصرف شود.
اشکال دارویی

Powder
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   PURSINA EUCALYPTUS          
            INHALER                            

موارد مص���رف: این فراورده برای برطرف نمودن 
نشانه   های سرماخوردگی، س���رفه و احتقان بینی 

به کار می  رود.
م���وارد منع مصرف: در  بیماران مبتال به تب باال، 
س���رفه   های م���داوم و خونری���زی دس���تگاه تنفس 

نباید مصرف شود.
 Eucalyptusکالیپت���وس اج���زای فراورده: تنت���ور ا

 )%1( Menthol پودر منتول ،)%99.99( globules
اس���انس  مص���رف  آنجایی ک���ه  از  هش���دارها: 
موج���ب  ک���ودکان  ص���ورت  روی  ب���ر  کالیپت���وس  ا
اسپاس���م حنجره و برونش، حمالت ش���به آس���م و 
حتی نارس���ایی تنفس���ی می  گردد، هن���گام مصرف 
این فراورده در افراد فوق باید احتیاط الزم صورت 

گیرد.
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو باید به صورت بخور مصرف ش���ود و از 
گردد. کیدًا خودداری  خوردن آن ا

2- در طی بخور دادن چشم  ها باید بسته باشند.
3- س���رفه   های مداوم ممکن اس���ت نش���انگر  یک 
بیماری جدی باشد. در صورت تداوم نشانه   های 

بیماری باید به پزشک مراجعه شود.
مقدار مصرف: روزانه چندبار،  هر بار یک قاش���ق 
س���وپ خوری از محلول در یک ظرف مناسب آب 
داغ )در حال جوش���یدن نباشد( ریخته و به مدت 
10-5 دقیقه، در حالی که چش���م  ها بس���ته اس���ت، 

بخور داده شود.
اشکال دارویی

Solution

   PYGIUM AFRICANUM     
موارد مصرف: این ف���راورده در اختالالت ادراری 
ناشی از ابتال به بزرگی خوش خیم پروستات به کار 

می  رود.
گیاه  اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره 
گرم  )Pygium africanum( به میزان 55-45 میلی 

می باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 
دستگاه گوارش )از تهوع تا درد شدید معده( گردد. 

کنش های حساسیتی وجود دارد. احتمال بروز وا

کپسول  کپسول صبح و یک  مقدار مصرف: یک 
عصر ترجیحًا قبل از غذا مصرف شود.

اشکال دارویی
Capsule

               RAHA                            
کمک در  م���وارد مصرف: ای���ن فراورده به عن���وان 

رفع عالئم ترک اعتیاد به کار می  رود.
م���وارد منع مص���رف: در بیماران مبتال به آس���م و 
کودکان با عالئم شبیه آنفوالنزا  ممنوعیت مصرف 

دارد. 
هیدروالکل���ی  عص���اره  ف���راورده:  اج���زای 
 ،)v/v%41.91(  Berberis vulgaris زرش���ک 
 Valeriana officinalis س���������نبل الط����������یب 
 ،)v/v%9.91(  Salix alba بی���د   ،)v/v%9.91(
 ،)v/v%19.91(  Matricaria chamomilla بابون���ه 
اسفند v/v%4.91( Peganum harmala(، دارچین 

)v/v%2.91( Cinnamomum zeylanicum
هشدارها

کنش  های آلرژی���ک )درماتیت  1- احتم���ال ب���روز وا
کسی( وجود دارد.  تماسی، آنافیال

2- مص���رف مقادیر زیاد این فراورده ممکن اس���ت 
هن���گام  بنابرای���ن  نمای���د،  خواب آلودگ���ی  ایج���اد 
کامل نیاز  که به هوشیاری  کار با ابزاری  رانندگی یا 

دارند، احتیاط شود. 
3- در افراد حس���اس به اسید سالیسیلیک، مبتال 
گوارش���ی، هموفیلی،  ب���ه آس���م، زخم  ه���ای ح���اد 
نقرس، کمی پروترومبین خون و دیابت با احتیاط 

مصرف شود.
ع���وارض جانب���ی: با مص���رف مقادی���ر بس���یار زیاد 
تهوع و اس���هال ممکن است بروز نماید. با مصرف 
طوالنی مدت این فراورده ممکن اس���ت س���ردرد، 
بی قراری، بی خوابی، میدری���از و  اختالل عملکرد 

قلب بروز  نماید.
ب���ا  از مص���رف همزم���ان  تداخل  ه���ای داروی���ی: 
دارو های ح���اوی سالیس���یالت   ها و دارو های ضد 
الته���اب غیراس���تروییدی خ���ودداری ش�����������������ود. 
مصرف ای���ن ف����راورده می  تواند موجب تشدید  اثر  
س���ایر دارو های آرام بخش )به ویژه بنزودیازپین   ها( 
گ���ردد. در مص���رف همزم���ان ب���ا  و  باربیتورات  ه���ا 
وارفارین ممکن است اثرات وارفارین افزایش یابد.



744

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
مق���دار مص���رف: روزی 3 ب���ار، ه���ر ب���ار 2 قاش���ق د

مرباخ���وری در نص���ف لی���وان آب قن���د قب���ل از غذا 
مصرف شود.

اشکال دارویی
Oral solution

            RAHAMIN                    
کم���ک  جه���ت  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
کاه���ش درده���ای عضالن���ی و مفصلی ناش���ی  ب���ه 
از اس���تئوآرتریت و اخت���الالت روماتیس���می ب���ه کار 

می رود.
اجزای ف���راورده: عصاره خش���ک پنجه ش���یطان 
کن���در  پ���ودر   ،)Harpagophytum procumbens(
 ،)Menthol( منت���ول   ،)Boswellia papyrifera(
 ،)Olea europea( روغن زیتون ،)Camphora( کامفر
روغ���ن دانه انگور )Vitis vinifera(، اس���انس نعناع 
گلوکزآمی���ن س���ولفات،متیل   ،)Mentha piperita(
 Oenothera( گل مغرب���ی س���ولفونیل متان، روغن 

)biennis
ب���روز  باع���ث  اس���ت  ممک���ن  جانب���ی:  ع���وارض 
کنش های حساسیتی )درماتیت تماسی( شود. وا

نکات قابل توصیه
1- از تماس دارو با چشم و مخاط جلوگیری شود.
2- پم���اد روی زخ���م ب���از یا پوس���ت آس���یب دیده 

مصرف نشود.
مقدار مصرف: روزی 3-2 ب���ار الیه نازکی از پماد 
بر روی محل درد مالیده شود و ماساژ داده شود.

اشکال دارویی
Ointment

              RASIN                            
م���وارد مص���رف: رازی���ن در نف���خ مع���ده، س���رفه، 

گلو به کار می  رود. حساسیت و خارش 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کب���دی، بیماری  ه���ای  هپاتی���ت مزم���ن، س���یروز 
کیس���ه صفرا، اختالالت  کبد، التهاب  کلس���تاتیک 
خ���ون،  فش���ار  زی���ادی  آریتم���ی،  کلی���ه،  ش���دید 

هیپرتونی، زیادی پتاسیم خون ممنوع است.
اج���زای ف���راورده: ق���رص رازی���ن حاوی اس���انس 
ریش���ه  و عص���اره   )Foeniculum vulgare( رازیان���ه 

شیرین  بیان )Glycyrrhiza glabra( می  باشد.

هش���دارها: مصرف مقادی���ر زیاد این ف���راورده در 
بیماران قلبی-عروقی توصیه نمی گردد.

عوارض جانبی: مصرف طوالنی مدت این فراورده 
ممکن است سبب بروز  اثرات مینرالوکورتیکوییدی 
)احتب���اس آب و س���دیم، افزای���ش دفع پتاس���یم( 

گردد.
تداخل های دارویی

ح���اوی  فراورده   ه���ای  همزم���ان  مص���رف   -1
کورتیکوس���ترویید ها و دارو ه���ای  ش���یرین بیان ب���ا 
هورمونی با اثرات اس���تروژنی و  آنتی استروژنی باید 

گیرد. با احتیاط صورت 
2- مصرف ای���ن فراورده ب���ا فوروزمای���د، دارو های 
تیازیدی، دارو ه���ای آنتی  آریتمی )پروکایین آمید و 

کینیدین( توصیه نمی شود.
مص���رف  از   ناش���ی  خ���ون  پتاس���یم  کاه���ش   -3
ش���یرین  بیان می  تواند س���میت دیژیتال را تشدید 

نماید.
مق���دار مص���رف: ه���ر 2 تا 3 س���اعت 1 ی���ا 2 قرص 

مکیده یا جویده شود.
اشکال دارویی

Tablet

           RECUBIZUL                   
موارد مصرف: این فراورده در درمان التهاب، زخم 
و س���وختگی های پوس���تی و نیز درمان س���وختگی 
ک���ودکان، درماتوز  التهابی،  های ناش���ی از  ادرار  در 

نورودرماتیت و التهاب ناحیه مقعد به کار می رود.
گیاه بابونه  اجزای ف���راورده: این فراورده ح���اوی 
گل همیش���ه بهار  آلمان���ی )Matricaria recutita( و 

)Calendula officinalis( می باشد.
عوارض جانبی: احتمال ایجاد درماتیت تماس���ی 

وجود دارد.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: در اف���راد مبت���ال به آس���م با 

احتیاط مصرف شود. 
مقدار مص���رف: روزی 4-3 مرتبه هر بار یک الیه 

نازک از پماد روی موضع مورد نظر مالیده شود.
اشکال دارویی:

Ointment 

     REGLIS MOATTAR           
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در زخ���م مع���ده و  
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اثنی  عشر  به کار می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کب���دی، بیماری  ه���ای  هپاتی���ت مزم���ن، س���یروز 
کیس���ه صفرا،  اختالالت  کبد، التهاب  کلس���تاتیک 
کلی���ه، آریتم���ی،  افزای���ش فش���ار خ���ون،  ش���دید 

هیپرتونی،  افزایش پتاسیم خون ممنوع است.
اج���زای ف���راورده: عص���اره خش���ک ش���یرین  بیان 
ریش���ه  پ���ودر   ،)%83.3(Glycyrrhiza glabra
ش���یرین  بیان Glycyrrhiza glabra )15.2%(، زی���ره 
رازیان���ه   ،)%0.34(  Cuminum cyminum س���بز 
ختم���ی  گل   ،)%0.69(  Foeniculum vulgare

)%0.34( Althaea officinalis
هشدارها: توصیه می  گردد این دارو در افرادی که 
مشکالت قلبی-عروقی و یا فشار خون باال دارند با 

احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانبی: عصاره تام ش���یرین  بیان به علت 
داشتن اثرات مینرالوکورتیکوییدی سبب احتباس 
برگش���ت  پذیر  آب و س���دیم ش���ده، دفع پتاسیم را  

افزایش می دهد.
تداخل های دارویی

ب���ا  ف���������راورده  ای���ن  همزم�������ان  مص�������رف   -1
کورتیکوس���ترویید ها و دارو های هورمونی با اثرات 
اس���تروژنی و آنتی  استروژنی باید با احتیاط صورت 

گیرد.
2- مصرف ای���ن فراورده ب���ا فوروزمای���د، دارو های 
تیازیدی و دارو های آنتی  آریتمی )پروکایین  آمید و 

کینیدین( توصیه نمی شود.
مص���رف  از  ناش���ی  خ���ون  پتاس���یم  کاه���ش   -3
شیرین بیان می  تواند س���میت دیژیتال را تشدید 

نماید.
مقدار مصرف: روزی 3 بار، قبل از غذا هر بار یک 
قاش���ق چایخ���وری از ف���راورده در ی���ک فنجان آب 

جوش ریخته و پس از  سرد شدن میل شود.
اشکال دارویی

Powder

           REMICOLD                   
به عن���وان  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
کمک  تقویت کننده سیس���تم دفاع���ی بدن جهت 
به درمان عفونت  های مجاری تنفس���ی و ادراری و 

سرماخوردگی به کار می  رود.

م���وارد من���ع مص���رف: در مولتیپل اس���کلروزیس، 
بیماری  های کالژن، ایدز یا سل ممنوعیت مصرف 

دارد.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Echinacea purpurea( گی���اه س���رخارگل خش���ک 

به میزان 47% می  باشد.
کنش  های آلرژیک  عوارض جانبی: ممکن است وا

بروز نماید.
کپسول با  مقدار مصرف: روزانه 3 بار، هر بار 1-2 

آب مصرف شود.
اشکال دارویی

Capsule

       RHUMATOGOL              
موارد مصرف: این فراورده در درمان روماتیسم، 
کمک���ی در  ک و نی���ز  درم���ان  اس���تئوآرتریت دردن���ا
کار می رود. بیماری های دژنراتیو بافت همبند به 

موارد منع مصرف: مصرف این فراورده در  بیماران 
مبتال به زخم معده و اثنی عشر ممنوع است.

گیاه  اج���زای ف���راورده: هر قرص ح���اوی عص���اره 
 )Harpagophytum procumbens( پنجه ش���یطان

گرم می باشد. به میزان 480 میلی 
عوارض جانبی: امکان بروز اختالالت گوارشی و نیز 

کنش های آلرژیک وجود دارد. وا
تداخ���ل دارویی: مص���رف این ف���راورده می تواند 
موجب تش���دید اثر وارفارین و  داروهای متابولیزه 

کبد شود. شونده توسط 
نکات قابل توصیه

1- مصرف این فراورده در بیماران مبتال به س���نگ 
صفرا با احتیاط انجام شود.

2- مص���رف این ف���راورده در بیماران با مش���کالت 
قلبی و فشار خون با احتیاط انجام شود.

مق���دار مص���رف: روزی 2 قرص بع���د از  غذا میل 
شود.

اشکال دارویی
 Tablet

          ROSEMARY                            
موارد مص���رف: برای تس���کین موضعی درد های 

عضالنی و مفصلی مصرف می شود.
 Rosmarinusاجزای ف���راورده: اس���انس رزم���اری
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کامفر، منتولد  ،officinalis

کنش  های آلرژیک  ع���وارض جانبی:  امکان ب���روز وا
وجود دارد.

مق���دار مصرف: روزی س���ه بار در موض���ع مالیده 
شود.

اشکال دارویی
Ointment

        ROSMARIDIN                       
موارد مص���رف: برای تس���کین موضعی درد های 

عضالنی و مفصلی مصرف می شود.
 Rosmarinusاجزای ف���راورده: اس���انس رزم���اری

کامفر، منتول  ،officinalis
کنش  های آلرژیک  ع���وارض جانبی:  امکان ب���روز وا

وجود دارد.
مق���دار مصرف: روزی س���ه بار در موض���ع مالیده 

شود.
اشکال دارویی

Cream

           RUGINSENG                       
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در تقوی���ت قوای 
کاهش ضعف و خستگی، عدم  جس���می و ذهنی، 
تمرک���ز  و  در دوران نقاه���ت و ب���ه عن���وان مح���رک 

کار می رود. سیستم ایمنی به 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
بیم���اران مبتال به فش���ار خون باال، بیم���اری های 
گزما ممنوع  اتوایمی���ون، رینی���ت آلرژیک، آس���م و ا

است. 
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
گیاه جینسنگ )Panax ginseng( به  خشک ریشه 

گرم در هر قرص می باشد. میزان 500 میلی 
ع���وارض جانبی: امکان بروز  بی خوابی، تحریک و 

بی قراری، افزایش فشار خون و ادم وجود دارد.
تداخل داروی���ی: همزمان با داروهای ضد انعقاد 
مانند وارفارین و آس���پیرین مصرف نشود. به علت 
اثر پایی���ن آورنده قند خون جینس���نگ در صورت 
کاهن���ده قند خون  مص���رف همزمان ب���ا داروهای 
احتم���ال افزای���ش اث���ر  آنها وج���ود دارد. ب���ه همراه 
ترکیبات محرک CNS  مانند کافئین باعث افزایش 

اثر آنها و بی قراری می شود. 

مق���دار مص���رف: روزی 2بار، هرب���ار 1 قرص بعد از 
صبحانه و ناهار همراه آب میل شود.

اشکال دارویی
Tablet

             SALVIGOL                   
م���وارد مصرف: ای���ن فراورده جه���ت جلوگیری از 
تعریق زیاد با علل مختلف نظیر یائس���گی، ضعف، 
دیس���تونی وژتاتی���و و تعری���ق با عل���ل روان���ی به کار 

می  رود.
م���وارد منع مصرف: این فراورده در افراد مبتال به 

پرکاری تیروئید ممنوعیت مصرف دارد. 
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده از پ���ودر عص���اره 
 Salvia( گی���اه مریم گل���ی خش���ک سرش���اخه های 

officinalis( به میزان 17/63% تهیه شده است.
هشدارها

1- مص���رف ای���ن دارو در آقای���ان ب���رای ی���ک دوره 
طوالنی توصیه نمی شود. 

2- ط���ی مصرف دارو فش���ار خون بیم���اران دارای 
کنترل شود. فشار خون 

ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت الته���اب زب���ان و 
خشکی دهان ایجاد نماید.

تداخل  های دارویی: ای���ن فراورده با درمان های 
پایین آورنده قند خون و ضدتشنج تداخل دارد و 
ممکن اس���ت اثر سداتیو سایر داروها را نیز افزایش 

دهد.
مق���دار مص���رف: روزی 3 ب���ار، هر ب���ار 2-1 قرص 

کمی مایعات میل شود. همراه با 
اشکال دارویی

Tablet

            SALVISAN                                      
م���وارد مصرف: ای���ن ف���راورده برای رف���ع التهاب 

گلو مصرف می گردد. غشای مخاطی د هان و 
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
   )Salvia officinalis( مری��������م گل���ی  هیدروالکل���ی 

به میزان 28% می  باشد.
کافی از   مق���دار مص���رف: روزی س���ه بار به مق���دار 
ژل بر روی موضع قرار داده و به  نرمی ماس���اژ داده 

شود.
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اشکال دارویی
Topical gel

            SAMIL AX                    
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

مدت یبوست مصرف می شود.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی 45/5% پودر 
برگ س���نا )Cassia angustifolia( و 1/8% اس���انس 

زیره )Cuminum cyminum( می  باشد.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده و  آپاندیسیت نباید مصرف شود.
هشدارها

ملین   ه���ای  از  م���دت  طوالن���ی  اس���تفاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید. آنترا

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قه���و ه ای مایل به قرم���ز( همراه با 

افزایش pH  آن می گردد.
3- دارو های ملین نباید بیشتر  از  یک هفته )مگر  

با دستور پزشک( مصرف شوند.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از  

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  م���دت  طوالن���ی  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
دوز ه���ای ب���االی این فراورده موج���ب از بین رفتن 
کارای���ی روده   ه���ا، اس���هال و از دس���ت دادن آب و 
الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومین���وری و 
هماتوری می گردد. مقادیر زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 

نکات قابل توصیه
1- این دارو به دلیل تغییر رنگ و افزایش pH  ادرار 
ممکن اس���ت با  آزمایش  های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر می  گردد. بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
مق���دار مصرف: به عنوان ملین 2-1 قرص در روز  
و در افراد مسن نصف این مقدار مصرف می شود. 
به عنوان مس���هل 3-2 قرص یکج���ا قبل از خواب 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

             SANKOL                    
دف���ع  ب���رای  س���نکل  قط���ره  مص���رف:  م���وارد 
سنگ  های مجاری ادرار، تسکین درد های کلیوی 

و عفونت  های مجاری ادراری به کار می  رود.
 Foeniculum اجزای فراورده: عصاره دانه رازیانه
 Cuminum س���بز  زی�������ره  دان���ه   ،)%25(  vulgare
 Laurus nobilis ب���و  ب������رگ   ،)%12.5(  cyminum
 ،)%12.5( Cerasus avium گی���الس )12.5%(، دم 
خارخاس���ک،   ،)%12.5(  Zea mays ذرت  کل  کا
خرب���زه  تخ���������م   ،)%12.5(   Tribulus terrestris

)%12.5( Cucumis melo
هشدارها: مصرف مقادیر زیاد این فراورده ممکن 

گردد. است منجربه اختالل آب و  الکترولیت  
کنش  های  ع���وارض جانب���ی: احتم�������ال ب������روز  وا

کهیر( وجود دارد. آلرژیک )درماتیت تماسی و 
نکات قابل توصیه

1- نوش���یدن مقادیر  زیاد آب و مایعات همزمان با 
مصرف این دارو توصیه می  شود.

2- ای���ن دارو در افراد با معده حس���اس باید بعد از  
غذا میل شود.

مق���دار مص���رف: روزی 3 بار، هر ب���ار 60-50 قطره 
در ی���ک فنجان آب س���رد بعد از  غذا مصرف ش���ود. 
در م���وارد ح���اد، درمان با س���نکل می  تواند تا مدت 
ی���ک م���اه ادامه یاب���د. در درمان مزم���ن و به منظور 
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پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ مقدار مصرف 30 د

قطره، 3-2 بار در  روز  برای مدت یک هفته توصیه 
می گردد که این رژیم درمانی باید هر ماه تکرار گردد.

اشکال دارویی
Drop

            SEDAMIN                     
موارد مصرف: این ف���راورده در بی خوابی های با 

منشا عصبی به کار می  رود.
اجزای فراورده: این فراورده  از پودر ریشه و ریزوم 
سنبل  الطیب )Valeriana officinalis( تهیه شده 

است.
هش���دارها: مص���رف مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده 
ممکن است ایجاد خواب  آلودگی نماید. بنابراین، 
که به هوش���یاری  کار با ابزاری  هن���گام رانندگی ی���ا 

کامل نیاز دارد احتیاط شود.
عوارض جانبی: ممکن اس���ت س���ردرد، بی قراری، 
بی خوابی، میدریاز و اختالل در عملکرد قلب بروز  

نماید.
تداخل  های دارویی: مصرف این فراورده موجب 
تش���دید اثر س���ایر دارو ه���ای آرام بخ���ش )از جمله 

بنزودیازپین   ها( و باربیتورات   ها می  گردد.
کپس���ول یک س���اعت قبل از  مقدار مصرف: 1-2 

خواب همراه با یک لیوان آب میل شود.
اشکال دارویی

Capsule

            SENAGOL                   
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

کودکان مصرف می  شود. مدت یبوست 
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده  و  آپاندیسیت نباید مصرف شود.
اج���زای فراورده: این ف���راورده حاوی عصاره برگ 

سنا )Cassia obovata( می  باشد.
هشدارها

ملین   ه���ای  از  م������دت  طوالن��������ی  اس���تفاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید. آنترا

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قه���و ه ای مایل به قرم���ز( همراه با 

افزایش pH آن می گردد.
3- دارو های ملین نباید بیشتر از یک هفته )مگر با 

دستور پزشک( مصرف شوند.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  م���دت  طوالن���ی  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده موجب از بی���ن رفتن 
کارای���ی روده   ه���ا، اس���هال و از دس���ت دادن آب و 
الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومین���وری و 
هماتوری می گردد. مقادیر  زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1- این دارو به دلیل تغییر رنگ و  افزایش pH ادرار 
ممکن اس���ت با آزمایش  های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر می  گردد. بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
مق���دار مص���رف: 1/5-0/5 قاش���ق مرباخ���وری 

کثر دو بار در روز مصرف می شود.. حدا
اشکال دارویی

Syrup

          SENAGRAPH                   
م���وارد مص���رف: این ف���راورده به  عنوان مس���هل 
کول���ون قب���ل از رادیوگرافی،  کام���ل  جه���ت تخلیه 
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کولونوسکوپی و جراحی مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده و آپاندیسیت نباید مصرف شود.
اجزای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره خش���ک 

برگ سنا )Cassia angustifolia( تهیه شده است.
هشدارها

ملین   ه���ای  از  م��������دت  طوالن���ی  اس���ت�����فاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید. آنترا

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قه���و ه ای مایل به قرم���ز( همراه با 

افزایش pH آن می گردد.
3- دارو های ملین نباید بیشتر از یک هفته )مگر با 

دستور پزشک( مصرف شوند.
4- از  مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  م��������دت  طوالن���ی  مص������رف  جانب���ی:  ع���وارض 
مقادی���ر زی���اد ای���ن ف���راورده موج���ب از بی���ن رفتن 
کارای���ی روده   ه���ا، اس���هال و از دس���ت دادن آب و 
الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومین���وری و 
هماتوری می گردد. مقادیر  زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

 pH 1- ای���ن دارو به دلی���ل تغیی���ر رن���گ و  افزایش
ادرار ممک���ن اس���ت ب���ا آزمایش  ه���ای تش���خیصی 

تداخل نماید.
2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر می  گردد. بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
مقدار مصرف: مقدار ml/kg  1 باید 12-6 س���اعت 
قبل از رادیوگرافی یا آندوسکوپی همراه 8-6 لیوان 

آب مصرف شود.
اشکال دارویی

Syrup

            SENALAX                     
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

مدت یبوست مصرف می شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده و  آپاندیسیت نباید مصرف شود.
اجزای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره خش���ک 
گش���نیز  ب���رگ س���نا )Cassia angustifolia( و دان���ه 

)Coriandrom sativum( تهیه شده است.
هشدارها

ملین   ه���ای  از  م���دت  طوالن���ی  اس���تفاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید. آنترا

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قه���و ه ای مایل به قرم���ز( همراه با 

افزایش pH آن می گردد.
3- دارو های ملین نباید بیشتر از یک هفته )مگر با 

دستور پزشک( مصرف شوند.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  م���دت  طوالن���ی  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
مقادی���ر زی���اد ای���ن ف���راورده موج���ب از بی���ن رفتن 
کارای���ی روده   ه���ا، اس���هال و از دس���ت دادن آب و 
الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومین���وری و 
هماتوری می گردد. مقادیر  زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
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مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه د

گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو به دلیل تغییر رنگ و افزایش pH ادرار 
ممکن اس���ت با  آزمایش  های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر می  گردد. بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
مقدار مصرف

بزرگساالن: 2-1 قرص هنگام خواب مصرف شود، 
در افراد مسن ش���روع مصرف نصف مقدار مصرف 

بزرگساالن است.
کودکان: یک قرص هنگام خواب مصرف شود.

اشکال دارویی
Tablet

           SENALINE                    
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

مدت یبوست مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده و آپاندیسیت نباید مصرف شود.
 Cassia angustifolia اجزای ف���راورده: برگ س���نا
 Cuminum cyminum س���بز  زی���ره  دان���ه   ،)%50(

)%25( Rosa damascene گل سرخ  ،)%25(
هشدارها

ملین   ه���ای  از  م���دت  طوالن���ی  اس���تفاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید. آنترا

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قه���و ه ای مای���ل ب���ه قرمز( هم���راه با 

افزایش pH آن می گردد.

3- دارو های ملین نباید بیشتر از  یک هفته )مگر 
با دستور پزشک( مصرف شوند.

4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 
مصرف سایر دارو ها خودداری شود.

و  م���دت  طوالن���ی  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده موجب از بی���ن رفتن 
کارای���ی روده   ه���ا، اس���هال و از دس���ت دادن آب و 
الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومین���وری و 
هماتوری می گردد. مقادیر زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو به دلیل تغییر رنگ و افزایش pH ادرار 
ممکن اس���ت با آزمایش  های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر می  گردد. بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
مقدار مصرف: یک قاش���ق غذاخوری از مخلوط 
سنالین )در افراد مسن شروع مصرف نصف مقدار 
مصرف بزرگساالن( در یک لیوان آب جوش ریخته 
و پ���س از نیم س���اعت صاف ش���ود و مصرف ش���ود. 
برای اجابت مزاج و تخلیه سریع روده   ها  تا دو برابر  

مقدار  فوق می تواند مصرف شود.
اشکال دارویی

Powder
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          SENALIN 7.5                   
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

مدت یبوست مصرف می  شود.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده و آپاندیسیت نباید مصرف شود.
اجزای فراورده: عصاره خش���ک برگ و میوه س���نا 
 Rosa گل سرخ گلبرگ   ،)%34.2( Cassia obovata
 Foeniculum 15.1%(، اسانس رازیانه( damascene

)%0.45( vulgare
هشدارها

ملین   ه���ای  از  م���دت  طوالن���ی  اس���تفاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید. آنترا

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قه���و ه ای مایل به قرم���ز( همراه با 

افزایش pH آن می گردد.
3- دارو های ملین نباید بیشتر از یک هفته )مگر با 

دستور پزشک( مصرف شوند.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  م���دت  طوالن���ی  مص���رف  ج����انب���ی:  ع�������وارض 
مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده موجب از بی���ن رفتن 
کارای���ی روده   ه���ا، اس���هال و از دس���ت دادن آب و 
الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومین���وری و 
هماتوری می گردد. مقادیر زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 
ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو به دلیل تغییر رنگ و افزایش pH ادرار 

ممکن اس���ت با آزمایش  های تش���خیصی تداخل 
نماید.

2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر می  گردد. بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدف���وع و جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
مق���دار مص���رف:  1 قرص در روز و در  افراد مس���ن 

نصف قرص مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet

             SESALIN                            
کردن  م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده جهت ن���رم 
و جلوگیری از خش���ک ش���دن مخاط بینی بس���یار 

خشک به کار می رود.
کنجد  اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده از روغ���ن 

)Sesamum indicum ( تهیه شده است.
مقدار مصرف

بزرگس���االن: روزی 2 بار، هر ب���ار 3-2 پاف مصرف 
می شود.

ک���ودکان: روزی 2 ب���ار، ه���ر ب���ار ی���ک پ���اف مصرف 
می شود.

اشکال دارویی
Nasal Spray

          SHIRAFZA                   
موارد مصرف: ش���یرافزا جهت افزایش ش���یر مادر 
ب���ه کار م���ی  رود و باعث برط���رف ش���دن اختالالت 

گوارشی و آرامش طفل شیرخوار می  گردد.
اجزای فراورده 

قطره ش���یرافزا: عص���اره هیدورالکلی دان���ه رازیانه 
س���بز  زی���ره  دان���ه   ،)%50(  Foeniculum vulgare
ش���نبلیله  دان���ه   ،)%20(  Cuminum cyminum
ان���دام   ،)%20(  Trigonella foenum، graecum

)%10( Anethum graveolens هوایی شوید
 Foeniculum رازیان���ه  می���وه  ش���یرافزا:  کپس���ول 
 ،Cuminum cyminum  میوه زیره س�����بز ،vulgare
 ،Trigonella foenum graecum ش���نبلیله  دان���ه 

Anethum graveolens ان����دام هوایی ش���وید
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کنش های آلرژیک د عوارض جانبی: احتمال بروز  وا

وجود دارد.
تداخل  های دارویی:  احتمال دارد ب����ا دارو ه���ای 

پایین  آورنده قند خون تداخل نماید.
مقدار مصرف

قط���ره: روزانه 3 نوبت، هر بار 30-20 قطره در یک 
کم���ی قند بعد از غ���ذا مصرف  فنج���ان آب س���رد با 

شود.
کپسول بعد از  کپس���ول: روزانه 3 نوبت، هر بار یک 

غذا میل شود.
اشکال دارویی

Drop/Capsule

           SHIRINUSH                    
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در زخ���م مع���ده و  

اثنی  عشر  به کار می  رود.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کب���دی، بیماری  ه���ای  هپاتی���ت مزم���ن، س���یروز 
کیس���ه صفرا، اختالالت  کبد، التهاب  کلس���تاتیک 
شدید کلیه، آریتمی، زیادی فشار خون، هیپرتونی 

کمی پتاسیم خون ممنوع است. و 
 Glycyrrhiza اجزای فراورده: ریشه ش���یرین بیان
 Matricaria chamomilla 50%(، گل بابون���ه( glabra
 Achillea گلدار بوم���ادران )33%(، سرش���اخه   های 

)%17( millefolium
که مشکالت قلبی-عروقی  هشدارها: در افرادی 

و یا فشار خون باال دارند با احتیاط مصرف شود.
ع���وارض جانبی: این دارو دفع پتاس���یم را  افزایش 

می دهد.
ای���ن  تداخل ه���ای داروی���ی: مص���رف همزم���ان 
فراورده با کورتیکوسترویید ها و دارو های هورمونی 
گی���رد. مص���رف این ف���راورده  ب���ا احتی���اط ص���ورت 
و دارو ه���ای  تیازی���دی  فوروزمای���د، دارو ه���ای  ب���ا 
کینیدین( توصیه  آنتی  آریتم���ی )پروکایین  آمی���د و 
کاهش پتاس���یم خون ناشی از مصرف  نمی شود. 
ش���یرین  بیان می  تواند س���میت دیژیتال را تشدید 

نماید.
مقدار مصرف: روزی س���ه بار، هر بار 2-1 قاش���ق 
مرباخ���وری از پ���ودر را در ی���ک لی���وان آب ج���وش 
ریخته و به مدت 15 دقیقه دم شود و پس از صاف 

شدن، نیم ساعت قبل از غذا میل شود.

اشکال دارویی
Powder

             SILARIN                            
موارد مصرف: این فراورده در پیشگیری و درمان 

کبد به کار می رود. کمکی آسیب های مزمن 
اجزای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره خش���ک 
 )Silybum marianum( خ�����ارمری���م  گی���اه  دان�������ه 

گرم تهیه شده است. به میزان 283 میلی 
گوارش���ی، اثر  ع���وارض جانبی: اخت���الالت خفیف 
کنش ه���ای ضعی���ف آلرژیک با  ملین���ی مالی���م و  وا

گزارش شده است. مصرف سیلیمارین 
مق���دار مصرف: 2 ق���رص 3-2 ب���ار در روز مصرف 

شود.
اشکال دارویی

Tablet

           SILYMARIN                      
موارد مصرف: این فراورده در پیشگیری و درمان 

کبدی به کار می  رود. کمکی آسیب های مزمن 
اج���زای فراورده: عصاره خش���ک می���وه خارمریم 

 )Silybum marianum(
گوارش���ی، اثر  ع���وارض جانبی: اخت���الالت خفیف 
کنش  ه���ای ضعی���ف آلرژیک با  ملین���ی مالی���م و  وا

گزارش شده است. مصرف سیلیمارین 
مقدار مص���رف: در ش���روع درمان 2 ق���رص 2-3 
بار در روز یا س���ه بار در روز هر بار 30-20 قطره میل 
ش���ود. برای درمان نگهدارن���ده 1 قرص 3-2 بار در 

روز میل می شود.
اشکال دارویی

Drop/Tablet

          SLIM QUIK                   
کم کردن اش���تها و  موارد مصرف: این فراورده در 

کاهش وزن بدن مصرف می گردد. کمک به 
 Anethum ش���وید  ب���ذر  پ���ودر  ف���راورده:  اج���زای 
28.14mg( graveolens(، عصاره خش���ک بذر شوید 
10.78mg( Anethum graveolensmg(، پ���ودر ب���ذر 
عص���اره   ،)14.6mg(  Apium graveolens کرف���س 
 ،)4.02mg( Apium graveolens  کرفس خشک بذر 

 )190mg( Camellia sinensis چای سبز
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کاهنده فشار  که داروهای  هش���دارها: در افرادی 
خون استفاده می نمایند با احتیاط مصرف شود.

ع���وارض جانب���ی: احتمال ب���روز اخت���الالت مالیم 
گوارشی وجود دارد.

مق���دار مص���رف: روزی 3 ب���ار، هر ب���ار 1 قرص نیم 
ساعت قبل از غذا مصرف ش���ود. با توجه به میزان 
وزن بدن، مقدار مصرف دارو  را به روزی 3 بار هر بار 

2 قرص می توان افزایش داد.
اشکال دارویی

Tablet

           SOHALAX                   
کوتاه  م���وارد مصرف: این ف���راورده برای درم���ان 

مدت یبوست مصرف می  شود.
اجزای فراورده: این فراورده حاوی عصاره خشک 
 )Cassia angustifolia( ان���دام هوای���ی ب���رگ س���نا

به میزان 32 میلی گرم می  باشد.
م���وارد منع مصرف: در بیم���اران مبتال به تنگی و 
انسداد روده و ایلئوم، درد های شکمی ناشناخته، 
خونریزی رکتوم با علت نامش���خص، بیماری  های 

التهابی روده و آپاندیسیت نباید مصرف شود.
هشدارها

ملین   ه���ای  از  م���دت  طوالن���ی  اس���تفاده   -1
کینونی ایجاد وابستگی می نماید. آنترا

کینونی موجب تغییر  کلیوی ترکیبات آنترا 2- دفع 
رن���گ ادرار )زرد قه���و ه ای مایل به قرم���ز( همراه با 

افزایش pH آن می گردد.
3- دارو های ملین نباید بیشتر از یک هفته )مگر با 

دستور پزشک( مصرف شوند.
4- از مص���رف دارو های ملین تا دو س���اعت بعد از 

مصرف سایر دارو ها خودداری شود.
و  م���دت  طوالن���ی  مص���رف  جانب���ی:  ع���وارض 
دوز ه���ای ب���االی این فراورده موج���ب از بین رفتن 
کارای���ی روده   ه���ا، اس���هال و از دس���ت دادن آب و 
الکترولیت  ه���ا )به وی���ژه پتاس���یم(، آلبومین���وری و 
هماتوری می گردد. مقادیر  زیاد س���نا ممکن است 
ایجاد نفریت نماید. در افرادی که به مدت طوالنی 
کینون���ی اس���تفاده نمود ه  ان���د،  از ملین   ه���ای آنترا
پیگمانتاس���یون مالنوتیک مخاط روده مشاهده 

شده است.
تداخل  ه���ای داروی���ی: فراورده   های حاوی س���نا 

ب���ا دارو ه���ای پایین آورن���ده پتاس���یم خ���ون مانند 
مدر های تیازیدی، آدرنوکورتیکوسترویید ها، ریشه 
گلیکوزید ه���ای قلب���ی و دارو ه���ای  ش���یرین  بیان، 
آنتی  آریتم���ی تداخل اثر داش���ته و احتم���ااًل  ایجاد 
اختالالت قلبی و عصبی-عضالنی می نمایند. سنا 
مانع جذب اس���تروژن ش���ده و سطح س���رمی آن را 
پایین می  آورد. ایندومتاسین و نیفیدیپین اثرات 

کاهش می دهند. درمانی سنا را 
نکات قابل توصیه

1- ای���ن دارو به دلیل تغییر رنگ و افزایش pH ادرار 
ممکن اس���ت با آزمایش  های تش���خیصی تداخل 

نماید.
2- با توجه به اینکه اثرات سنا 10-8 ساعت پس از 
مصرف آن ظاهر می  گردد. بهتر اس���ت این فراورده 

در هنگام خواب مصرف شود.
3- مص���رف حداق���ل 8-6 لی���وان آب در روز ب���رای 
کاهش  کمک به نرم ش���دن مدفوع و  جلوگیری از 

آب بدن بیمار ضروری است.
مق���دار مصرف: به عنوان ملین 2-1 ق���رص در روز  
مصرف ش���ود. در افراد مس���ن نصف مقدار مصرف 
بزرگساالن است. به  عنوان مسهل 3-2 قرص یکجا 

قبل از خواب مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

             SOYAGOL                    
کاه���ش  م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده جه���ت 
کلس���ترول، پیش���گیری از ابت���ال ب���ه بیم���اری های 
کاهش عالئ���م دوران  قلب���ی- عروق���ی، س���رطان و 

کار می رود. یائسگی به 
س���ویا  ح���اوی  ف���راورده  ای���ن  ف���راورده:  اج���زای 
گرم ایزوفالون  )Glycine soja( ب���ه میزان 50 میلی 

های س�ویا در هر قرص می باشد.
گوارش���ی  ع���وارض جانب���ی: امکان بروز مش���کالت 
کنش های آلرژیک  مانند مع���ده درد و اس���هال و وا

وجود دارد.
تداخ���ل دارویی: در ص���ورت مص���رف همزمان با 

وارفارین احتیاط شود. 
مق���دار مص���رف: روزی 1 تا 2 قرص هم���راه با غذا 

میل شود. 
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Tablet 

            SOYGAN                            
کاه���ش  م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده جه���ت 
کلس���ترول، پیش���گیری از ابت���ال ب���ه بیماری ه���ای 
کاهش عالئ���م دوران  قلب���ی- عروق���ی، س���رطان و 

کار می رود. یائسگی به 
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
خش���ک و پودر سویا )Glycine soja( به میزان 500 

کپسول می باشد. گرم در هر  میلی 
گوارش���ی  ع���وارض جانب���ی: امکان بروز مش���کالت 
کنش های آلرژیک  مانن���د معده درد و اس���هال و  وا

وجود دارد.
تداخ���ل دارویی: در ص���ورت مص���رف همزمان با 

وارفارین احتیاط شود. 
کپس���ول بعد  مقدار مصرف: روزی 3 بار، هر بار 1 

غذا میل شود.
اشکال دارویی: 

Capsule 

            SPINAL-Z                            
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده ی���ک داروی ضد 
گوارش  س���رطان به ویژه مؤثر بر س���رطان دستگاه 

فوقانی می باشد.
گیاه  اج���زای فراورده: این ف���راورده عمدتًا حاوی 

اسپند )Peganum harmala ( می باشد.
ع���وارض جانب���ی: ام���کان ب���روز ته���وع و اس���تفراغ، 
دردهای شکمی، بی اشتهایی، یبوست، سردرد و 

خارش وجود دارد.
کثر طول یک دوره درمان  نکات قابل توصیه: حدا

6 ماه است.
مق���دار مصرف: روزی 3 بار هر بار 4-2 قرص بعد 

غذا میل شود.
اشکال دارویی

 Capsule

 STRAGOL HEART DROP
پیش���گیری  در  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
اخت���الالت  و  قل���ب  کرون���ر  ع���روق  گرفتگ���ی  از 
ترومبوآمبولیک در عروق بیم���اران قلبی و دیابتی 

به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: عص���اره هیدروالکل���ی زالزال���ک 
 Vaccinium 40.74%(، قره ق���ات( Crataegus spp
 Zingiber officinalel 2.03%(، زنجبیل( myrtillus
)1.48%(، س���یر Allium sativum )0.93%(، فلف���ل 
بابون���ه   ،)%4.44(  Capsicum frutescens قرم���ز 
Matricaria chamomilla )1.48%(، پوس���ت بی���د 

)%1.48( Salix spp
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت در بعض���ی افراد 
س���وزش و ترش کردن در معده ایجاد شود. در این 

موارد بهتر است قطره بعد از غذا میل شود.
تداخل  ه���ای داروی���ی: در افرادی ک���ه از داروهای 
ضدانعقاد اس���تفاده می نمایند، امکان تشدید اثر 

ضدانعقادی وجود دارد.
نکات قابل توصیه

کث���ر میزان مصرف این دارو 90 قطره در روز  1- حدا
می باشد.

2- برای پوش���اندن مزه نس���بتًا تند قط���ره، میزان 
مصرف با نصف استکان آب مخلوط و سپس میل 

شود.
مقدار مصرف: جهت پیشگیری از بیماری های 
قلب���ی 25 قطره ی���ک  ب���ار در روز )ترجیحًا صبح ها( 
مصرف می شود. در بیماران قلبی 3 بار در روز، هر 

بار 20 قطره مصرف می شود.
اشکال دارویی

Drop

           SUPERMINT                            
موارد مصرف: این فراورده جهت برطرف نمودن 
مص���رف  آن  از  ناش���ی  درد  و  نف���خ  س���وء هاضمه، 

می  گردد.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
مج���اری  الته���اب  کب���دی،   ش���دید  آس���یب   های 

کیسه صفرا ممنوع است. صفراوی و سنگ 
اج���زای ف���راورده: این ف���راورده از اس���انس نعناع 

گردیده است. به میزان 20% تهیه 
کنش  های آلرژیک  ع���وارض جانبی: امکان ب���روز وا
مانن���د درماتیت تماس���ی، برافروختگی، س���ردرد و 

بدترشدن عالئم فتق وجود دارد.
مقدار مصرف: 10-7 قطره )1-0/3 میلی لیتر( در 

گردد. یک استکان آب حل شده و میل 
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اشکال دارویی
Drop

            TALENTAL                   
موارد مصرف: این فراورده در درمان روماتیسم، 
کمک���ی در  ک و نی���ز درم���ان  اس���تئوآرتریت دردن���ا
کار می رود. بیماری های دژنراتیو بافت همبند به 

م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
بیماران مبت���ال به زخم معده و اثنی عش���ر ممنوع 

است.
اج���زای فراورده: هر قرص حاوی عصاره خش���ک 
 Harpagophytum( پنج���ه ش���یطان گی���اه  ریش���ه 

procumbens( به  میزان 480 میلی گرم می باشد.
کنش های  عوارض جانبی: امکان ب���روز عوارض وا
گوارشی مالیم به خصوص  حساس���یتی و  عوارض 

در مقادیر مصرف باال وجود دارد.
تداخ���ل دارویی: مص���رف ای���ن ف���راورده می تواند 
موجب تش���دید اثر  وارفاری���ن و  داروهای متابولیزه 

شونده توسط کبد شود.
مقدار مصرف: روزی 2 بار، هر بار     1 قرص همراه 

غذا میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

         TANAMIGRAIN                             
پیش���گیری کننده  ب���ه  عن���وان  مص���رف:  م���وارد 

حمالت میگرنی به کار می  رود.
گیاه  گرم پودر  اج���زای فراورده: حاوی 125 میلی 

Chrysanthemum parthenium می  باشد.
هشدارها

1- در ص���ورت ب���روز زخم  های د هان���ی باید مصرف 
گردد. دارو قطع 

گردد. 2- این فراورده نباید بیشتر از 4 ماه مصرف 
گهان���ی ای���ن ف���راورده ممکن  3- قط���ع مص���رف نا
است منجر به بازگشت سردرد،  بی  خوابی، سفتی 
کنش   های  عض���الت، درد مفاص���ل، خس���تگی و وا

عصبی گردد.
ع���وارض جانبی: با مص���رف این ف���راورده احتمال 
گوارشی  بروز خش���کی و  زخم د هان، ناراحتی های 

و درماتیت تماسی وجود دارد.
تداخل  های دارویی: این فراورده ممکن است با 

دارو ه���ای ترومبولیتی���ک )ضدانعقاد و ضد تجمع 
کتی( تداخل نماید. پال

ک���ه تانامیگرن  ن���کات قاب���ل توصی���ه: از آنجای���ی 
کتیک عمل می نماید، باید به طور  به طور پروفیال

گردد. کپسول مصرف  مرتب و روزانه یک 
کپس���ول بع���د از غذا  مق���دار مص���رف: روزانه 1-2 
مصرف شود )اثرات دارو 8-4 هفته بعد از مصرف 

ظاهر می گردد(.
اشکال دارویی

Capsule

             TEBOKAN                    
موارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان عالمتی 
اخت���الالت ارگانیک مغزی و س���ندرم  های دمانس 
و ب���رای بهب���ود توانایی پی���اده روی ب���دون درد در 
بیماری های انسداد عروق محیطی، تهوع و  وزوز  

گوش با منشا عروقی استفاده می  شود.
ک���ه احتمال  م���وارد من���ع مص���رف: در بیماران���ی 
خونریزی داخل جمجمه دارند ممنوعیت مصرف 

دارد.
گ���رم عصاره  اج���زای ف���راورده: ح���اوی 40 میل���ی 
 )Ginkgo biloba( جینکوبیلوب���ا  ب���رگ  خش���ک 

می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: در م���وارد ن���ادر ایج���اد ناراحتی 
آلرژی���ک  کنش ه���ای  وا ی���ا  و  س���ردرد  گوارش���ی، 
می نمای���د. با مصرف طوالنی مدت ممکن اس���ت 

در سیستم انعقادی اختالل ایجاد نماید.
تداخل ه������ای داروی���ی: ممک����ن است با دارو های 
و  ک���ت  ضدپال )ضدانعق���اد،  آنتی ترومبولیتی���ک 

استیل  سالیسیلیک اسید( تداخل نماید.
کمی آب  مقدار مصرف: روزی 3 بار،  1 تا 2 قرص با 

میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

          THERMORUB                   
م���وارد مصرف: این ف���راورده در درم���ان احتقان 
بینی، تسکین موقتی دردگلو، سینه و ماهیچه  ها 

به کار می رود.
موارد منع مصرف: مصرف این فراورده روی زخم 

و پوست آسیب دیده ممنوع می  باشد.
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کامفر، د کالیپت���وس،  اج���زای ف���راورده: اس���انس ا

ال منتول
هشدارها

1- ای���ن ف���راورده فقط جه���ت اس���تعمال خارجی 
می باشد.

گردد. 2- از تماس دارو با چشم  ها خودداری 
3- از مصرف دارو در س���وراخ  های بینی خودداری 

شود.
که بیش���تر  از   4- در ص���ورت بروز درد های عضالنی 
که بیشتر  کش���یده باشد و سرفه   هایی  7 روز طول 
کش���یده است به  همراه تب، راش یا  از 7 روز  طول 

سردرد های طوالنی مصرف دارو باید قطع شود.
نکات قابل توصیه

1- هن���گام اس���تفاده از دارو  از نزدی���ک ش���دن ب���ه 
گرم���ازا و ش���عله آت���ش  مایکرووی���و، دس���تگاه های 

اجتناب شود.
کردن دارو به آب داغ اجتناب شود. 2- از اضافه 

3- از بانداژ  محکم استفاده نشود.
گ���ر آس���م، آمفی���زم،  4- قب���ل از اس���تفاده از دارو ا
ترش���حات موکوس���ی زیاد، س���رفه مق���اوم و مزمن،  
کش���یدن وج���ود دارد با  س���رفه هم���راه ب���ا س���یگار 

پزشک مشورت شود.
مق���دار مصرف: روزی س���ه بار  ی���ک الیه ضخیم 

گلو و سینه مالیده شود. روی ناحیه 
اشکال دارویی

Ointment

         THYMAKSAN                   
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضد سرفه و 

خلط آور به کار می رود.
اجزای فراورده: این فراورده از عصاره هیدروالکلی 
آویش���ن )Thymus vulgaris( و  عش���قه تهیه شده 

است.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف

بزرگساالن: یک قاش���ق مرباخوری 6-5 بار در روز 
مصرف می شود.

کودکان: نصف تا یک قاش���ق مرباخوری سه  بار در 
روز مصرف می شود.

اشکال دارویی
Syrup

               THYMEX                    
موارد مصرف: این فراورده به  عنوان ضد سرفه و 

خلط آور به کار می رود.
اجزای ف���راورده: از عص���اره هیدروالکلی آویش���ن 

)Thymus vulgaris( و تیمول تهیه شده است.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف

بزرگساالن: یک قاشق مرباخوری شربت 6-5 بار 
در روز ی���ا 20-15 قطره 3 ب���ار در روزو یا روزی 3 بار،  

هر بار تا 3 قرص جویده یا میل شود.
کودکان: نصف تا یک قاش���ق مرباخوری سه بار در 

روز یا 15-7 قطره 3 بار در روز مصرف می شود.
نوزادان: یک قطره در روز به  ازای هر ماه زندگی مصرف 

می شود.
اشکال دارویی

Drop/Syrup/Tablet 

              THYMIAN                            
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضد سرفه و 

خلط  آور به کار می رود.
اجزای فراورده: عصاره هیدروالکلی برگ آویش���ن 
کالیپت���وس  ا ب���رگ   ،)%19(  Thymus vulgaris
 Satureja5%(، ب���رگ م���رزه( Eucalyptus globules
 Foeniculum رازیان���ه  دان���ه   ،)%7(  hortensis

)%0.5( vulgare
هشدارها: مصرف این فراورده در التهاب دستگاه 
کب���دی و مجاری  گ���وارش و  بیماری ه���ای ش���دید 

گیرد. صفراوی باید با احتیاط انجام 
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 
کنش های  گردد. احتمال بروز  وا غش���ای مخاطی 
آلرژیک )درماتیت تماسی( در افراد حساس وجود 

دارد.
مقدار مصرف

بزرگساالن: 2-1 قاشق سوپ خوری سه  بار در روز 
مصرف می شود.

ک���ودکان: ی���ک قاش���ق مرباخوری س���ه  ب���ار در روز 
مصرف می شود.
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اشکال دارویی
Syrup

           THYMICOLD                            
موارد مصرف: این فراورده به عنوان ضد سرفه و 

خلط آور به کار می  رود.
اج���زای ف���راورده: ح���اوی عص���اره هیدروالکل���ی 

آویشن )Thymus vulgaris( می باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف

بزرگساالن: یک قاش���ق مرباخوری 6-5 بار در روز 
مصرف می شود.

ک���ودکان: نصف تا یک قاش���ق مرباخوری ش���ربت 
س���ه بار در روز یا 5-3 بار در روز هر بار 40-30 قطره 

با مقداری آب مخلوط و میل شود.
اشکال دارویی

Drop/Syrup

          THYMOGEL                   
م���وارد مص���رف: این ف���راورده در درمان س���رفه و 

کار می رود. برونشیت به 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
بیماران مبتال به آس���م آلرژی���ک، در دوران قاعدگی 

کودکان ممنوع می باشد. و در 
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده حاوی اس���انس 
رازیان���ه  و   )Zataria multiflora(ش���یرازی آویش���ن 

شیرین )Foeniculum vulgare( می باشد.
هش���دار: مصرف ای���ن ف���راورده در اف���راد مبتال به 
کبدی و یا اختالل در عملکرد  آسیب های ش���دید 
تیروئی���د بای���د ب���ا احتیاط انجام ش���ود. اس���تفاده 
طوالنی مدت آویشن و یا مصرف آن در مقادیر باال 

باعث ایجاد سمیت می شود.
عوارض جانبی: امکان بروز حساسیت وجود دارد. 
کثر طول مدت درمان 2  ن���کات قابل توصیه: حدا

هفته می باشد.
کپسول همراه  مقدار مصرف: هر  8 س���اعت یک 

آب ولرم میل شود.
اشکال دارویی

Capsule

          THYMORANT                     
موارد مصرف: این فراورده به  عنوان ضد سرفه و 

خلط آور به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 )Thymus vulgaris( آویش���ن  گل���دار  سرش���اخه 

می باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی، اسهال و سردرد 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: 10 میلی لیتر س���ه تا ش���ش ب���ار در روز 
مصرف می شود.

کودکان: 5-2/5 میلی لیتر هر س���ه ساعت مصرف 
می شود.

اشکال دارویی
Syrup

            TICHOKE                     
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در س���وءهاضمه 
به عل���ت اخت���الل عملک���رد دس���تگاه صف���راوی و  
ب���ه کار  کلس���ترول خ���ون  به عن���وان پایین آورن���ده 

می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
کولیت  درد های ناش���ی از س���نگ  های صف���راوی، 
کبد، زردی  حاد صفراوی و  التهاب ویروس���ی حاد 

کودکان زیر 12 سال ممنوع است. انسدادی و  
 Cynara( کنگرفرنگی گیاه  اجزای فراورده: عصاره 

گرم می  باشد. scolymus( به میزان 400 میلی 
گر به  علت ترشح فراوان صفرا حالت  هش���دارها: ا
گردد باید مقدار مصرف  لینت مزاج و اسهال ایجاد 

کاهش داده شود.
کنش  های حساس���یتی نظیر  ع���وارض جانب���ی: وا
درماتیت تماس���ی مش���اهده شده اس���ت. عوارض 
گوارش���ی،  گوارش���ی مختصر، یبوس���ت، تحریکات 
گزارش ش���ده  گرفتگ���ی و ضعف با مصرف این دارو 

است.
کپس���ول 3 ب���ار در روز مصرف  مق���دار مص���رف: 1 

می شود.
اشکال دارویی

Capsule
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موارد مصرف: این فراورده در تنش های عصبی، 
اضطراب و بی  خوابی به کار می رود.

اج���زای ف���راورده: عصاره خش���ک ریش���ه و ریزوم 
 ،150mg  )Valeriana officinalis( س���نبل الطیب 
 100mg incarnate( عص�������������اره خش���ک گل ساعتی
 50mg lupulus( گیاه رازک گل آذی���ن   ،)Passiflora
 Melissa ( بادرنجبوی���ه  عص���اره   ،)Hummulus

50mg )officinalis
هش���دارها: مص���رف مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده 
ممکن است ایجاد خواب آلودگی نماید. بنابراین، 
که به هوش���یاری  کار با ابزاری  هن���گام رانندگی ی���ا 

کامل نیاز دارند، احتیاط شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���ا مص���رف طوالنی م���دت این 
فراورده ممکن است سردرد، بی قراری، بی خوابی، 

میدریاز و  اختالل در عملکرد قلب بروز  نماید.
تداخل  های دارویی: مصرف این فراورده موجب 
تش���دید اث���ر س���ایر دارو ه���ای آرام بخ���ش از جمله 

بنزودیازپین   ها و باربیتورات  ها  می گردد.
مقدار مصرف: روزی دوبار، هر بار 2-1 قرص میل 

شود.
اشکال دارویی

Tablet

               TUSSIAN                            
موارد مصرف: این فراورده به  عنوان ضدسرفه و 

خلط آور به کار می  رود.
 Thymus( اجزای فراورده: حاوی عصاره آویش���ن

vulgaris( می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 

گردد. غشای مخاطی 
مقدار مصرف

بزرگس���االن: دو قاش���ق غذاخ���وری س���ه بار در روز 
مصرف می شود.

کودکان: یک قاشق مرباخوری 3 بار در روز مصرف 
می شود.

اشکال دارویی
Syrup

              TUSSIGOL                     
موارد مصرف: این فراورده به  عنوان ضد سرفه و 

خلط آور به کار می  رود.
 Thymus( اجزای فراورده: حاوی عصاره آویش���ن
 Illicium( و اس���انس انیسون س���تار ه  ای )vulgaris

verum( می  باشد.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 
کنش های  گردد. احتمال بروز  وا غش���ای مخاطی 
آلرژیک )درماتیت تماسی( در افراد حساس وجود 

دارد.
مق���دار مصرف: روزی 3 بار هر بار 20 قطره همراه 

کمی آب میل شود. با 
اشکال دارویی

Drop

               TUSSIVIN                                           
موارد مصرف: این فراورده به  عنوان ضد سرفه و 

خلط آور به کار می رود.
آویش���ن ش���یرازی  اس���انس  از  ف���راورده:  اج���زای 
)Zataria multiflora( به میزان 1% و اسانس رازیانه 
شیرین )Foeniculum vulgare( به میزان 1% تهیه 

شده است.
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت باع���ث تحری���ک 
کنش های  گردد. احتمال بروز  وا غش���ای مخاطی 
آلرژیک )درماتیت تماسی( در افراد حساس وجود 

دارد.
مقدار مصرف: 20 قطره 3 بار در روز همراه با یک 

استکان آب میل شود.
اشکال دارویی

Drop

                URTAN                                           
م���وارد مصرف: این فراورده به عنوان دیورتیک و 
برطرف کننده مش���کالت دف���ع ادرار در  هایپرپالزی 

خوش خیم پروستات درجه 1 و 2 به کار می رود.
گیاه  اجزای ف���راورده: حاوی عصاره هیدروالکلی 

گزنه )Urtica dioica( می باشد.
هش���دارها: در صورت ب���روز  عالئم حساس���یت از 

گردد. مصرف این دارو خودداری 
گوارش���ی  ع���وارض جانبی: احتمال بروز اختالالت 
کنش های  گاستریت و یا درد معده( و وا )اس���هال، 

آلرژیک وجود دارد.
مقدار مصرف: روزی 3 بار هر بار 40 قطره در یک 
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فنجان آب سرد بعد از غذا میل شود.
اشکال دارویی

Drop

              URTIDIN                             
موارد مص���رف: این فراورده به عن���وان دیورتیک 
در  ادرار  دف������ع  مش�������کالت  برطرف  کنن���ده  و 
 هایپرپ���������الزی خوش خیم پروس���تات درجه 1 و 2 

به کار می رود.
گیاه  اجزای ف���راورده: حاوی عصاره هیدروالکلی 

گزنه )Urtica dioica( می  باشد.
هش���دارها: در صورت ب���روز  عالئم حساس���یت از 

گردد. مصرف این دارو خودداری 
گوارش���ی  ع���وارض جانبی: احتمال بروز اختالالت 
کنش های  گاستریت و یا درد معده( و  وا )اسهال، 

آلرژیک وجود دارد.
مقدار مصرف: روزی 3 بار هر بار 40 قطره در یک 

فنجان آب سرد بعد از غذا میل شود.
اشکال دارویی

Drop

             VASCOHERB                                
موارد مص���رف: این ف���راورده در درم���ان عالمتی 
مش���کالت مرب���وط ب���ه نارس���ایی مزم���ن وری���دی، 
شکنندگی مویرگ ها، واریس )احساس سنگینی و 
درد در پاه���ا(، بهبود عملکرد بینایی خصوصًا دید 
در شب و تطابق با تغییرات نور و درمان رتینوپاتی 
کار می رود. ناشی از دیابت یا فشاری خون باال به 
اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده ح���اوی عص���اره 
 Vaccinium( ق���اط ق���ره  گی������اه  خش���ک می���������وه 
گرم آنتوس���یانوزید  myrtillus( ب���ه میزان 58 میلی 

در هر قرص می باشد.
ن���کات قاب���ل توصی���ه: مصرف ای���ن ف���راورده باید 

حداقل 2 هفته قبل از اعمال جراحی قطع شود.
مق���دار مص���رف: روزی 2- 3 ب���ار بعد از غ���ذا و به 

کافی آب میل شود. همراه مقدار 
اشکال دارویی

Tablet

             VALERIAN                   
موارد مصرف: این ف���راورده در بی خوابی های با 

منشا عصبی به کار می رود.
اجزای فراورده: این فراورده از پودر ریشه و ریزوم 
سنبل الطیب )Valeriana officinalis( تهیه شده 

است.
هش���دارها: مص���رف مقادی���ر  زی���اد ای���ن ف���راورده 
ممکن است ایجاد خواب آلودگی نماید. بنابراین، 
که به هوش���یاری  کار با ابزاری  هن���گام رانندگی ی���ا 

کامل نیاز دارند، احتیاط شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���ا مص���رف طوالنی م���دت این 
فراورده ممکن است سردرد، بی قراری، بی خوابی، 

میدریاز و اختالل در عملکرد قلب بروز نماید.
تداخل های دارویی: مصرف این فراورده موجب 
تش���دید اثر س���ایر دارو ه���ای آرام بخ���ش )از جمله 

بنزودیازپین ها و باربیتورات ها( می گردد.
کپسول  مقدار مصرف: روزی س���ه  بار هر  بار 1-2 

مصرف می شود.
اشکال دارویی

Capsule

              VALERIC                   
موارد مصرف: این فراورده در تنش های عصبی، 

اضطراب و بی خوابی به کار می رود.
ری���زوم  و  ریش���ه  عص���اره  از  ف���راورده:  اج���زای 
س���نبل الطیب )Valeriana officinalis( و عص���اره 
برگ بادرنجبویه )Melissa officinalis( تهیه شده 

است.
هشدارها: مصرف مقادیر زیاد این فراورده ممکن 
است ایجاد خواب آلودگی نماید. بنابراین، هنگام 
کامل نیاز  که به هوشیاری  کار با ابزاری  رانندگی یا 

دارند، احتیاط شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���ا مص���رف طوالنی م���دت این 
فراورده ممکن است سردرد، بی قراری، بی خوابی، 

میدریاز و  اختالل در عملکرد قلب بروز نماید.
تداخل های دارویی: مصرف این فراورده موجب 
تش���دید اث���ر س���ایر دارو ه���ای آرام بخ���ش از جمله 

بنزودیازپین ها و باربیتورات ها می گردد.
مق���دار مصرف: مقدار 15 میلی لیتر نیم س���اعت 
قب���ل از خواب و در صورت ل���زوم 30-15 میلی لیتر 
در روز از  ش���ربت ی���ا روزی 3 بار ه���ر بار 2-1 قرص یا 
2-1 قرص یک س���اعت قبل از خواب همراه با یک 

لیوان آب میل شود. 
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Syrup/Tablet

                  VALI                            
درم���ان  در  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
تحری���ک  خفی���ف،  و  س���طحی  س���وختگی های 
پوس���ت بدن ش���یرخواران ب���ر اثر تم���اس ب���ا ادرار، 
آفتاب سوختگی لب دریا، سرمازدگی، آزردگی های 
جلدی ناشی از خراش ها و بریدگی های سطحی، 

خشکی و ترک های پوست مصرف می شود.
م���وارد من���ع مص���رف: در  انواع حساس���یت های 
که  پوس���تی، زردزخم و در س���وختگی های عمیق 

وسعت زیادی دارند ممنوعیت مصرف دارد.
اج���زای ف���راورده: روغ���ن ب���ادام ش���یرین، روغن 
کنجد، روغن آفتابگردان، نشاس���ته  زیتون، روغن 

کامفر سیب زمینی، موم زنبور عسل، 
مق���دار مص���رف: روزی 3-2 مرتب���ه ب���ه موض���ع 

مالیده شود.
اشکال دارویی

Ointment

            VALIFLOR                   
موارد مصرف: این فراورده در تنش های عصبی، 

اضطراب و بی خوابی به کار می رود.
اج���زای ف���راورده: این ف���راورده از عصاره ریش���ه و 
 )Valeriana officinalis( س���نبل  الطیب  ری���زوم 
 Passiflora( به می���زان 33% و عص���اره گل س���اعتی

incarnata( به میزان 9/9% تهیه شده است.
هشدارها: مصرف مقادیر زیاد این فراورده ممکن 
است ایجاد خواب آلودگی نماید. بنابراین، هنگام 
کامل نیاز  که به هوشیاری  کار با ابزاری  رانندگی یا 

دارند، احتیاط شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���ا مص���رف طوالنی م���دت این 
فراورده ممکن است سردرد، بی قراری، بی خوابی، 

میدریاز و  اختالل در عملکرد قلب بروز نماید.
تداخل های دارویی: مصرف این فراورده موجب 
تش���دید اث���ر س���ایر دارو ه���ای آرام بخ���ش از جمله 
بنزودیازپین   ها و باربیتورات  ه���ا می گردد و مقادیر  
زیاد آن موجب تش���دید اث���ر دارو های وقفه دهنده 

کسیداز  می شود. مونو آمین ا
مقدار مصرف: به عن���وان آرام بخش روزی 3 بار، 

هر ب���ار 2-1 قرص و به عنوان خ���وا ب آور 2-1 قرص 
قبل از خواب مصرف شود.

اشکال دارویی
Tablet

               VALIRIS                      
موارد مصرف: این ف���راورده در بی خوابی های با 

منشا عصبی به کار می رود.
اجزای ف���راورده: این ف���راورده  از عصاره خش���ک 
 Valeriana( گی���اه س���نبل  الطیب ریش���ه و ری���زوم 
گرم تهیه ش���ده  officinalis( به می���زان 545 میلی 

است.
هشدارها: مصرف مقادیر زیاد این فراورده ممکن 
است ایجاد خواب آلودگی نماید. بنابراین، هنگام 
کامل نیاز  که به هوشیاری  کار با ابزاری  رانندگی یا 

دارد احتیاط شود.
ع���وارض جانب���ی: ب���ا مص���رف طوالنی م���دت این 
فراورده ممکن است سردرد، بی قراری، بی خوابی، 

میدریاز و اختالل در عملکرد قلب بروز نماید.
تداخل های دارویی: مصرف این فراورده موجب 
تش���دید اث���ر س���ایر دارو ه���ای آرام بخ���ش ازجمل���ه 

بنزودیازپین ها و باربیتورات ها می گردد.
مق���دار مص���رف: 2-1 ق���رص یک س���اعت قبل از 

خواب همراه با یک لیوان آب میل شود.
اشکال دارویی

Tablet

           VEINOVITAL                   
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده در درم���ان عالئم 
واری���س،  مانن���د  وری���دی  مزم���ن  نارس���ایی های 
احساس سنگینی و درد در پاها، رگ به رگ شدن و 

کوفتگی به کار می رود.
گی���اه  اج���زای ف���راورده: ای���ن ف���راورده از عص���اره 
 )Aesculus hippocastanum( ش���اه بلوط هن���دی

گرم تهیه شده است. به میزان 250-200 میلی 
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت خ���ارش، تهوع، 
حساس���یت، ناراحت���ی مع���ده و تحریک دس���تگاه 

گوارش ایجاد شود.
تداخل ه���ای دارویی: ب���ا داروه���ای ضدانعقاد و 

کت تداخل دارد. ضدپال
ن���کات قاب���ل توصی���ه: در ص���ورت ب���روز  هرگون���ه 
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احس���اس  پوس���ت،  رن���گ  تغیی���ر  حساس���یت، 
که قابل احس���اس  گرم���ا  و  دردهایی  گرگرفتگ���ی و 

باشد دارو قطع و با پزشک معالج مشورت شود.
مق���دار مص���رف: روزی دوب���ار )صب���ح و عصر( هر 
کافی آب  بار یک قرص بعد از غ���ذا به همراه مقدار 

مصرف شود.
اشکال دارویی

Tablet

              VENOGOL                    
م���وارد مص���رف: ای���ن ف���راورده به عن���وان درمان 
کمک���ی در درده���ای ناش���ی از  اخت���الالت ع���روق 
محیطی، اسپاس���م و الته���اب عروق پ���ا )واریس(، 

فلبیت و هموروئید به کار می رود.
م���وارد من���ع مصرف: نباید روی پوس���ت آس���یب 
گزما و زخم های باز  دیده برای مثال س���وختگی، ا

مصرف شود.
گیاه  اج���زای ف���راورده: از عص���اره خش���ک می���وه 
 )Aesculus hippocastanum( ش���اه بلوط هن���دی

تهیه شده است.
ک���رم با چش���م و بافت های  هش���دارها: از تماس 

گردد. مخاطی و زخم های باز اجتناب 
ع���وارض جانب���ی: ممک���ن اس���ت خ���ارش، تهوع، 
حساس���یت، ناراحت���ی مع���ده و تحریک دس���تگاه 

گوارش ایجاد شود.
تداخل ه���ای دارویی: ب���ا داروه���ای ضدانعقاد و 

کت تداخل دارد. ضدپال
نکات قابل توصیه

گونه حساس���یت، تغییر رنگ  1- در صورت بروز هر 
که  گرما و دردهایی  ُگر گرفتگی و  پوست، احساس 
قابل احس���اس باش���د دارو قطع و با پزشک معالج 

مشورت شود. 
کردن و درمان های حرارتی همزمان با  2- از بانداژ 

مصرف این دارو خودداری شود.
مق���دار مص���رف: روزی س���ه بار، س���طح ن���ازک و 

کرم روی موضع مالیده شود.  یکنواختی از 
اشکال دارویی

Cream

              VITAGNUS                            
گن���وس جهت رفع اختالالت  موارد مصرف: ویتا

قاعدگی و اختالالت یائسگی به کار می رود.
گی���اه  اج���زای ف���راورده: ح���اوی عص���اره خش���ک 

پنج انگشت )Vitex agnus-castus( می باشد.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: احتمال بروز وا
وج���ود دارد. ممک���ن اس���ت باع���ث بروز س���ردرد و 

گردد. افزایش خونریزی در دوران قاعدگی 
تداخل ه���ای داروی���ی: این دارو ممکن اس���ت با 
کی و هورمونی تداخل  دارو های ضدبارداری خورا
نماید. در مصرف همزمان این فراورده با دارو های 
کاهش  گیرنده های دوپامین امکان  گونیست  آنتا

اثر هر دو دارو وجود دارد.
مقدار مصرف: روزانه 1 قرص نیم س���اعت قبل از 
صبحانه )با معده خالی( ی���ا روزانه 40 قطره از دارو 
کمی آب یا آب میوه ریخته ش���ود و نیم س���اعت  در 

قبل از صبحانه )با معده خالی( مصرف شود.
اشکال دارویی

Drop/Tablet

            VOMIGONE                    
م���وارد مصرف: این فراورده در پیش���گیری تهوع 
و اس���تفراغ ناش���ی از بیماری حرکت، بعد از اعمال 
جراح���ی و ش���یمی درمان����ی، درده���ای مرب������وط 
کوفتگی ه���ای عضالنی، رفع س���وء  ب���ه آرتری������ت و 

کار می رود. هاضمه و بی اشتهایی به 
م���وارد من���ع مص���رف: مص���رف ای���ن ف���راورده در 
بیماران دارای س���ابقه س���نگ صفرا، زخم معده، 
مس���تعد خونری���زی و نی���ز در مقادی���ر زی���اد جهت 
جلوگی���ری از ته���وع صبحگاه���ی دوران ب���ارداری 

ممنوع است. 
اج���زای ف���راورده: ح���اوی پ���ودر ری���زوم زنجبیل 

)Zingiber officinale( می باشد. 
ع���وارض جانب���ی: ام���کان ب���روز س���وزش مع���ده و 
گوارش���ی وجود دارد. ممکن است  عوارض خفیف 
کنش های حساس���یتی نظیر درماتیت  منجر  به وا

تماسی شود.
تداخل داروی���ی: همزمان با داروهای ضد انعقاد 
مانن���د وارفاری���ن و آس���پیرین مص���رف نش���ود. در 
صورت مص���رف همزمان احتم���ال افزایش جذب 

گوانیدین ها وجود دارد. سولفا
مقدار مصرف: در تهوع ناش���ی از حرکت 2 قرص 
نیم س���اعت قبل س���فر و در صورت ل���زوم ادامه آن 
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هر 4 س���اعت 2-1 قرص، در تهوع و اس���تفراغ پس د

از اعم���ال جراح���ی 4-1 ق���رص در روز، در ته���وع و 
استفراغ ناشی از شیمی درمانی 3 قرص در روز، در 
س���وء هاضمه 8-4 ق���رص در روز و در آرتریت 2-4 

قرص در روز مصرف می شود.
اشکال دارویی

Tablet 

              ZINCOLD                    
به عن���وان  ف���راورده  ای���ن  مص���رف:  م���وارد 
تقویت کننده سیستم دفاعی بدن جهت کمک به 
درمان عفونت های مجاری تنفسی فوقانی، سرفه 

و سرماخوردگی به کار می رود.
م���وارد من���ع مص���رف: در مولتیپل اس���کلروزیس، 
بیماری های کالژن، ایدز یا سل ممنوعیت مصرف 

دارد. 
گیاه  اجزای فراورده: حاوی عصاره خشک ریشه 
سرخارگل )Echinacea purpurea(، عصاره خشک 
ریش���ه ش���یرین بیان )Glycyrrhiza glabra(، اسید 

اسکوربیک، روی می باشد.
در  نم���ک  و  آب  احتب���اس  به عل���ت  هش���دارها: 

بیماران قلبی و عروقی با احتیاط مصرف شود.
کنش های آلرژیک  عوارض جانبی: ممکن است وا

بروز نماید.
مقدار مصرف: روزانه سه بار، هر بار 15 میلی لیتر 

مصرف شود.

اشکال دارویی
Syrup

                ZINTOMA                            
م���وارد مصرف: این فراورده در پیش���گیری تهوع 
و اس���تفراغ ناش���ی از بیماری حرکت، بعد از اعمال 
جراح���ی و ش���یمی درمان���ی، دردهای مرب���وط به 
کوفتگی های عضالنی، رفع سوء هاضمه  آرتریت و 

کار می رود. و بی اشتهایی به 
اج���زای ف���راورده: ح���اوی پ���ودر ریش���ه زنجبی���ل 

)Zingiber officinale( می باشد.
ع���وارض جانب���ی: ام���کان ب���روز س���وزش مع���ده و  
گوارش���ی وجود دارد. ممکن است  عوارض خفیف 
کنش های حساس���یتی نظیر درماتیت  منجر به وا

تماسی شود.
تداخل داروی���ی: همزمان با داروهای ضد انعقاد 
مانن���د وارفاری���ن و آس���پیرین مص���رف نش���ود. در 
صورت مص���رف همزمان احتم���ال افزایش جذب 

گوانیدین ها وجود دارد. سولفا
کودکان باالی 6  مقدار مصرف: در بزرگس���االن و 
کپسول نیم ساعت قبل از شروع مسافرت  سال 2 
کپس���ول مصرف  و س���پس ه���ر 4 س���اعت یک بار 2 

شود.
اشکال دارویی

Capsule
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مصرف داروها در دوران بارداری
Pregnancy 
Category* Definition

A Controlled studies show no risk. Adequate, well-controlled studies in pregnant 
women have failed to demonstrate risk to the fetus.

B
No evidence of risk in humans. Either animal findings show risk, but human 
findings do not; or if no adequate human studies have been done, animal findings 
are negative.

C
Risk cannot be ruled out. Human studies are lacking, and animal studies are either 
positive for fetal risk or lacking. However, potential benefits may justify the 
potential risks.

D
Positive evidence of risk. Investigational or post-marketing data show risk to the 
fetus. Nevertheless, potential benefits may outweigh the potential risks. If needed in 
a life-threatening situation or a serious disease, the drug may be acceptable if safer 
drugs cannot be used or are ineffective

X
Contraindicated in pregnancy. Studies in animals or human, or investigational or 
post-marketing reports have shown fetal risk which clearly outweighs any possible 
benefit to the patient.

*Regardless of the designated Pregnancy Category or presumed safety, no drug should be 
administered during pregnancy unless it is clearly needed and potential benefits outweigh potential 
hazards to the fetus.

Drug Name A B C D X
ABCIXIMAB 

ACA 

ACAMPROSATE 

ACARBOSE 

ACETAMINOPHEN 

ACETAZOLAMIDE 

ACETYLCHOLINE 

ACETYLCYSTEINE 

ACICLOVIR 

ACITRETIN 

ACTIVATED 
PROTHROMBIN
 COMPLEX



ADALIMUMAB 

ADAPALENE 

ADEFOVIR 

ADENOSIN 

ALBENDAZOLE 

ALBUMIN 

Drug Name A B C D X
ALEMTUZUMAB 

ALENDRONATE 

ALFENTANIL  1 

ALLOPURINOL 

ALPRAZOLAM 

ALTEPLASE 

ALUMINIUM HYDROXIDE 

ALUMINIUM MG 

ALUMINIUM MGS 

AMANTADINE 

AMBENONIUM 

AMIKACIN 

AMILORIDE+
HYDROCHLOROTHIAZIDE 

 2 

AMINOCAPROIC ACID 

AMINOGLUTETHIMIDE  

AMINOGLYCOSIDES 

AMINOPHYLLINE 

AMINOSALICYLATE
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Drug Nameد A B C D X

AMIODARONE 

AMITRIPTYLINE 

AMLODIPINE 

AMMONIUM CHLORIDE 

AMOXICILLIN 

AMPHOTERICIN-B 

AMPICILLIN 

AMPICILLIN+SULBACTAM 

AMYLNITRITE 

ANAGRELIDE 

ANTI D IMMUNE
 GLOBULIN



ANTI THYMOCYTE
GLOBULIN



ANTIHEMORRHOID 

ANTIHISTAMINE 
DECONGESTANT



ANTISCORPIONS VENUM 
SERUM



ANTISNAKE
VENUM SERUM



APOMORPHINE 

APREPITANT 

APROTININ 

ARGININE 

ARIPIPERAZOLE 

ARSENIC TRIOXIDE  

ARTEMETHER 

ARTICAINE 

ARTIFICIAL SALIVA 

ARTIFICIAL TEARS  

ASA 

ASPARAGINASE  

ATENOLOL 

ATOMOXETIN 

ATORVASTATIN 

ATOVAQONE+PROGUANIL 

ATOVAQUONE+
CHLOROGUANIDE



ATRACURIUM 

ATROPINE 

Drug Name A B C D X
AZATHIOPRINE 

AZELAIC ACID 

AZELASTINE 

AZITHROMYCIN 

BACITRACIN  

BACLOFEN 

BALANCED SALT
 SOLUTION  



BALANCED SALT 
SOLUTION+GLUTATHION  



BCG VACCINE 

BECLOMETHASONE 

BELLADONNA PB 

BENZOCAINE 

BENZOYL PEROXIDE 

BENZTROPINE 

BENZYDAMINE 

BENZYL BENZOATE 

BEPHENIUM 

BERACTANT 

BETAHISTINE 

BETAMETHASONE  3 

BETAXOLOL   3 

BETHANECHOL 

BEVACIZUMAB 

BICALUTAMIDE  

BIMATOPROST 

BIPERIDEN 

BISACODYL 

BISMUTH SUBCITRATE 

BLEOMYCIN  

BORTEZOMIB 

BOTULINUM A TOXIN 

BOTULISM ANTITOXIN 
A+B+E



BRIMONIDINE 

BRINZOLAMIDE 

BROMHEXINE 

BROMOCRIPTINE 

BUDESONIDE 
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Drug Name A B C D X
BUPIVACAINE 

BUPRENORPHINE 

BUPROPION 

BURN OINTMENT 

BUSPIRONE 

BUSULFAN  

CABERGOLINE 

CALAMINE 

CALCIPOTRIOL 

CALCITONIN 

CALCIUM GLUCONATE 

CAPECITABINE 

CAPREOMYCIN 

CAPTOPRIL  1 

CARBAMAZEPINE 

CARBOPLATIN  

CARBOPROST 

CARGLUMIC ACID 

CARMUSTINE  

CARNITINE 

CARVEDILOL  4 

CASPOFUNGIN 

CEFALEXIN 

CEFAZOLIN 

CEFEPIME 

CEFIXIME 

CEFOTAXIME 

CEFTAZIDIME 

CEFTIZOXIME 

CEFTRIAXONE 

CEFUROXIME 

CELECOXIB  5 

CEPHALOTHIN 

CETIRIZINE 

CETIRIZINE+
PSEUDOEPHEDRINE



CETRORELIX 

CETUXIMAB 

CHARCOAL ACTIVATED 

CHLORAL HYDRATE 

Drug Name A B C D X
CHLORAMBUCIL 

CHLORAMPHENICOL 

CHLORDIAZEPOXIDE 

CHLORHEXIDINE 

CHLORMADINONE
+ETHINYL ESTRADIOL



CHLORMETHINE
)NITROGEN MUSTARD( 



CHLOROQUINE 

CHLORPHENIRAMINE 

CHLORPROMAZINE 

CHLORPROPAMIDE 

CHLORTHALIDONE  1 

CHOLESTYRAMINE 

CHORIONIC
GONADOTROPHIN )HCG(



CICLOSPORIN 

CIMETIDINE 

CINACALCET 

CINNARIZINE  

CIPROFLOXACIN 

CISATRACURIUM 

CISPLATIN  

CITALOPRAM 

CITICOLINE 

CLADRIBINE 

CLARYTHROMYCIN 

CLEMASTINE  

CLIDINIUM+
CHLORDIAZEPOXIDE



CLINDAMYCIN 

CLINDAMYCIN+TRETINOIN 

CLOBAZAM 

CLOBETASOL  3 

CLOBUTINOL 

CLOFAZIMINE 

CLOFIBRATE 

CLOMIPHEN 

CLOMIPRAMINE 

CLONAZEPAM 
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Drug Nameد A B C D X

CLONIDINE 

CLOPIDOGREL 

CLOTRIMAZOLE 

CLOTRIMAZOLE+
BETAMETHASONE



CLOXACILLIN 

CLOZAPINE 

COAL TAR 

CO-AMOXICLAV 

CODEINE  6 

COLCHICINE 

COLONY STIMULATING
 FACTORS



CONJUGATED
 ESTROGENS



CONTRACEPTIVE DE 

CONTRACEPTIVE HD 

CONTRACEPTIVE LD 

CONTRACEPTIVE
TRIPHASIC



CORTICOTROPHIN 

CO-TRIMOXAZOLE 

CROMOLYN 

CROTAMITON 

CYCLOPENTOLATE 

CYCLOPHOSPHAMIDE 

CYCLOSERINE 

CYPROHEPTADINE 

CYPROTERONE 

CYPROTERONE 
COMPOUND



CYSTEAMINE 

CYTARABINE  

DABIGATRAN 

DACARBAZINE 

DACLIZUMAB 

DACTINOMYCIN 

DALTEPARIN 

DANAPAROID 

DANAZOLE 

DANTROLENE 

Drug Name A B C D X
DAPSONE 

DAUNORUBICIN 

DEFERASIROX 

DEFERIPRONE 

DEFEROXAMINE 

DEHYDROEMETINE 

DESIPRAMINE 

DESMOPRESSIN 

DESOGESTREL 

DESONIDE 

DESOXYCORTICOSTERONE  3 

DEXAMETHAZONE  3 

DEXMEDETOMIDINE 

DEXPANTHENOL 

DEXTRAN 

DEXTROAMPHETAMINE 

DEXTROMETHORPHAN 

DIAZEPAM 

DIAZOXIDE 

DICLOFENAC  5 

DICYCLOMINE 

DIDANOZINE 

DIENOGEST 

DIENOGEST+ETHINYL
ESTRADIOL



DIETHYLCARBAMAZINE 

DIGESTIVE 

DIGOXIN 

DIGOXIN SPECIFIC
ANTIBODY



DIHYDROERGOTAMINE 

DIHYDROERGOTOXIN 

DILOXANIDE 

DILTIAZEM 

DIMENHYDRINATE 

DIMERCAPROL 

DIMETHICON 

DIMETHYL FUMARATE 

DIMETHYL SULFOXIDE 

DINESTROL 
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Drug Name A B C D X
DIPHENHYDRAMINE 

DIPHENHYDRAMINE
 COMPOUND



DIPHENOXYLATE+
ATROPINE



DIPHTERIA ANTITOXIN 

DIPHTERIA+TETANUS 
TOXOID+PERTUSSIS+
HAEMOPHILUS
INFLUENZA TYPE B+
HEPATITIS B VACCINE



D I P H T E R I A + T E T A N U S 
TOXOIDS



DIPHTERIA+TETANUS
TOXOIDS+PERTUSSIS
VACCINE )DTP(



DIPYRIDAMOLE 

DISOPYRAMIDE 

DISULFIRAM 

DITHRANOL 

DOBUTAMINE 

DOCETAXEL  

DOCUSATE+ SORBITOL 

DOMPERIDONE 

DONEPEZIL 

DOPAMINE 

DORZOLAMIDE 

DORZOLAMIDE+TIMOLOL 

DOXAPRAM 

DOXEPIN 

DOXORUBICIN 

DOXYCYCLINE 

DROPERIDOL 

DROSPIRENONE+ETHINYL 
ESTRADIOL



DULOXETINE 

DYDROGESTERONE 

ECHOTHIOPHATE 

EDETATE  CALCIUM 
DISODIUM



EDETATE DICOBALT 

EDETATE DISODIUM 

Drug Name A B C D X
EDROPHONIUM 

EFAVIRENZ 

EFLORNITINE 

ENALAPRIL  4 

ENFLURANE 

ENOXAPARIN 

EPHEDRINE 

EPINEPHRINE 

EPIRUBICIN 

EPLERENONE 

EPROSARTAN  4 

EPTIFIBATIDE 

ERGOTAMINE 

ERLOTINIB 

ERYTHROMYCIN 

ERYTHROPOIETIN 

ESCITALOPRAME 

ESMOLOL 

ESOMEPRAZOLE 

ESTRADIOL 

ESTRAMUSTINE 

ETANERCEPT 

ETHACRYNIC ACID 

ETHAMBUTOL 

ETHAMBUTOL-IPR 

ETHINYL ESTRADIOL 

ETHIODIZED OIL 

ETHIONAMIDE 

ETHOSUXIMIDE 

ETIDRONATE 

ETOMIDATE 

ETOPOSIDE  

EVEROLIMUS 

EXEMESTANE 

EXPECTORANT 

EZETIMIBE 

FACTOR IX 

FACTOR VIIA 

FACTOR VIII 

FACTOR XIII 
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Drug Nameد A B C D X

FAMOTIDINE 

FEBUXOSTAT 

FENOFIBRATE 

FENTANYL  6 

FERRIC OXIDE 
SACCHARATED



FEXOFENADINE 

FIBRINOGEN 

FIBRINOLYSIN 

FILGRASTIM 

FINASTERIDE 

FINGOLIMOD 

FLECAINLDE 

FLUCONAZOLE 

FLUCYTOSINE 

FLUDARABINE 

FLUDROCORTISONE 

FLUMAZENIL 

FLUOCINOLONE 

FLUORESCEIN 

FLUORIDE 

FLUOROMETHOLONE 

FLUOROURACIL 

FLUOXETINE 

FLUPENTHIXOL 

FLUPHENAZINE 

FLURAZEPAM 

FLUTAMIDE  

FLUTICASONE 

FLUVOXAMINE 

FOLLITROPIN 

FOMEPIZOLE 

FORMOTEROL 

FOSFESTROL 

FURAZOLIDONE 

FUROSEMIDE 

GABAPENTINE 

GADODIAMIDE 

GADOPENTETATE 

GALANTAMINE 

Drug Name A B C D X
GANCICLOVIR 

GANIRELIX 

GASEOUS GANGERENE 
ANTITOXIN



GEFITINIB 

GELATIN MODIFIED 

GEMCITABINE  

GEMFIBROZIL 

GEMIFLOXACIN 

GENTAMICIN  

GENTIAN VIOLET 

GESTONORONE 

GLATIRAMER 

GLIBENCLAMIDE 

GLICLAZIDE 

GLUCAGON 

GLYCERIN 

GLYCINE 

GLYCOPYRRONIUM 

GOLD SODIUM 
THIOMALATE



GONADORELIN 

GOSERELIN 

GRANISETRON 

GRISEOFULVIN 

GUAIFENESIN 

HAEMOPHILUS
 INFLUENZA TYPE B
 VACCINE7
HALOPERIDOL 

HALOTHANE 

HEMODIALYSIS 
CONCENTRATED



HEPARIN 

HEPATITIS B IMMUNE
GLOBULIN



HEPATITIS B VACCINE 

HEXAMETHYLMELAMINE 

HOMATROPINE 

HUMAN PAPILLOMA
VIRUS VACCINE
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Drug Name A B C D X
HYDRALAZINE 

HYDROCHLOROTHIAZIDE  6 

HYDROCORTISONE 

HYDROCORTISONE+
ACETIC ACID  



HYDROMORPHONE 

HYDROQUINONE 

HYDROXYPROGESTRONE 

HYDROXYUREA  

HYDROXYZINE 

HYOSCINE 

IBUPROFEN  5 

IDARUBICIN 

IDOXURIDINE  

IFOSFAMIDE 

IMATINIB  

IMIGLUCERASE 

IMIPENEM+CILASTATIN 

IMIPRAMINE 

IMIQUIMOD 

IMMUNE GLOBULIN 
INTRAMUSCULAR )IGIM(



INACTIVATED
POLIOVIRUS VACCINE
 )IPV(



INDAPAMIDE 

INDOCYANINE GREEN 

INDOMETHACIN  8 

INFLIXIMAB 

INFLUENZA VACCINE
)KILLED(



INSULIN 

INTERFERONS 

INTRAVENOUS IMMUNE 
GLOBULINE



IODIXANOL 

IODOQUINOL 

IOHEXOL 

IOPAMIDOL 

IOPANOIC ACID 

IOPROMIDE 

Drug Name A B C D X
IPECAC 

IPRATROPIUM 

IPRATROPIUM+
SALBUTAMOL



IRINOTECAN   

IRON DEXTRAN 

IRON SUCROSE 

IRON+FOLIC ACID 

ISOCARBOXAZID 

ISOFLURANE 

ISONIAZID 

ISONIAZID+
PYRAZINAMIDE+
 RIFAMPIN



ISONIAZID+RIFAMPIN 

ISOPROTERENOL 

ISOSORBIDE 

ISOTRETINOLN 

ISOXSUPRINE 

ITRACONAZOLE 

KETAMINE 

KETOCONAZOLE 

KETOROLAC 

KETOTIFEN 

LABETALOL 

LACTULOSE 

LAMIVUDINE 

LAMOTRIGINE 

LANREOTIDE 

LANSOPRAZOLE 

LATANOPROST  

LENALIDOMIDE 

LETROZOLE  

LEUCOVORIN 

LEUPRORELIN 

LEVAMISOL 

LEVETIRACETAM 

LEVOCETIRIZINE 

LEVODOPA 

LEVOFLOXACIN 
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Drug Nameد A B C D X

LEVONORGESTREL 

LEVOTHYROXINE 

LIDOCAINE 

LINDANE 

LINEZOLID 

LIOTHYRONINE 

LIPID INFUSION 

LIRAGLUTIDE 

LISINOPRIL  4 

LITHIUM CARBONATE 

LOMUSTINE 

LOPERAMIDE 

LOPINAVIR+RITONAVIR 

LORATADINE  

LORATADINE+
PSEUDOEPHEDRINE 



LORAZEPAM 

LOSARTAN  4 

LOTEPREDNOL 

LOVASTATIN 

LUTROPIN ALFA 

LYNESTRENOL 

MAFENIDE 

MAGNESIUM
 HYDROXIDE



MAGNESIUM OXIDE 

MAGNESIUM SULFATE 

MANNITOL 

MAPROTILINE 

MEASLES IMMUNE 
GLOBULIN



MEASLES VACCINE 

MEASLES+MUMPS+
RUBELLA VACCINE 
)MMR(



MEASLES+RUBELLA
VACCINE



MEBENDAZOLE 

MEBEVERINE 

MEDROXYPROGESTERONE 

MEFENAMIC ACID  5 

Drug Name A B C D X
MEFLOQUINE 

MEGESTROL 

MEGLUMINE
ANTIMONATE



MEGLUMINE COMPOUND 

MELOXICAM 

MELPHALAN  

MEMANTINE 

MENINGOCOCCAL )A+C( 
VACCINE



MENOTROPINS 

MENTHOL SALICYLATE  5 

MEPIVACAINE 

MEQULNOL 

MERCAPTOPURINE 

MEROPENEM 

MESALAZINE 

MESNA 

METAPROTERENOL 

METFORMIN 

METFORMIN+
GLIBRNCLAMIDE



METFORMIN+
PIOGLITAZONE 



METHACHOLINE 

METHADONE  7 

METHIMAZOLE 

METHOCARBAMOLE 

METHOTREXATE 

METHOXSALEN 

METHYL SALICYLATE  5 

METHYLDOPA 

METHYLENE BLUE 

METHYLERGONOVINE 

METHYLPHENIDATE 

METHYLPREDNISOLONE  4 

METHYLTESTTOSTERONE 

METOCLOPRAMIDE 

METOPROLOL  4 

METRONIDAZOLE 
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Drug Name A B C D X
METYRAPONE 

MEXILETINE 

MICONAZOLE 

MIDAZOLAM 

MIDODRINE  

MILRINONE 

MINOXIDIL 

MISOPROSTOL 

MITOMYCIN  

MITOTANE  

MITOXANTRONE 

MIVACURIUM 

MOCLOBEMIDE 

MODAFINIL 

MOLGRAMOSTIM 

MOMETASONE 

MONOBENZONE 

MONTELUKAST 

MORPHINE  9 

MOXIFLOXACIN 

MUMPS VIRUS VACCINE 

MUPIROCIN 

MYCOPHENOLATE 

NAFCILLIN 

NALIDIXIC ACID 

NALOXONE 

NALTREXONE 

NANDROLONE 

NAPHAZOLINE 

NAPROXEN  3 

NATALIZUMAB 

NATAMYCIN 

NELFINAVIR 

NEOMYCIN 

NEOSTIGMINE 

NEVIRAPINE 

NICLOSAMIDE 

NICORANDIL 

NICOTINE 

NIFEDIPINE 

Drug Name A B C D X
NILOTINIB  

NIMODIPINE 

NITISINONE 

NITRAZAPAM 

NITROFURANTOIN 

NITROFURAZONE 

NITROGLYCERIN 

NITROPRUSSIDE 

NITROUS OXIDE 

NONOXINOL-9 

NOREPINEPHRINE 

NORTRIPTYLINE 

NYSTATIN 

OBIDOXIME 

OCTREOTIDE 

OFLOXACIN 

OLANZAPINE 

OLOPATADINE 

OMALIZUMAB 

OMEPRAZOLE 

ONDANSETRON 

OPHTHALMIC BATH 
SOLUTION  



ORLISTAT 

OSELTAMIVIR 

OXALIPLATIN 

OXANDROLONE 

OXAZEPAM 

OXCARBAZEPINE 

OXYBUTYNIN 

OXYCODONE 

OXYMETAZOLINE 

OXYTOCIN 

PACLITAXEL  

PAMIDRONATE 

PANCREATIN 

PANCURONIUM 

PANTOPRAZOLE 

PAPAVERINE 



774

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
Drug Nameد A B C D X

PARA-AMINOBENZOIC
ACID )PABA(



PARATHORMON 

PAROMOMYCIN 

PAROXETIN 

PEGASPARGASE 

PEGFILGRASTIM 

PEGINTERFERON ALFA-2A 

PEGINTERFERON ALFA-2B 

PEMETREXED 

PENICILLAMINE 

PENICILLIN G 

PENICILLIN V 

PENTAGASTRIN 

PENTAMIDINE 

PENTAZOCINE  10 

PENTOXIFYLLINE 

PERITONEAL DIALYSIS 

PERMETHRIN 

PERPHENAZINE 

PETHIDINE  10 

PHENAZOPYRIDINE 

PHENILBUTYRATE 

PHENOBARBITAL 

PHENOXYBENZAMINE 

PHENTOLAMINE 

PHENYLEPHRINE 

PHENYTOIN 

PHOSPHOCYSTEAMINE 

PILOCARPINE 

PIMECROLIMUS 

PIMOZIDE 

PIOGLITAZONE 

PIPECURONIUM 

PIPERACILLIN 

PIPERAZINE 

PIRACETAM 

PIROXICAM  5 

PNEUMOCOCCAL
POLYVALENT VACCINE



Drug Name A B C D X
POLYETHYLENE GLYCOL 

POLYMYXIN B 

POLYMYXIN+NEOMYCIN
+HYDROCORTISON 

 3 

POTASSIUM CITRATE 

POVIDONE IODINE 

PRALIDOXIME 

PRAMIPEXOLE 

PRASUGREL 

PRAZIQUANTEL 

PRAZOSIN 

PREDNIMUSTINE 

PREDNISOLONE 

PREDNISONE 

PREGABALIN 

PRILOCAINE-F 

PRIMAQUINE 

PRIMIDONE 

PROCAINAMIDE 

PROCARBAZINE 

PROGESTRONE 

PROGUANTL 

PROMETHAZINE 

PROPAFENONE 

PROPANTHELINE 

PROPOFOL 

PROPRANOLOL  4 

PROPYLTHIOURACIL 

PROSTAGLANDIN E1 

PROSTAGLANDIN E2 

PROSTAGLANDINF2Α 

PROTAMINE 

PROTHIONAMIDE 

PROTHROMBINE
 COMPLEX 
CONCENTRATE 



PROTIRELIN 

PSEUDOEPHEDRINE 

PYRANTEL 

PYRAZINAMIDE 
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Drug Name A B C D X
PYRIDOSTIGMINE 

PYRIMETHAMINE 

PYRVINIUM 

QUETIAPINE 

QUINACRINE 

QUINIDINE 

QUININE 

RABEPRAZOLE 

RABIES IMMUNE
GLOBULIN



RABIES VACCINE )VERO( 

RALOXIFENE 

RANITIDINE 

RASBURICASE  

REMIFENTANIL 

REPAGLINIDE 

RESERPINE 

RETEPLASE 

RIBAVIRIN 

RIFABUTIN 

RIFAMPICIN 

RIFAXIMIN 

RILUZOLE 

RISEDRONATE 

RISPERIDONE 

RITODRINE 

RITUXIMAB 

RIVASTIGMINE 

RIZATRIPTAN 

ROMIPLOSTIM 

ROPINIROLE 

ROPIVACAINE 

ROSUVASTATIN 

RUBELLA VACCINE 

SALBUTAMOL 

SALICYLIC ACID 

SALMETEROL 

SAPROPTERIN 

SECRETIN 

SELEGILINE 

Drug Name A B C D X
SELENIUM SULFIDE 

SERTACONAZOLE 

SERTRALINE 

SEVELAMER 

SEVOFLURANE 

SILDENAFIL 

SILVER SULFADIAZINE 

SIMETHICONE 

SIMPLE EYE OINTMENT 

SIMVASTATIN 

SIROLIMUS 

SITAGLIPTIN 

SODIUM
AMINOSALICYLATE



SODIUM  NITRITE 

SODIUM  THIOSULFATE 

SODIUM CHLORIDE 

SODIUM POLYSTYRENE 
SULPHONATE 



SODIUM SALICYLATE 

SODIUM TETRADECYL 

SOLIFENACIN 

SOMATOSTATIN 

SOMATROPIN 

SORAFENIB 

SORBITOL 

SOTALOL  4 

SPINOSAD 

SPIRAMYCIN 

SPIRONOLACTONE  6 

STAVUDIN 

STREPTOKINASE 

STREPTOMYCIN 

STREPTOZOCIN 

SUCCIMER 

SUCCINYLCHOLINE 

SUCRALFATE 

SUFENTANIL  10 

SULFACETAMIDE 

SULFADIAZINE 
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SULFASALAZINE  10 

SUMATRIPTAN 

SUNITINIB 

TACROLIMUS 

TADALAFIL 

TAMOXIFEN  

TAMSULOSIN 

TEICOPLANIN 

TEMOZOLOMIDE 

TENIPOSIDE  

TENOFOVIR 

TERAZOSIN 

TERBINAFINE 

TERBUTALINE 

TERIFLUNOMIDE 

TERIPARATIDE 

TESTOSTERONE 

TETANUS ANTITOXIN 

TETANUS IMMUNE 
GLOBULIN



TETANUS TOXOID )TT( 

TETRABENZINE 

TETRACAINE 

TETRACOSACTIDE 

TETRACYCLINE )Systemic( 

TETRACYCLINE )Topical( 

THALIDOMIDE 

THEOPHYLLINE 

THIABENDAZOLE 

THIETHYLPERAZINE 

THIOGUANINE  

THIOPENTAL 

THIORIDAZINE 

THIOTHIXENE 

THYROTROPHIN 

THYROTROPIN ALFA 

TICLOPIDINE 

TILACTASE 

TIMOLOL  

TINIDAZOLE 

Drug Name A B C D X
TIOTROPIUM 

TIROFIBAN 

TITANIUM DIOXIDE 

TIZANIDINE 

TOBRAMYCIN )Ophtalmic( 

TOBRAMYCIN )Syatemic( 

TOBRAMYCIN+
DEXAMETHASONE 



TOLAZOLINE 

TOLMETINE  5 

TOLNAFTATE 

TOLTERODINE 

TOPIRAMATE 

TRAMADOL 

TRIAMCINOLONE  3 

TRANEXAMIC ACID 

TRANYLCYPROMINE 

TRASTUZUMAB 

TRAZODONE 

TRETINOIN 

TRIAMCINOLONE NN  3 

TRIAMTERENE-H  6 

TRICLABENDAZOLE 

TRIENTINE 

TRIFLUPERAZINE 

TRIFLURIDINE 

TRIHEXYPHENIDYL 

TRIMETHAPHAN 

TRIMETHOPRIM 

TRIMIPRAMINE 

TRIPLE SULFA  11 

TRIPTORELIN 

TROPICAMIDE 

TROPISETRON 

TRYPAN BLUE 

TUBERCULIN PPD 

TYPHOID VACCINE 

UREA 

UROFOLLITROPIN 

UROKINASE 
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Drug Name A B C D X
URSODEOXYCHOLIC
ACID 



VALACICLOVIR 

VALGANCICLOVIR 

VALPROATE 

VALPROIC ACID 

VALSARTAN 

VANCOMYCIN 

VARICELLA VIRUS
 VACCINE



VASOPERSSIN 

VENLAFAXINE 

VERAPAMIL 

VERTEPORFIN 

VIGABATRIN 

VINBLASTINE 

VINCRISTINE 

Drug Name A B C D X
VINDESINE 

VINORELBINE  

VITAMIN A+D 

VORICONAZOLE 

WARFARIN 

YELLOW FEVER VACCINE 

YOHIMBINE 

ZAFIRLUKAST 

ZALEPLON 

ZANAMIVIR 

ZIDOVUDINE 

ZINC OXIDE 

ZOLDERONIC ACID 

ZOLMITRIPTAN 

ZOLPIDEM 

ZONISAMIDE 

 

1. In high dose for prolonged periods
2. In pregnancy-induced hypertension
3. In 1st trimester
4. In 2nd and 3rd trimester
5. In 3rd trimester
6. For prolonged period or in high dose
7. Not recommended in pregnancy
8. For longer than 48 hrs or after 34 weeks gestation
9. For prolonged period or in high doses at term
10. Near term





 اسامی تجاری و مترادف ژنریک آنها
کشور در بازار دارویی 

BRAND NAMES IN IRAN
24
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Brand Name Generic Name
A.D.MYCIN Doxorubicin
ABCERTIN Imiglucerase
ABILIZOL Aripiprazole
ABITANT Aprepitant
ABNYL Clomipramine
ABRAXAN Paclitaxel 

ACA Acetaminophen/Caffeine/
ASA

ACARBEX Acarbose
ACC Acetylcysteine
ACCOLATE Zafirlukast
ACETACO Acetaminophen/ Codeine
ACETACODIN Acetaminophen/Codeine
ACETAGEL Acetaminophen 
ACETAMIN Acetaminophen
ACHORA Tetrabenazine

ACID BLOCK
F a m o t i d i n e / C a l c i u m 
Carbonate/
Magnesium Hydroxide

ACIFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/
 Caffeine 

ACITRETIN Acitretin
ACLASTA Zoledronic Acid
ACNALEN Adapalene
ACNECIDE Benzoyl Peroxide
ACNOMISS Clindamycin/Tretinoin
ACNOPAL Adapalene
ACNOTREN Isotretinoin
ACNOZ Adapalene
ACTILYSE Alteplase
ACTOCOLD Adult Cold Preparation
ACTOFEN Acetaminophen/Caffeine
ACTOFERON Interferon Beta-1b

Brand Name Generic Name
ACTOLOL Atenolol
ACTOPIN Ibuprofen
ACTORIF Interferon Beta-1a
ACTOVEX Interferon Beta-1a
ACTRAPID Insulin
ACULAR Ketorolac
ADALAT Nifedipine
ADALEN Adapalene
ADANCOR Nicorandil
ADENOZ Adenosine
ADENURIC Febuxostat 
ADIGEL Aluminium/Magnesium

ADIGEL-S Aluminium/Magnesium/
Simethicone

ADOVAN Valsartan
ADRIAMYCIN Doxorubicin
ADRIBLASTIN Doxorubicin
ADRICIN Doxorubicin
ADVALGIN Ibuprofen
ADVIFEN Ibuprofen
ADVIL Ibuprofen
AEROTEX Tetracycline
AERRANE Isoflurane
AFAPENEM Meropenem 
AFAXON Ceftriaxone 
AFAZID Ceftazidime 
AFAZOL Cefazolin 
AFAZOX Ceftizoxime 
AFIBENZOXIDE Benzoyl Peroxide
AFIBETHASONE Betamethasone 
AFICETAMOL Acetaminophen
AFICLOBET Clobetasol
AFICLONAC Diclofenac

اسامی تجاری و مترادف ژنریک آنها در بازار داروئی کشور
کش���ور اطالع  با توجه به افزایش اس���تفاده از نام ه���ای تجاری )برند( برای داروهای موجود در بازار داروئی 
از اس���امی تج���اری ای���ن داروها و مت���رادف ژنریک آنها کمک موثری در تجویز مناس���ب ای���ن داروها خواهد 
گرچه مناس���ب ترین روش برای اطالع از اس���امی ژنریک نام های برند داروها مش���اوره با داروس���ازان و  کرد. ا
که با  یا مراجعه به بروش���ور و بسته بندی این داروها می باش���د، در این بخش اسامی تعدادی از داروهائی 
کشور عرضه می شوند همراه با مترادف ژنریک آنها جهت اطالع تجویرکنندگان  نام تجاری به بازار داروئی 

آورده شده است.
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AFICLOSONE C l o t r i m a z o l e /
Betamethasone

AFINDAMAYCIN Clindamycin 
AFINITOR Everolimus
AFIRECTIL Antihemorrhoid
AFIROCIN Mupirocin
AFIROFEN Ibuprofen
AFIROXEN Naproxen
AFITETRIN Tetracycline
AFITRIMAZOLE Clotrimazole
AGGRASTAT Tirofiban
AGGRENOX Dipyridamole/ASA
AGRPPAL Influenza Virus vaccine
AIMAFIX Factor IX Complex
AIRLAX Zafirlukast
AIROKAST Montelukast
AKINETON Biperiden
AKINIDIC Biperiden
AKURIT Isoniazid/Rifampin

AKURIT-3 E t h a m b u t o l / I s o n i a z i d /
Rifampin

AKURIT-4 Ethambutol/Isoniazid/
Pirazinamide/Rifampin

ALAWAY Ketotifen
ALDARA Imiquimod
ALDURAZYME Laronidase
ALENATE Alendronate 

ALENDOVIT Alendronic acid/
Colecalciferol 

ALERAGEL Cetirizine
ALERMIN Loratadine
ALEUDRINA Isoproterenol 
ALEXAN Cytarabine
ALFEN XL Diclofenac
ALFIJECT Alfentanil
ALIMTA Pemetrexed 
ALKERAN Melphalan
ALLAPAIN Tramadol
ALLER OFF Cetirizine
ALLERGOCROM Cromolyn

Brand Name Generic Name
ALLERGODIL Azelastine
ALLEXAFEN Fexofenadine
ALLOKIM Allopurinol
ALODAN Pethidine
ALOVIR Aciclovir
ALPEX Piroxicam
ALPEZIL Donepezil
ALPHAGAN Brimonidine
ALPHAPRESS Hydralazine
ALPROKIM Alprazolam
ALPROSTADIL Alprostadil
ALTEBREL Etanercept 
ALTUZAN Bevacizumab
ALUVIA Lopinavir/Ritonavir
ALVENTA Venlafaxine
ALVEOFACT Bovactant
ALVOCADE Bortezomib
ALVOPAX Paclitaxel 
ALVOPEM Pemetrexed 
ALVOTERE Docetaxel
ALVOXAL Oxaliplatin
ALZAKIM Donepezil
ALZALON Rivastigmine 
ALZAMIN Galantamine 
ALZANTIN Memantine
ALZETREAT Donepezil
ALZIXA Memantine
AMBETAINE Betaine
AMBISOME Amphotericin-B
AMBUTYRATE Sodium Phenylbutyrate
AMESIS Aprepitant
AMIDIL Diltiazem
AMINODIC Aminophylline
AMIOKORDIN Amiodarone
AMIOPHARM Amiodarone
AMIPHEN Acetaminophen
AMITEN Ketotifen 
AMLOBER Amlodipine 
AMLOPHAR Amlodipine
AMLOPRES Amlodipine 
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Brand Name Generic Name
AMLOTED Amlodipine
AMLOTIDI Amlodipine 
AMLOTOREX Amlodipine/Atorvastatin
AMMOREL Amantadine
AMORAX Amoxicillin
AMOSTATINE Amlodipine/Atorvastatin
AMOXCILL Amoxicillin
AMPHOTEC Amphotericin-B
AMPIBACTAM Ampicillin/Sulbactam
AMPIRAL Ampicillin
AMPISUL Ampicillin/Sulbactam
AMPIVIL Ampicillin 
AMPIXILL Ampicillin 
AMPLABETALOL Labetalol
AMZOATE Sodium Benzoate 
ANAFRANIL Clomipramine
ANAPRIVIN Naphazoline/Antazoline
ANARGIL Danazol
ANCOTIL Flucytosine
ANDRACTIM Dihydrotestosterone
ANDRIOL Testosterone
ANDROCUR Cyproterone
ANDRONE Testosterone
ANECIS Cisatracurium 
ANECUR Atracurium
ANESTIC Benzocaine
ANESTOCAINE Tetracaine
ANEXATE Flumazenil
ANGELA Drospirenone/Estradiol
ANGEX Iopamidol
ANGIOREL Prasugrel 
ANGIOVASC Amlodipine 
ANGORON Amiodarone
ANPEC Verapamil 
ANTABUSE Disulfiram
ANTICOLD Adult Cold Preparation
ANTICUDE Edrophonium
ANTIMIGRAMIN Sumatriptan 
ANTIPLATTE Clopidogrel
ANZATAX Paclitaxel

Brand Name Generic Name
APO-ALPRAZ Alprazolam
APOTEL Acetaminophen
APRETEX Aprepitant
AQUA-DRIN Sulfacetamide 
AQUASON Dexamethasone
ARA CELL Cytarabine  
ARICEPT Donepezil
ARIPIFY Aripiprazole 
ARITAXEL Paclitaxel
AROMESTANE Exemestane
ARTAMIN Penicillamine
ARTELAC Artificial Tears
ARTINIBSA Articaine/Epinephrine

ARYAFEN
Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

ARYOSEVEN Factor VIIa
ASACOL Mesalazine
ASENTRA Sertraline
ASMANEX Mometasone
ASMORAL Montelukast
ASTHALIN Salbutamol
ATENOKIM Atenolol

ATGAM Antithymocyte 
Immunoglobulin

ATIMOS Formoterol
ATOBIOX Atomoxetine 
ATOKIM Atorvastatin 
ATOREXIN Atorvastatin 
ATORMIX Amlodipine/Atorvastatin
ATOSTROL Atorvastatin 
ATOVAST Atorvastatin 
ATRACORIN Atracurium
ATRACURAL Atracurium
ATRIN Atropine
ATROALDO Ipratropium
ATROVENT Ipratropium
ATTENDUP Methylphenidate
AUBAGIO Teriflunomide
AVASTINE Bevacizumab
AVIFENAC Diclofenac
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A-VIGEL Vitamin A
AVIGRIPPE Adult Cold Preparation
A-VITIN Vitamin A
AVONEX Interferon Beta-1a
AXABIN Rivaroxaban

AXAR Acetaminophen/Caffeine/
ASA

AXIGEM Gemcitabine   
AXIOPLATIN Oxaliplatin
AXITAXEL Paclitaxel 
AZALICA Azelaic Acid
AZARAM Azathioprine
AZARGA Brinzolamide/Timolol
AZELADERM Azelaic Acid
AZIROCIN Azithromycin 
AZITHREX Azithromycin
AZITHRODOR Azithromycin 
AZITHROGEN Azithromycin 
AZIX Azithromycin 
AZOPT Brinzolamide
AZPIN Azithromycin 

BABY COLD
Acetaminophen/
Diphenhydramine/
phenylephrine

BACTERBYE Povidone Iodine
BACTIMIDE Sulfacetamide 
BACTROMAD Mupirocin
BAREX Barium Sulfate
BECLATE Beclomethasone
BECLEX Beclomethasone
BECLONASAL Beclomethasone
BECLORHIN Beclomethasone
BECLOTROX Beclomethasone
BECOVIT Vitamin B Complex
BEHAZON Betamethasone
BEHAZON Betamethasone 
BEHDOCAINE Lidocaine
BEHDODINE Povidone Iodine
BEHDOSIL Terbinafine
BEHSADIN Povidone Iodine

Brand Name Generic Name
BEKLAM Beclomethasone

BELARA Chlormadinone/Ethinyl 
Estradiol

BENDA 5-FU Fluorouracil
BENDADOCEL Docetaxel
BENDAFOLIN Calcium Folinate
BENDARABIN Fludarabine
BENDARABIN Fludarabine
BENDATREXATE Methotrexate
BENDEX Albendazole

BENOUROVIT Vitamin B1/Vitamin B6/
Vitamin B12

BENZAMINE Phenoxybenzamine
BENZA-PEN Penicillin G Benzathin             
BENZASOL Benzydamine
BENZYLAGINE Benzydamine
BEPANOX Dexpanthenol
BERIATE Factor VIII/Von Willbrand 
BERININ Factor IX Complex
BERIRAB Rabies Immune globulin
BETACORTAL Betamethasone 
BETAFERON Interferon Beta-1b
BETAPOETIN Epoetin
BETASERC Betahistine
BETASON Betamethasone
BETASONATE Betamethasone 
BETAXOL Betaxolol 
BEVICOM Vitamin B Complex
BICAINE Lidocaine/Prilocaine
BICALOX Bicalutamide
BICALUKERN Bicalutamide
BINAFIN Terbinafine 
BIOCARBON Charcoal Activated
BIOCARPINE Pilocarpine
BIOCOLD Adult Cold Preparation
BIOCYCLOVIR Aciclovir
BIODOGREL Clopidogrel
BIOFENAC Diclofenac
BIOFIBROZIL Gemfibrozil
BIOFOVIR Adefovir



785

 B
R

A
N

D
 N

A
M

ES
 IN

 IR
A

N
24

Brand Name Generic Name
BIOLENOL Acetaminophen
BIOLEPRA Levetiracetam

BIOLOZAX-H Losartan/
Hydrochlorothiazide

BIOMADOL Tramadol
BIOMIGRIL Rizatriptan 
BIOPIPRAZOLE Aripiprazole
BIOQUETIN Quetiapine 
BIOROZ Rosuvastatin 
BIOSACOL Mesalazine
BIOSAMIDE Zonisamide
BIOSOPT Dorzolamide 
BIOSUGREL Prasugrel 
BIOSULIN Insulin
BIOTEAR Artificial Tears
BIOTIXIN BIOTIN
BIOTOR Atorvastatin 
BIOTOR PLUS Amlodipine/Atorvastatin
BIOTRIPTAN Sumatriptan 
BIOTRIPTAN 
PLUS Sumatriptan/Naproxen

BIOVIRAPINE Nevirapine
BIOVOXAMINE Fluvoxamine
BIOVUDINE Lamivudine
BIOXAL Citalopram 
BISOLMED Bromhexine
BITAVION Vitamin B12 
BLEOCELL Bleomycin 
BLEO-CELL Bleomycin 
BLEOCIN Bleomycin 
BLEOCIP Bleomycin 
BLEO-S Bleomycin 
BLES Surfactant 
BLOICIN-S Bleomycin 
BLOODFARIN Warfarin
BONELIVE Risedronate
BRAMITOB Tobramycin
BRAVELLE Urofollitropin
BRENDOCARE Megestrol 
BREVIBLOC Esmolol

Brand Name Generic Name
BRIMOGAN Brimonidine
BROGEL Ibuprofen
BROLENE Propamidine 
BROPAIN Ibuprofen
BROT Metformin
BUDECORT Budesonide
BUDENA Budesonide
BUDENIX Budesonide
BUDENOFALK BUDESONIDE 
BUDIAIR Budesonide
BUDOFORMEX Budesonide/Formoterol
BUPROBIOX Bupropion
BURINEX Bumetanide
BURNOLIP L-Carnitine
BUSILVEX Busulfan
BUSP Buspirone
BUSPANEX Buspirone
BUSPIRAX Buspirone
BW-GEMBIN Gemcitabine 
BW-PICINE Epirubicin
BYPRO Bicalutamide
CABASER Cabergoline
CABERGOLEX Cabergoline
CABERLIN Cabergoline
CABOLIN Cabergoline
CABOTINOL Carboplatin
CAELYX Doxorubicin

CAFIPAIN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

CAINAMID Mepivacaine
CALAMEX Calamine
CALCIDERM Calcipotriol
CALCIDONATE Risedronate

CALCIFAM-
MG

Famotidine/Calcium 
Carbonate/Magnesium
 Hydroxide

CALCIFOL Calcium Folinate
CALCIHEXAL Calcitonin
CALCIJEX Calcitriol
CALORIT ORS
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CALSPLATIN Cisplatin 
CALTONIX Calcitonin
CALTREX Calcium Gluconate
CALUTIDE Bicalutamide
CAMELOX Meloxicam
CAMPRAL Acamprosate
CAMPTO Irinotecan
CANAZOLE Clotrimazole
CANCIDAS Caspofungin
CANDIZOL Clotrimazole
CAPROBEL Bicalutamide
CARBARAM Carbamazepine
CARBAVICHAR Carbamazepine
CARBO-CELL Carboplatin
CARBOPLAT Carboplatin
CARDIBOSENT Bosentan
CARDIJECT Dobutamine
CARDILEX Carvedilol
CARDIOL Carvedilol
CARDIOSAN Losartan
CARDIVASC Amlodipine 
CARETROPIN Somatropin  
CARNIMEX L-Carnitine
CARVILOL Carvedilol
CARVIMOD Carvedilol
CASODEX Bicalutamide
CASPOGIN Caspofungin
CATAFLAM Diclofenac
CATRIOL Calcipotriol
CEBEX Celecoxib
CEFAL-X Cefalexin
CEFAZOGEN Cefazolin 
CEFIXAN Cefixime
CEFIXIGEN Cefixime
CEFOROXILL Cefuroxime 
CEFTAZID Ceftazidime 
CEFTRAX Ceftriaxone
CEFZOLIX Cefazolin 
CELEBIOX Celecoxib
CELEBREX Celecoxib

Brand Name Generic Name
CELEBRIN Celecoxib
CELECEPT Mycophenolate
CELEXIB Celecoxib
CELEXOSAD Celecoxib
CELLCRISTIN Vincristine
CEPHOTAX Cefotaxime 
CEPIMAX Cefepime 
CEROTOP Nimodipine
CERTICAN Everolimus 
CERZYME Imiglucerase
CETADIN Cetirizine/Pseudoephedrine
CETIZOX Levocetirizine
CETRIGEL Cetirizine
CETRIKIM Cetirizine
CETROTIDE Cetrorelix
CHAMPIX Varenicline
CHEMFORMIN Metformin
CHEMIFENAC Diclofenac
CHEMOGEM Gemcitabine 
CHEMOPROZIN Promethazine 
CHEMORELIN Triptorelin 
CHEMOTAXEL Paclitaxel
CHEMOZOLE Omeprazole

CHLARA Chlormadinone/Ethinyl 
Estradiol

CHLOBIOTIC Chloramphenicol
CHOLINUP Rivastigmine 
CHORAGON Chorionic Gonadotrophin
CHORIOMON Chorionic Gonadotrophin
CIALIS Tadalafil
CICLOHALE Ciclesonide 
CICLORAL Ciclosporin
CILANEM Imipenem /Cilastatin
CILAPENEM Imipenem /Cilastatin
CILAVIL Imipenem /Cilastatin
CINACET Cinacalcet 
CINAZIN Cinnarizine
CINNAFACT Buserelin 
CINNAL-F Follitropin Alfa
CINNAPOIETIN Epoetin
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Brand Name Generic Name
CINNATROPIN Somatropin 
CINNOMER Glatiramer
CINNOPAR Teriparatide
CINNOTEC Dimethyl Fumarate  
CINNOVEX Interferon Beta-1a
CIPLEX Ciprofloxacin 
CIPRALEX Escitalopram
CIPRINOL Ciprofloxacin 
CIPROCINA Ciprofloxacin 
CIPROKIM Ciprofloxacin 
CIPROQUINOL Ciprofloxacin 

CIPROSONATE Ciprofloxacin/
Dexamethasone 

CIPROTED Ciprofloxacin 
CIPROX Ciprofloxacin 
CIS 
ATRACORINE Cisatracurium 

CIS-
ATRACURAL Cisatracurium 

CISPLAT Cisplatin 
CITALEX Citalopram 
CITALORAMIN Citalopram 
CITALOTED Citalopram 
CITOGAN Mycophenolate
CITOPRAM Citalopram 
CITRUCEL Methylcellulose
CLAIRETTE Cyproterone Compound
CLAMOX Co-amoxiclav
CLARICIN Clarithromycin
CLASTOZ Zoledronic Acid
CLAVICILLIN Co-amoxiclav
CLAVOMAX Co-amoxiclav
CLAZEX Gliclazide
CLEKARAN Chlorambucil
CLINDAHEXAL Clindamycin 
CLINDAPHARM Clindamycin 
CLINDAPLUS Clindamycin/Tretinoin
CLOBANYL Clobazam
CLOBET Clobetasol
CLOBIUM Clobazam

Brand Name Generic Name
CLOCORT Clobetasol
CLO-GYN Clotrimazole
CLOICIN-S Bleomycin 
CLOMAZOLE Clotrimazole
CLOMHEXAL Clomiphene
CLOPI TAB Clopidogrel
CLOPIDEX Clopidogrel
CLOSERIN Cycloserine
CLOTIDE Eptifibatide
CLOTIN Heparin
CLOTINAB Abciximab
CLOTIZOL Clotrimazole

CLOTRISON Clotrimazole/
Betamethasone

CLOXACILL Cloxacillin 
CLOZAM Clobazam
CLOZAMIN Clobazam
CLOZAPEX Clozapine
CO-BIOSOPT Dorzolamide\Timolol
CO-BIOVIR Zidovudine/Lamivudine
COBIX Celecoxib
CODACET Acetaminophen/Codeine
CODAMOL Acetaminophen/Codeine
CODIMAL Adult Cold Preparation
CODIMAL
 EXTRA Acetaminophen/Caffeine

CO-DIOVAN Valsartan/
Hydrochlorothiazide 

COGRAFT Tacrolimus
COLD OUT Adult Cold Preparation
COLD STOP Adult Cold Preparation
COLDAX Adult Cold Preparation
COLD-GEL Adult Cold Preparation
COLDIFEN Adult Cold Preparation
COLDIRAM Adult Cold Preparation
COLDPLEX Adult Cold Preparation
COLIBSAN Mebeverine
COLIPTEN Amlodipine/Atorvastatin
COLISTIMETHAE Colistin
COLIVA Mesalazine



788

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
Brand Nameد Generic Name

COLOFAC Mebeverine
COLOFINE Mebeverine
COLOLAX Poly Ethylene Glycol
COLOMEB Mebeverine
COLOMYCIN Colistin
COLOREST Mebeverine
COLOTRANS Poly Ethylene Glycol
COLOTRNS-E Poly Ethylene Glycol
COLOVERINE Mebeverine
COMBAXONA Pantoprazole 
COMBIVENT Ipratropium/Salbutamol
CONCIV-F Urofollitropin
CONGESTOP Oxymetazoline
CONTRAHIST Levocetirizine

CONTRASMINE D r o s p i r e n o n e / E t h i n y l 
Estradiol

CONTRATHION Pralidoxime
CONVEX Topiramate
CONVULEX Valproate
COPAMER Glatiramer
COPROST Latanoprost/Timolol
CORDARON Amiodarone
CORIZAN Adult Cold Preparation
CORTENEMA Hydrocortisone
CORTIM Co-trimoxazole
CORTINIL Hydrocortisone 
CORTIRAN Triamcinolone
CORYOL Carvedilol
COSMEGAN Dactinomycin
COSOPT Dorzolamide\Timolol
COTRIXOLE Co-trimoxazole
COUFEX Expectorant
C O U G H 
GRIPHEN Adult Cold Preparation

COUGHOCOLD Adult Cold Preparation
COZATIDE Tetracosactide
CREON Pancreatin 
CRIZALK Crizotinib
CROMAL Cromolyn
CROMOLEX Cromolyn

Brand Name Generic Name
CROTADERM Crotamiton
CUPRIPEN Penicillamine
CURACNE Isotretinoin
CUROPAN Pancuronium
CUROSURF Poractant Alfa
CUTPAIN Acetaminophen/Caffeine
CYANOVIT Vitamin B12 
CYCLOGEST Progesterone
CYCLOMIN Dicyclomine
CYCRAM Cyclophosphamide
CYMBALTIN Duloxetine
CYMEVENE Ganciclovir
CYSTADANE Betaine
CYSTAGON Cysteamine
CYTOBIOVIR Valganciclovir
CYTOCEPT Mycophenolate
CYTODROX Hydroxyurea
CYTOSAR Cytarabine
CYTOTEC Misoprostol
DABEXA Dabigatran
DACILON Dactinomycin
DACOGEL Adult Cold Preparation

DAHLIA Chlormadinone/Ethinyl 
Estradiol

DAISYNELLE Contraceptive
DAIVOBET Calcipotriol/Betamethasone
DAIVONEX Calcipotriol
DALACIN C Clindamycin 
DALADIC Clindamycin 
DALAVAG Clindamycin 
DANOGEN Danazol
DANTRIUM Dantrolene
DAONIL Glibenclamide
DARAPRIM Pyrimethamine
DATICIN Clindamycin 
DAUNOCIN Daunorubicin 
DAY COLD Adult Cold Preparation
DAYCOGEL Adult Cold Preparation

DB-COLD A c e t a m i n o p h e n /
Guaifensine/phenylephrine 



789

 B
R

A
N

D
 N

A
M

ES
 IN

 IR
A

N
24

Brand Name Generic Name

DB-PHEN
Acetaminophen/
DiphenhydramineHCL/
phenylephrine HCL

DB-SCRUB Chlorhexidine Gluconate
DDAVP Desmopressin 
DECABOLEX Nandrolone
DECANDROLONE Nandrolone
DECAPEPTYL Triptorelin
DECARELIN Triptorelin 
DECOFZOL Naphazoline 
DECOPHEN Phenylephrine
DECOSALIN Sodium Chloride
DECOSTRIOL Calcitriol
DECUTAN Isotretinoin
DEFEROXIR Deferoxamine
DEFOJADE Deferasirox

DELTAFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

DEMETIC Metoclopramide
DEMITRON Ondansetron 
DENEREL Ketotifen 
DENTACAIN Articaine/Epinephrine
DENTANEST Prilocaine/ Felypressin
DEPAKINE Valproate
DEPANTEX Dexpanthenol
DEPOCORTINE Methylprednisolone 

DEPOFEM Medroxyprogestrone/
Estradiol

DEPOGESTRONE Medroxyprogesterone
DEPO-
MEDROL Methylprednisolone 

DEPO-PROVERA Medroxyprogesterone
DEPRAXIN Venlafaxine
DEPRESOL Duloxetine
DEPRILAX Venlafaxine
DEPROMOVE Valproate
DERMAID Hydrocortisone 
DERMOFIX Sertaconazole
DERMOPAN Dexpanthenol
DESFERAL Deferoxamine

Brand Name Generic Name
DESFONAK Deferoxamine
DESMEX Desmopressin 
DESMONIX Desmopressin 
DESOCEPTIVE Contraceptive
DESOXOR Ursodeoxycholic Acid
DETRUSITOL Tolterodine
DEXADEX Dexamethasone
DEXADIC Dexamethasone
DEXAMINE Dextroamphetamine
DEXDOR Dexmedetomidine 
DEXODERM Dexpanthenol
DEXON Dexamethasone
DEXTACOLD Adult Cold Preparation
DEXTOPHAN Dextromethorphan
DEXTRORAMIN Dextromethorphan
DEXTRORAMIN 
P

Dextromethorphan/
Pseudoephedrine

D-GAS Simethicone
DH-GEL Diphenhydramine
DIABEZID Gliclazide
DIABREZIDE Gliclazide
DIA-CUT Pioglitazone
DIAMICRON Gliclazide
DIAMOX Acetazolamide
DIANE Cyproterone Compound
DIBENYLINE Phenoxybenzamine
DIBENZYRAN Phenoxybenzamine
DICATRO Atropine
DICLEN Diclofenac
DICLOGIN Diclofenac
DICLOKIM Diclofenac
DICLOPTIN Diclofenac
DICLORAMIN Diclofenac
DICLOREN Diclofenac
DICLOVICHAR Diclofenac
DICOLIC Simethicone
DICOTARD Diclofenac
DIFLUCAN Fluconazole
DIFRAM Diphenhydramine
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DIFRAMIX D i p h e n h y d r a m i n e /
Ammonium chloride

DIFRAREL Anthocyanoside A
DIGIFAB Digoxin Specific Antibody
DIGOKERN Digoxin
DILICE Dimethicone
DILTIGEL Diltiazem
DIMETIMEX Simethicone
DIMETIN Simethicone
DIOVAN Valsartan
DIPHERELINE Triptorelin 
DIPHNOKIM Diphenoxylate
DIPHOSEL Dimethyl Fumarate  

DIPIFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

DIPISULIN Insulin
DIPIX Clopidogrel
DIPOFENAC Diclofenac
DIPRIVAN Propofol

DIPROCOL Clotrimazole/
Betamethasone

DITHRECOL Vitamin D3
DIVALBIOX Valproate
DIVALDIN Valproate
DIVALPROEX Valproate
DIVAPEX Valproate
DIVAPOX Valproate
DIVIGEL Estradiol
DOBUTAMEX Dobutamine
DOCETAX Docetaxel
DOLMATIL Sulpiride
DOLOXIN Duloxetine 
DOMPREX Domperidone
DONEPT Donepezil
DONEURIN Doxepin 
DOPADIC Dopamine
DOPRAM Doxapram Hydrochloride
DOROCANTIN Nitroglycerin
DORZAMIDE Dorzolamide 
DOSTINEX Cabergoline

Brand Name Generic Name
DOTAREM Meglumine Gadoterate
DOXIUM Calcium Dobesilate
DOXOCELL Doxorubicin
DOXOTIL Doxorubicin
DOXYKIM Doxycycline 
DOXYTREX Calcium Dobesilate
DREAMEX Zolpidem

DROSPILL D r o s p i r e n o n e / E t h i n y l 
Estradiol

DUCOTRI Co-trimoxazole
DUFAGEST Dydrogesterone
DULOXICAP Duloxetine 
DUPHALAC Lactulose
DUPHASTON Dydrogesterone
D-VIGEL Vitamin D3
D-VITIN Vitamin D3
DYSPORT Botulinum A Toxin
E.P.MYCIN Epirubicin
EBECARBO Carboplatin
EBEDOCE Docetaxel
EBEDOXO Doxorubicin
EBEFLUORO Fluorouracil
EBEFOLIN Calcium Folinate
EBEPLATIN Cisplatin
EBEPOSID Etoposide
EBERELBIN Vinorelbine 
EBERUBI Epirubicin
EBETAXEL Paclitaxel
EBETREX Methotrexate
EBEXANTRON Mitoxantrone 
EBIXA Memantine
ECZIDEL Pimecrolimus
EFFIGREL Prasugrel 
EFRIGEN Pseudoephedrine
EFUDIX Fluorouracil
ELANTAN Isosorbide Mononitrate
ELDOKIM Hydroquinone
ELIDEL Pimecrolimus
ELIGARD Leuprorelin
ELIRON Deferasirox
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Brand Name Generic Name
ELNITINE L-Carnitine
ELOCOMAD Mometasone
ELOQUINE Hydroquinone
ELOXATIN Oxaliplatin

EMDIFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

EMETANT Aprepitant
EMIDATE Etomidate
EMOCLOT Factor VIII
EMOZUL Esomeprazole
EMPIVAN Propofol
ENAROZIN Exemestane
ENBREL Etanercept 
ENCIFER Iron
ENDOMETRIN Progesterone 
ENDOXAN Cyclophosphamide
ENDOZOL Danazol
ENEMACOL Hydrocortisone
ENOXAN Enoxaparin 
ENOXARIN Enoxaparin 
ENSUGREL Prasugrel 

ENTADORAM L e v o d o p a / C a r b i d o p a /
Entacapon

EPHONIX Phenylephrine
EPI-CELL Epirubicin
EPICETAM Levetiracetam
EPILIM Valproate
EPIPEN Epinephrine 
EPISAMIDE Zonisamide
EPIVAL Valproate
EPIZIN Epirubicin
EPOLYREC Epoetin
EPREX Epoetin
EQUIN Conjugated Estrogens
ERBITUX Cetuximab 
ERECTO Sildenafil 
EREMFAT Rifampicin
ERIOLAN Melphalan
ERIOPHOS Zoledronic Acid 
ERLOVA Erlotinib

Brand Name Generic Name
ERTICAN Irinotecan
ESBIOZOLE Esomeprazole
ESMOCARD Esmolol
ESO-CAP Esomeprazole
ESOFLUX Esomeprazole
ESONEX Esomeprazole
ESTRACYT Estramustine
ESTRAFEM Estradiol
ESTRAGEL Estradiol
ESTRAVAL Estradiol
ESTRIN Conjugated Estrogens
ESTROFEM Estradiol
ESTROMARIN Conjugated Estrogens
ETISTERONE Cyproterone Compound
ETOPUL Etoposide
ETOSID Etoposide
EUDEMINE Diazoxide
EUTHYROX Levothyroxine
EUTROPIN Somatropin 
EUVAX Hepatitis B Virus
EVISTA Raloxifene
EXACOLD Adult Cold Preparation

EXCEDRIN Acetaminophen/Caffeine/
ASA

EXEDRAL Acetaminophen/Caffeine/
ASA

EXEKIM Rivastigmine 
EXELON Rivastigmine 
EXEPHARM Rivastigmine
EXFORGE Amlodipine /Valsartan
EXICORT Hydrocortisone 
EXI-NACE Acetylcysteine
EXIPENTAL Thiopental Sodium
EXIPIME Cefepime 
EXIPOETIN Epoetin
EXIPRAM Citalopram 
EXIPRAZOLE Omeprazole
EXIROXIME Cefuroxime
EXJADE Deferasirox
EXTAVIA Interferon Beta-1b
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EXTRAFEN Acetaminophen/Codeine
EYEAWET Artificial Tears
EYEDOR Dorzolamide 
EYOSEPT Ophthalmic Bath Solution
EZETEX Ezetimibe
EZETICHOL Ezetimibe
EZITAL Ezetimibe
EZITED Ezetimibe
EZONIUM Esomeprazole
FACTANE Factor VIII
FACTIVE Gemifloxacin 
FAMBIOX Fampridine
FAMOTED Famotidine
FAMPRIDINE Deferiprone
FAMPYRA Fampridine
FARALEX Adult Cold Preparation
FARAMOX Amoxicillin
FARANTAN Bosentan
FAREXIME Cefixime

FARGESIC Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

FARINAT Cefuroxime
FARMENTIN Co-amoxiclav
FASTURTEC Rasburicase
FAT-STOP Orlistat

FEIBA Activated Prothrombin 
Complex

FELAZON Fluticasone
FELDIRAN Contraceptive
FELIXONASE Fluticasone
FEMARA Letrozole
FEMOLIFE Hydroxyprogesteron
FENACIMINE Solifenacin
FENIJECT Fentanyl
FENOBIOX Fenofibrate
FERAMAX Polysaccharide Iron Complex
FERIRON Iron
FERMED Iron
FERRINEMIA Iron
FERROVIN Iron

Brand Name Generic Name
FERTIGEST Progesterone
FEXAMIN Fexofenadine
FEXIGRA Fexofenadine
FEXOFEN Fexofenadine
FEXOTED Fexofenadine
FIBRINOXAN Enoxaparin 
FIBROGAMMIN Factor XIII
FIBROLASE Fibrinolysin
FIBROVEIN Sodium Tetradecyl Sulfate
FINGOLIDE Fingolimod
FINIDE Finasteride
FINPECIA Finasteride
FLAMEXIN Silver Sulfadiazine
FLATUGEL Simethicone
FLEBOGAMMA Immune Globulin
FLIXOTIDE Fluticasone
FLOHALE Fluticasone
FLOMIST Fluticasone
FLOTOLON Fluorometholone
FLOWELL Pentoxifylline
FLU GRIPHEN Adult Cold Preparation
FLU OFF Adult Cold Preparation
FLUAD Influenza Virus vaccine
FLUANXOL Flupenthixol
FLUBIOVIR Oseltamivir
FLUCORTEF Fluocinolone
FLUDARA Fludarabine
FLUIMUCIL Acetylcysteine
FLUMID Flutamide
FLUNIX Fluticasone
FLUOCORT Fluorometholone
FLUOCYNE Fluorescein Sodium
FLUORINE Fluoride Sodium
FLUSALMEX Salmeterol/Fluticasone
FLUSINOSE Fluticasone
FLUTAN Flutamide
FLUTANAX Flutamide
FLUTICOMEX Fluticasone
FLUTICORT Salmeterol/Fluticasone
FLUTIZOX Fluticasone
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Brand Name Generic Name
FML Fluorometholone
FOLCASIN Calcium Folinate
FOLI-CELL Calcium Folinate
FOLIDAR Calcium Folinate
FOMOTIZOX Formoterol
FORADIL Formoterol
FORANE Isoflurane
FORMAGAL Formoterol
FORMETA Pemetrexed 
FORTE GRIPHEN Adult Cold Preparation
FORTEO Teriparatide 
FORTICAL Calcitonin
FOSAMAX Alendronate 
FOSCAVIR Foscarnet
FOSEAL Sevelamer
FOSTIMON Urofollitropin
FRAGMIN Dalteparin
FRENOLYN Budesonide
FROMILID Clarithromycin
FURABEN Furazolidone
FURAMIDE Diloxanide
FURANTOIN Nitrofurantoin
GABAFORT Gabapentin
GABAKIM Gabapentin
GABALEPT Gabapentin
GABAPREL Pregabalin
GABATIN Gabapentin
GABATRANS Pregabalin
GABAX Gabapentin
GADOVIST Gadobutrol
GAMUNEX Immune Globulin

GARDASIL Human Papilloma Virus 
Vaccine 

GASTRAL Aluminium/Magnesium/
Simethicone

GASTROGRAFIN Meglumine Compound
GASTROHEAL Ranitidine 
GASTROMEX Omeprazole
GAYOL Guaifenesin
GEANEX Pregabalin

Brand Name Generic Name
GELAPROX Naproxen 
GELEXCEN Naproxen 
GELIZIN Cetirizine
GELOCOUGH Dextromethorphan
GELOFEN Ibuprofen
GELOFEN-
SINUS Adult Cold Preparation

GELOFUSINE Gelatin Modified
GELOPRAMID Metoclopramide
GELOTID Ranitidine
GEMCI-CELL Gemcitabine   
GEMFACTO Gemfibrozil
GEMFLO Gemifloxacin 
GEMNIL Gemcitabine 
GEMOX Gemifloxacin 
GEMSIBAN Gemcitabine  
GEMTAZ Gemcitabine 
GEMYCIN Gentamicin 
GEMZAR Gemcitabine 
GENEXOL Paclitaxel
GENICOLD Adult Cold Preparation
GENISTAMINE Antihistamine Decongestant
GENITHICONE Simethicone
GENITRET Isotretinoin
GENOTROPINE Somatropin
GENTADIC Gentamicin
GENTEX Gentamicin 
GESTIRAN Megestrol 
GILDAN Fluoride Sodium
GLAUPIN Pilocarpine
GLIBOTEX Glibenclamide
GLIDAR Temozolomide 
GLIFORMIN Metformin/Glibenclamide
GLIMED Glibenclamide
GLITOZ Pioglitazone
GLIVEC Imatinib
GLUCANTIME Meglumine Antimonate
GLUCOBAY Acarbose
GLUCODOR Metformin
GLUCONORM Acarbose
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GLUCOPHAGE Metformin
GLUTAZONE Pioglitazone
GLYCOMIN Metformin/Glibenclamide
GLYCOPHOS Phosphate )Organic(
GLY-ONCE Metformin
GLYROZE Repaglinide
GLYTRIN Nitroglycerin
G-MAX Guaifenesin
GONADOPIN Follitropin Alfa
GONAL-F Follitropin Alfa
GORDOX Aprotinin
GRANIC Granisetron 
GRATRIL Granisetron 
GRIP STOP Adult Cold Preparation
GRIPHEN Adult Cold Preparation
GRIPIN Adult Cold Preparation
GRIPPOL PLUS Influenza Virus vaccine
GROWTROPIN Somatropin 
GUTRON Midodrine
H2-OFF Ranitidine 
HAEMATE P Factor VIII/Von Willbrand 
HAEMOCTIN Factor VIII
HAEMONINE Factor IX Complex
HALAVEN ERIBULIN
HALDOL Haloperidol 
HALODIC Haloperidol 
HARVONI Ledipasvir/Sofosbuvir
HEMEXAN Enoxaparin 
HEMOFIL-M Factor VIII
HEPACIVIR Sofosbuvir
HEPALYS Heparin
HEPARODIC Heparin
HEPATECT Hepatitis B Immune Globulin
HEPAVAX Hepatitis B Virus
HEPCINAT Sofosbuvir
HEPSERA Adefovir
HERCEPTIN Trastuzumab
HERCLON Trastuzumab
HERPIN Idoxuridine
HIDONAC Acetylcysteine

Brand Name Generic Name
HIDONE Methadone
HIPRES Atenolol
HISTADIC Chlorpheniramine
HISTAGEL Antihistamine Decongestant
HOLOXAN Ifosfamide
HOMYDRIN Homatropine
HUMIRA Adalimumab
HYDANTIC Phenytoin Sodium
HYDRAPRES Hydralazine
HYDROCORTAL Hydrocortisone 

HYDROZAAR Losartan/
Hydrochlorothiazide

HYGROTON Chlorthalidone
HYOTEX Hyoscine-n-butyl Bromide
HYPER HEP B Hepatitis B immune globulin
HYPER RHO Anti - D Immunoglobulin
HYPERLIN Methylphenidate
HYPNOMIDATE Etomidate
HYPOTEARS Artificial Tears
HYPRESS Vasoperssin 

HYZARID Losartan/
Hydrochlorothiazide

IBIOFEN-L Ibuprofen  
IBUKIM Ibuprofen
IBUPAIN Ibuprofen
ICLUSIG Ponatinib
IFO-CELL Ifosfamide
IGVENA Immune Globulin
IMACO Imatinib 
IMBRUVIC Ibrutinib
IMINORAL Ciclosporin
IMIQUIMOD Imiquimod
IMMUNATE Factor VIII
IMMUNO RHO Anti - D Immunoglobulin
IMMUNOHBS Hepatitis B Immune Globulin
IMPAVIDO Miltefosine
IMUKIN Interferon Gamma-1b
IMURAN Azathioprine
INDIC Indomethacin
INDOKIM Indomethacin
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Brand Name Generic Name
INDOMET Indomethacin
INDOSUPP Indomethacin
INESTOM L-Carnitine
INFECTOCILIN Penicillin G Sodium
INFLEXALV Influenza Virus vaccine
INFLUVAC Influenza Virus vaccine
INFRACYANINE Indocyanine Green
INFU-KALIUM Potassium Chloride 
INFU-
LUXACIN Ciprofloxacin 

INFU-
MAGNESOL Magnesium Sulfate

INFU-NIDAZOLE Metronidazole
INOSTRAL Sertraline
INOTIVE Carvedilol
INSPRA Eplerenone 
INSULIFE Insulin
INSUMAN Insulin
INTEGRILIN Eptifibatide
INTELECTA L-Carnitine
INTRATECT Immune Globulin
INVEGA PALIPERIDONE
IOGRAPH Iohexol

IONEX Sodium Polystyrene 
Sulfonate

IOPAMIGTA Iopamidol
IOPAQUE Iohexol
IPACALCIN Calcitonin
IPACIN Amikacin 
IPANTHEN Dexpanthenol
IPICLOMIN Dicyclomine
IPOCORT Hydrocortisone 
IPOSTIGMIN Neostigmine
IPOZINC Zinc Oxide
IPRATREX Ipratropium
IPRATREX-S Ipratropium/Salbutamol
IPRAVENT Ipratropium
IPROID Antihemorrhoid
IRAMADOL Tramadol
IRAMOX Amoxicillin 

Brand Name Generic Name
IRITEC Irinotecan
IROVEN Iron
ISICOM Levodopa/Carbidopa
ISOCAINE Mepivacaine
ISOCOR Isosorbide Dinitrate
ISOKET Isosorbide Dinitrate
ISOPERNALINE Isoproterenol 
ISORBIDE Isosorbide Dinitrate
ISOTEN Isotretinoin
ISOTRETHEXAL Isotretinoin
ISOTREX Isotretinoin
ISOXAN Ifosfamide
ISUPRINE Isoxsuprine
ITALEPT Levetiracetam
ITRANEX Itraconazole
JAKAVI RUXOLITINIB
JANUPTIN Sitagliptin
JANUVEX Sitagliptin 
JANUVIA Sitagliptin
JECTOPARIN Heparin
JIALIXO Tadalafil
KALIFEN Diclofenac

KALURIL Amiloride/
Hyrochlorothiazide

KEPHALEX Cefalexin
KETIPIN Quetiapine 
KETITEN Ketotifen 
KETOBIOFEN Ketotifen
KETOF Ketotifen 
KETOFTALMIC Ketotifen
KETOREX Ketorolac
KETORINMED Ketorolac
KETOZIFEN Ketotifen
KETRAM Ketotifen 
KETREL Tretinoin
KETROFAL Ketorolac
KETSON Ketotifen
KEYTRUDA Pembrolizumab
KIDI COLD Pediatric Grippe
KIOVIG Immune Globulin
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KLACID Clarithromycin
KLAREXIR Clarithromycin
KLIMICIN Clindamycin 
KOGENATE Factor VIII
KONAKION Vitamin K1 
KOTAZOL Ketoconazole
KP-TIOVA Tiotropium
KUVAN Sapropterin
KYTRIL Granisetron 
LABIJECT Labetalol
LACROSPORIN Ciclosporin
LAMICTAL Lamotrigine
LAMISIL Terbinafine
LAMOBIOGINE Lamotrigine
LAMOGIN Lamotrigine
LANOXIN Digoxin
LANSOPHARM Lansoprazole
LANSOPREX Lansoprazole
LANSOSAD Lansoprazole
LANSOZOL Lansoprazole
LANSULIN Insulin
LANTUS Insulin Glargine
LANVIS Thioguanine
LANZACID Lansoprazole
LANZO Lansoprazole
LASTET Etoposide
LATAPROST Latanoprost
LAXADYL Bisacodyl
LAXATOR Glycerin
LAXIGEL Magnesium Hydroxide
LAX-MEL Magnesium Hydroxide
L-DORAM-C Levodopa/Carbidopa
LEANOSTAT Orlistat
LECTRUM Leuprorelin
LEDERLON Triamcinolone
LENALID Lenalidomide 
LENOFLAG Lenalidomide 
LEPONEX Clozapine
LETIZEN Cetirizine
LETRAX Letrozole

Brand Name Generic Name
LETROFEM Letrozole
LEUCOFOLIN Calcium Folinate
LEUKERAN Chlorambucil
LEUNASE Asparaginase
LEUPROMER Leuprorelin
LEUPROSPHERE Leuprorelin
LEVEBEL Levetiracetam 
LEVEMIR Insulin Detemir 
LEVEX Levofloxacin  
LEVICETAM Levetiracetam
LEVOCARVIT L-Carnitine
LEVOCIZIN Levocetirizine
LEVOTIN Levothyroxine
LEVOXINE Levothyroxine
LEXANOL Acetaminophen/Caffeine
LEXATAL Escitalopram
LICADINE-P Lidocaine/Prilocaine
LIDODEX Lidocaine
LIDOPINE Lidocaine/Epinephrine
LIGNODIC Lidocaine
LINOQIN Levofloxacin
LIORESAL Baclofen
LIPANTHYL Fenofibrate
LIPASTIN Atorvastatin 
LIPI-CUT Atorvastatin 
LIPIMOD Atorvastatin 
LIPITOR Atorvastatin 
LIPIVAS Amlodipine/Atorvastatin
LIPOCHEM Atorvastatin 
LIPOFIX Atorvastatin 
LIPOFUNDIN Lipid Infusion
LIPOPLATIN Cisplatin
LIPOSIC Artificial Tears
LIPOSOLVIN Fenofibrate
LIPOVENOUS Lipid Infusion
LISAMETHYLE Methylprednisolone 
LISIHEXAL Lisinopril
LISINOCOR Lisinopril

LISIPRIL-H Lisinopril/
Hydrochlorothiazide
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Brand Name Generic Name
LISIREX Lisinopril
LISKANTIN Primidone
LISONEX Lisinopril

LISONEX-H Lisinopril/
Hydrochlorothiazide

LISORIL Lisinopril
LITAK Cladribine
LITHIRAM Lithium Carbonate
LITMON Lithium Carbonate

LOCRAZIDE Losartan/
Hydrochlorothiazide

LOFEDIC Diclofenac
LOMIDEX Loperamide 

LOMINOFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

LOMPAR Enoxaparin 
LONGIL Levonorgestrel
LONITEN Minoxidil
LOPIROX Piroxicam
LOPOTIL Loperamide 
LOPRAX Cefixime
LORADINE Loratadine
LORATED Loratadine
LORATEX Loratadine
LORELIN Leuprorelin

LOSAMIX-H Losartan/
Hydrochlorothiazide

LOSAVER Losartan
LOSTAR Losartan
LOTENSIN Losartan

LOTRIBET Clotrimazole/
Betamethasone

LOVASTROL Lovastatin
LOXETA Duloxetine
LOZAMOD Losartan
LOZAR Losartan
LOZATEN Losartan

LOZATEN-H Losartan/
Hydrochlorothiazide

LOZEN Losartan

Brand Name Generic Name
L-THYROX Levothyroxine
LUBRATEX Simple Eye Oint
LUKASTED Montelukast
LUKOBLOC Montelukast
LUMINAL Phenobarbital Sodium
LUPENOX Enoxaparin 
LUVERIS Lutropin Alfa
LUVIXAM Fluvoxamine
LYO-MEDROL Methylprednisolone 
LYOZOLEN Zoledronic Acid 
LYRICA Pregabalin
MABRON Tramadol
MABTHRA Rituximab
MADOPAR Levodopa/Benserazide
MAGNEVISION Gadopentetate Dimeglumine
MAGNEVIST Gadopentetate Dimeglumine
MAGNOSTIC Gadopentetate Dimeglumine
MAHTRAM Tramadol
MAMVIT Multivitamin
MANERIX Moclobemide
MARCAINE Bupivacaine
MARELA Fingolimod
MAROLIN Contraceptive
MARPLAN Isocarboxazid
MARVELON Contraceptive
MATEVER Levetiracetam 
MAXALT Rizatriptan 
MAXICOLD Adult Cold Preparation
MAXOPRAZOL Esomeprazole
MAXULOSIN Tamsulosin
MEBECOL Mebeverine
MEBEMAX Mebeverine
MECOLZINE Mesalazine
MEDPHATOBRA Tobramycin 
MEDROFEM Medroxyprogesterone
MEDROLIN Methylprednisolone 
MEGACORT Mometasone

MEGAFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

MEGEX Megestrol 



798

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
Brand Nameد Generic Name

MEGRIF Sumatriptan/Naproxen
MELADININE Methoxsalen
MELIX Glibenclamide
MELLITUFORM Metformin/Glibenclamide
MELOCOX Meloxicam
MELOXIBE Meloxicam
MELOXIFAR Meloxicam
MELTIVA Rizatriptan
MELUKAST Montelukast
MEMORUP Memantine
MEMOTIN Memantine
MEMOXA Memantine
MENCEVAX Meningococcal Vaccine
MENINGO Meningococcal Vaccine
MENOGON Menotropins
MENOPUR Menotropins
MENTHAGIN Menthol Salicylate
MENTODIC Menthol Salicylate
MENVEO Meningococcal Vaccine
MEPRAZON Omeprazole
MEQUITOLIDE Mexiletine
MERAZOLE Omeprazole
MERELAX Mebeverine
MERIONAL Menotropins
MEROBEX Meropenem 
MERONEM Meropenem 
MEROPEN Meropenem 
MEROXAN Meropenem 
MEROXIPEM Meropenem 
MESALEX Mesalazine
MESATIN MESALAZINE
MESTINON Pyridostigmine 
METEDIC Methyl Salicylate
METFOLAMIDE Metformin/Glibenclamide
METFORBET Metformin
METFORBIOX Metformin
METFORTEX Metformin
METGLINDINE Metformin
METHADEX Methadone
METHYMEDROL Methylprednisolone 

Brand Name Generic Name
METOGLAMIN Metformin/Glibenclamide
METOHEXAL Metoprolol
METOLOPRESS Metoprolol
METOPAMID Metoclopramide
METORAL Metoprolol
METOVER Metformin
METRIS Metronidazole
METROMAX Metronidazole
METROVAGE Metronidazole
METZOLON Methylprednisolone 
MEVERIN Mebeverine
MEXAMINE Methoxsalen
MEXITIL Mexiletine
MIACALCIC Calcitonin
MICRORELIN Triptorelin 
MIDAMAX Midazolam 
MIDAZOLEX Midazolam 
MIGRAKIM Sumatriptan 
MIGRATEX Sumatriptan 
MIGRELAX Sumatriptan/Naproxen
MIGRENETTE Sumatriptan 
MIGRITAN Rizatriptan
MIGRSTOP Sumatriptan 
MIMPARA Cinacalcet 
MINCOR Rosuvastatin 
MINIRIN Desmopressin 
MINOGEL Ibuprofen
MINOOMAG Magnesium Hydroxide
MINOPHEN Acetaminophen
MIOKOLIN Succinylcholine 
MIOVISION Acetylcholine Chloride
MIOZAC Dobutamine
MISOGLANDIN Misoprostol
MISOTEC Misoprostol
MOBIC Meloxicam
MOBIPHARM Meloxicam
MODACINE Colchicine
MODAFENAC Diclofenac
MODAGRA Sildenafil 
MODAGREN Sumatriptan 
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Brand Name Generic Name
MODALUSIN Tamsulosin
MODALYTE Bromhexine
MODAPRIL Lisinopril
MODAQUENIL Hydroxychloroquine
MODASORBIT Sorbitol
MODAVASC Amlodipine 
MODAXEN Naproxen

MODAYZA Losartan/
Hydrochlorothiazide

MODECTIN Tolmetin 
MODEXIB Celecoxib
MODUPROC Tacrolimus
MOFINAL Modafinil
MOLINOSE Cromolyn
MOMECORT Mometasone
MOMEKIN Mometasone
MOMENIX Mometasone
MOMETOMEX Mometasone
MONONITRAL Isosorbide Mononitrate
MONTEX Montelukast
MONURIL Fosfomycin 
MOTIDON Domperidone
MOTILIUM Domperidone
MOXATRIM Co-trimoxazole
MOXIFLOX Moxifloxacin 
MUCOFENESIN Guaifenesin
MUCOLIN Bromhexine
MUCOSOLVIN Acetylcysteine
MUPICA Mupirocin
MYCOMISS Itraconazole
MYDRAX Tropicamide
MYELLOBIOX Dimethyl Fumarate  
MYFORTIC Mycophenolic acid 
MYLERAN Busulfan
MYOCARDIN Nitroglycerin
MYOCHOLINE Bethanechol
MYOZYME Alglucosidase Alfa

MYXACORT
Polymyxin B/Neomycin/
Hydrocortison

NALIDEX Nalidixic Acid

Brand Name Generic Name
NANDRODEC Nandrolone
NANOTIV Factor IX Complex
NAPRISOL Naphazoline 
NAPRIVIN Naphazoline 
NAPROCOLD Adult Cold Preparation
NAPRON Naproxen
NAPTIN Naproxen
NARCOFINIL Modafinil
NASOCALCIN Calcitonin
NASOCROM Cromolyn
NASOFLO Fluticasone
NASONEX Mometasone
NASOPHRIN Phenylephrine
NATAMET Natamycin
NATERAN Exemestane
NATRILIX Indapamide
NATRISALT Sodium Chloride
NATULAN Procarbazine 
NAVELBINE Vinorelbine 
NAVOBAN Tropisetron 
NAVOTOP Aprepitant
NAVOTRON Tropisetron 
NEFROCARNIT L-Carnitine
NELFABIOVIR Nelfinavir 
NEMOTAN Nimodipine
NEOFLUBIN Fludarabine
NEOPHRIN Phenylephrine
NEOPLATIN Carboplatin
NEOTIGASONE Acitretin
NEULASTA Pegfilgrastim
NEUPOGEN Filgrastim 
NEUPOGRASTIM Filgrastim 
NEURICA Pregabalin

NEUROBION Vitamin B1/Vitamin B6/
Vitamin B12

NEURONOX Botulinum A Toxin
NEUROPENTIN Gabapentin

NEUROTAMINE Vitamin B1/Vitamin B6/
Vitamin B12
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NEUROTRIVIT Vitamin B1/Vitamin B6/
Vitamin B12

NEWBET Repaglinide

NEWFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

NEXAVAR Sorafenib 
NEXIOSE Esomeprazole
NEXIPHARM Esomeprazole
NEXITOR Esomeprazole
NEXIUM Esomeprazole
NICONGIN Nicorandil
NIFI-GEL Nifedipine
NIGHT COLD Adult Cold Preparation
NIMOTOP Nimodipine
NIMUSCAR Biperiden
NIPRUSS Nitroprusside 
NISOPRED Prednisolone
NISTAT Nystatin
NITRAL Nitroglycerin
NITROCAP Nitroglycerin
NITROCARDIN Nitroglycerin
NITROCIN Nitroglycerin
NITROCORD Nitroglycerin
NITRODERM Nitroglycerin
NITRO-DUR Nitroglycerin
NITROLINGUAL Nitroglycerin
NITROMEX Nitroglycerin
NITROMINT Nitroglycerin
NITRONAL Nitroglycerin
NITROPEARL Nitroglycerin
NITROSUSTIN Nitroglycerin
NITROXIR Nitroglycerin
NOCTISSIN Desmopressin 
NO-GRIPE Adult Cold Preparation
NOLPAZA Pantoprazole 
NOPAINTIN Gabapentin
NORDITROPIN Somatropin
NOREPINE Norepinephrine
NO-RHINIT Levocetirizine
NORMAZINE Chlorpromazine 

Brand Name Generic Name
NORMONIX Sodium Chloride
NORMSKIN Isotretinoin

NOROBIT Vitamin B1/Vitamin B6/
Vitamin B12

NORVASC Amlodipine 

NOVAFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

NOVAFEN
 MIGRAINE Sumatriptan/Naproxen

NOVOMIX Insulin
NOVONORM Repaglinide
NOVORAPID Insulin Aspart
NOXPRIN Enoxaparin 
NUMBOCAINE Bupivacaine
NUTRIFLEX Aminoacid/Lipid/Glucose
NYLEX Calcitonin
OCTAGAM Immune Globulin
OCTALBIN Albumin
OCTANATE Factor VIII

OCTAPLEX Prothrombin Complex 
Concentrated

OCTOSTATIN Octreotide
OCTOSTIM Desmopressin 
OCTRIDE Octreotide
OESTROGEL Estradiol
OFLOKIM Ofloxacin
OFLOQUINOL Ofloxacin
OFLOXIR Ofloxacin
OFLOZIN Ofloxacin
OFTAGEL Artificial Tears
OFTAQUIX Levofloxacin  
OLANTIN Olopatadine
OLAZIN Olanzapine
OMEBIOZOLE Omeprazole
OMEPRAKIM Omeprazole
OMEZOL Omeprazole
OMNIPAQUE Iohexol
OMNISCAN Gadodiamide
OMNITROPE Somatropin
ONANZIM Digestive
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ONCASPAR Pegaspargase
ONCOBINE Vinorelbine 
ONCOCARBIN Carboplatin
ONDANMEX Ondansetron 
OPAQUESOL Iohexol
OPTIMOL Timolol
ORAP Pimozide
ORATANE Isotretinoin
ORFIRIL Valproate
ORGALUTRAN Ganirelix
ORLA Valproate
ORLEPT Valproate
ORLISET Orlistat
ORLISLIM Orlistat
OSALOPRAM Citalopram 
OSIMAX Alendronate
OSLODA Capecitabine
OSLYT Acetylcysteine
OSTEOFEROL Vitamin D3
OSTEOFOS Alendronate 

OSTEONAT Alendronic acid/
Colecalciferol 

OSTIZOL Zoledronic Acid 
OSTOMAX Alendronate
OSTOMOD Alendronate 
OSVERAL Deferasirox
OSVIDRA Dimethyl Fumarate  
OSVIMER Glatiramer
OSVIX Clopidogrel
OTICEPT Hydrocortisone/Acetic Acid
OVITRELLE Choriogonadotropin Alfa
OVOCEASE Levonorgestrel
OVOCEPT Contraceptive
OVUGESTIN Progesterone 
OVUMID Clomiphene
OVUSTOP Contraceptive
OXALIMEDAC Oxaliplatin
OXCARPIN Oxcarbazepine
OXIDON Oxycodone
OXIZUR Oxcarbazepine

Brand Name Generic Name
OXYNIX Oxymetazoline
OXYNOSE Oxymetazoline
OXYTIP Oxytocin
PACLINAB Paclitaxel 
PAIN OFF Diclofenac
PAMIDATE Pamidronate
PAMIDIA Pamidronate
PANADOL Acetaminophen
PANGEL Benzoyl Peroxide
PANOXYL Benzoyl Peroxide
PANTAZOL Pantoprazole 
PANTOBEST Pantoprazole
PANTOBIOZOLE Pantoprazole 
PANTOCID Pantoprazole 
PANTOKIM Pantoprazole
PANTOPHARM Pantoprazole
PANTOSEC Pantoprazole 
PANTOSS Pantoprazole 
PANZOL Pantoprazole
PARADAXA Dabigatran
PARAKID Acetaminophen
PARIET Rabeprazole
PARKIN C Levodopa/Carbidopa
PARKISOL Pramipexole 
PARNATE Tranylcypromine 
PARTOBULIN Anti - D Immunoglobulin
PATANOL Olopatadine
PD xane Enoxaparin 
PDFERON Interferon Alfa-2b 
PDGRASTIM Filgrastim 
PDLASTA Pegfilgrastim
PDPOETIN Epoetin
PECTORAMIN Expectorant
PEDEA Ibuprofen  
PEDICOLD Pediatric Grippe
PEGAGEN Pegfilgrastim
PEGASYS Peginterferon Alfa-2a
PEGINTRON Peginterferon Alfa-2b
PEMLA Lidocaine/Prilocaine
PEMROLAC Ketorolac



802

ان
ایر

ی 
سم

ه  ر
نام

ارو
Brand Nameد Generic Name

PENBACTAM Sultamicillin
PENILEVEL Penicillin G Potassium
PENTACOL Mesalazine
PENTAFIL Pentoxifylline
PENTASA Mesalazine
PENTAXOR Venlafaxine
PENTOMID Pantoprazole 
PEPTICARE Pantoprazole 

PERGOVERIS Follitropin Alfa/Lutropin 
Alfa

PERSANTINE Dipyridamole
PERSOCAINE Lidocaine/Epinephrine
PETNIDAN Ethosuximide

PHARMAPAIN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

PHARMORUBICIN Epirubicin
PHARMVASTATIN Simvastatin
PHENAZOMEX Phenazopyridine
PHENERGAN Promethazine 
PHENICOL Chloramphenicol 
PHOTERICIN B Amphotericin-B

PICFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

PIDROLAX Poly Ethylene Glycol
PIGLOFORMIN Metformin/Pioglitazone 
PILOZEC Omeprazole
PIPRACTAM Piperacillin/Tazobactam
PIPRATAZ Piperacillin/Tazobactam
PITOZE Pioglitazone
PLADIC Metoclopramide
PLAGROL Clopidogrel
PLASBUMIN Albumin
PLATOMED Clopidogrel
PLAVIX Clopidogrel
PLAZILIN Metoclopramide
PLERON Eplerenone 
PNEUMOVAX Pneumococcal Vaccine 
POFOL propofol
POSICAINE Articaine/Epinephrine

Brand Name Generic Name

POTABA Potassium Aminobenzoic 
Acid

POTAFENAC Diclofenac
POZZAREX Losartan
PRAGLINIDE Repaglinide
PRANOL Propranolol
PRAXOL Pramipexole 
PRECEDEX Dexmedetomidine 
PRECORD Prednisolone
PREGABIN Pregabalin
PREGABIOX Pregabalin
PREGNYL Chorionic Gonadotrophin
PREPAR Ritodrine
PRE-PAR Ritodrine
PREVENAR Pneumococcal Vaccine 
PRIDAX Alprostadil
PRIMACOR Milrinone
PRIVIGEN Immune Globulin
PRO CURE Buserelin 
PROCA-PEN Penicillin G Procaine
PROFINIL Modafinil
PROGAN Prasugrel 
PROGLICEM Diazoxide
PROGRAF Tacrolimus
PROLIA Denosumab
PROLUTEX Progesterone
PROLUTON Hydroxyprogesteron
PROLUTON Hydroxyprogesteron 
PROMOVIST Gadoxetate Disodium
PROPOVEN propofol
PROPRATED Propranolol
PROSTAM Tamsulosin
PROSTAVASIN Alprostadil
PROSTIN E2 Prostaglandin E2 
PROSTIN VR Prostaglandin E1 
PROSULF Protamine 
PROTOLOCK Esomeprazole
PROTONEXIUM Esomeprazole
PROTOPIC Tacrolimus
PROTORABEX Rabeprazole
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PROTRAL Tamsulosin
PROURACIL Propylthiouracil
PROVEDIC Medroxyprogesterone
PROVIVE propofol
PSEUDOCOLD Adult Cold Preparation

PSEUPHAN
Dextromethorphan/
Pseudoephedrine

PSEUTED Pseudoephedrine
PSORETIN Acitretin
PSORIABET Calcipotriol/Betamethasone
PSORIAMENT Calcipotriol
PUDIZOLINE Esomeprazole
PULMICORT Budesonide
PUREGON Follitropin Alfa
PURINETONE Mercaptopurine
PYRAMIST Pyridostigmine 
PYROMOL Acetaminophen
QUEMIND Quetiapine 
QUENTIAX Quetiapine
QUEPIN Quetiapine
RABET Betamethasone 
RABEZOL Rabeprazole
RABIMIZOL Rabeprazole
RABIPUR Rabies Vaccine
RACIP Cyproheptadine
RAFEDRIN Antihistamine Decongestant

RAHAFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

RAHAKIN Valproate
RAHAMET Metformin
RAHAMOON Adult Cold Preparation
RAHAZOL Lansoprazole
RALOCA Raloxifene
RALOFEN Raloxifene
RANICID Ranitidine
RANIFLAX Ranitidine 
RANITIJECT Ranitidine
RANOVER Ranitidine 
RAPACAN Sirolimus
RAPAMUNE Sirolimus

Brand Name Generic Name
RAPHICOL Chloramphenicol
RAPIDEM Zolpidem
RAPIFEN Alfentanil

RAVIT-B Vitamin B1/Vitamin B6/
Vitamin B12

RAXAL
Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

RAZODIAZOXIDE Diazoxide
RAZOFENAC Diclofenac
REABCHOL Ezetimibe
REBETOL Ribavirin
REBIF Interferon Beta-1a
REBONE Zoledronic Acid 
RECIGEN Interferon Beta-1a
REDITUX Rituximab
REGITIN Phentolamine
REHYDROMOD ORS
RELAXIMOL Methocarbamol
RELAXIN Methocarbamol
RELICOL Adult Cold Preparation
RELIDIN Pethidine

RELIEFEN
Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

REMICADE Infliximab
REMINYL Galantamine
REMIPHARM Galantamine
REMITA Fingolimod
REMODON Donepezil
REMORIL Galantamine
RENAGEL Sevelamer
RENVELA Sevelamer
RESTANEX Mometasone
RESTIN Pramipexole 
RETROBIOVIR Zidovudine
REVLIMID Lenalidomide 
REVOCON Tetrabenazine
RHESONATIV Anti - D Immunoglobulin
RHINIZINE Cetirizine
RHINOCORT Budesonide
RHINOFEX Fexofenadine
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RHOGAM Anti - D Immunoglobulin
RHOPHYLAC Anti - D Immunoglobulin
RHYTMIX Sotalol
RIBABIOVIR Ribavirin
RIBOCARBO Carboplatin
RIBOFLOUR Fluorouracil
RIBOFOLIN Calcium Folinate
RIBOXATIN Oxaliplatin
RILONORM Riluzole
RILOZAN Riluzole
RILUMAX Riluzole
RILUTEK Riluzole
RINOMEXAN Cromolyn
RINOSALTIN Sodium Chloride
RINOZOLINE Oxymetazoline
RISBIODAL Risperidone
RISEWEEK Risedronate
RISIDONE Risperidone
RISONEX Risedronate
RISPIRAN Risperidone
RITALIN Methylphenidate
RITMODAN Disopyramide 
RIVATEX Rivastigmine 
RIVAXON Rivastigmine 
RIZAMELT Rizatriptan
RIZATAN Rizatriptan 
ROACCUTANE Isotretinoin
ROBAXOLE Methocarbamol
ROBINUL Glycopyrronium
ROCAMIX Piroxicam
ROCATINOIN Isotretinoin
ROFOLIN Calcium Folinate
ROGOTINE Phenobarbital Sodium

ROJA D r o s p i r e n o n e / E t h i n y l 
Estradiol

ROKIN D r o s p i r e n o n e / E t h i n y l 
Estradiol

ROLEXAN Enoxaparin 
ROMACAM Piroxicam
ROMATOBIC Meloxicam

Brand Name Generic Name
ROMATOREST Hydroxychloroquine
ROPINOL Ropinirole 
ROPIREX Ropinirole 
ROPIXON Rosuvastatin
ROSEMID Furosemide
ROSETIN Duloxetine
ROSUTEX Rosuvastatin 
ROSUTIN Rosuvastatin 
ROVAMYCIN Spiramycin
ROXICAM Piroxicam
RUBIFEN Methylphenidate
RUBOFEN Ibuprofen
RUZALOSIN Tamsulosin
RUZAPHEN Acetaminophen
RYTARY Carbidopa/Levodopa
SAFACTO Factor VIII Recombinant
SAFEXOFAST Fexofenadine
SALAGEN Pilocarpine
SALBODIC Salbutamol 
SALBUTREX Salbutamol 
SALINAL Simethicone
SALMEFLO Salmeterol/Fluticasone
SALMEX Salmeterol 
SALOZIX Salmeterol 
SAMTROPIN Somatropin 
SANCUSO Granisetron 
SANDIMUN Ciclosporin
SANDOGLOBULIN Immune Globulin
SANDOSTATIN Octreotide
SARGENOR Arginine
SCANDONEST Mepivacaine
SCANLUX Iopamidol
SDF Sildenafil 
SEDACORON Amiodarone
SEDALAM Alprazolam
SEDARIN Oxazepam
SED-OFF Fexofenadine
SEIZIRAN Clobazam
SELCO selenium
SELENASE selenium
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Brand Name Generic Name
SELSIUM selenium
SENTOBIOX Bosentan
SEPTANEST Articaine/Epinephrine
SERAMIN Quetiapine
SERETIDE Salmeterol/Fluticasone
SEROFLO Salmeterol/Fluticasone
SEROLIN Sertraline
SERO-TET Tetanus Immune globulin
SEROTIAPIN Quetiapine
SEROZOL Aripiprazole 
SERTACOL Sertaconazole
SERTOL Sertaconazole
SERTRABIOL Sertraline
SICCAPROTECT Artificial Tears
SIFROL Pramipexole 
SIFROPEX Pramipexole 
SILD-UP Sildenafil 
SILERECT Sildenafil 
SIMOTEX Simethicone
SINA TEARS Artificial Tears
SINADOXOSOME Doxorubicin
SINALONE Artificial Tears
SINAROLAC Ketorolac
SINEMET CR Levodopa/Carbidopa
SINGULAIR Montelukast
SIRDALUD Tizanidine
SIRENTIN Gabapentin
SIROPLANT Sirolimus
SITAFORMIN Sitagliptin/Metformin
SITAVIX Sitagliptin
SIVASTROL Simvastatin
SLIMBEX Orlistat
SMOFLIPID Lipid Infusion
SNOTEARS Artificial Tears
SOBIOVIR Sofosbuvir
SOCARDIL Carvedilol
SOHAGEL Aluminium/Magnesium
SOLIFEX Solifenacin
SOLU-CORTEF Hydrocortisone 

Brand Name Generic Name
S O L U -
MEDROL Methylprednisolone 

SOLUVIT-N Multivitamin Pediatric
SOOLANTRA Ivermectin
SOPEXOL Pramipexole 
SOTAHEXAL Sotalol
SOTAKIM Sotalol
SOTAMIDE Flutamide
SOVACID Lansoprazole
SPALEX Tizanidine
SPIRIVA Tiotropium

STAPARKIN L e v o d o p a / C a r b i d o p a /
Entacapon

STATEX Morphine 
STILNOX Zolpidem
STIMDATE Methylphenidate
STOCRIN Efavirenz
STOPINE Bupropion
STRAMOX Atomoxetine 
STRATOME Atomoxetine 
STREPTASE Streptokinase
STREPTOCIN Streptomycin 
STROMECTOL Ivermectin
SUBOXONE Buprenorphine/Naloxone 
SUCCICAPTAL Succimer
SUCCYL Succinylcholine 
SUFENTA Sufentanil
SUFIJECT Sufentanil
SUMITREX Sumatriptan 
SUNITENT Sunitinib
SUNRIF Interferon Beta-1a
SUNVIT Vitamin D3
SUPRACOLD Adult Cold Preparation
SUPRANEM Imipenem /Cilastatin
SUPREFACT Buserelin 
SUPRIMUN Mycophenolate
SUREL Prasugrel 
SURIN Eflornithine
SURMONTIL Trimipramine 
SURVANTA Beractant 
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SUSFEN Acetaminophen
SUSTAC Nitroglycerin
SYMBICORT Budesonide/Formoterol
SYMOXETIN Duloxetine 
SYNACRAN Tetracosactide
SYNACTHEN Tetracosactide
SYNCORTYL Desoxycorticosterone
SYNTOCINON Oxytocin
SYQUEL Quetiapine
SYRUPHEN Diphenhydramine
TACRIL Tacrolimus
TADAGRA Tadalafil
TADAKIM Tadalafil
TADARECTIL Tadalafil
TADOL Tramadol
TALIDEX Thalidomide
TALOXA Felbamate
TAMIFLU Oseltamivir
TAMSOVER Tamsulosin
TAMUSIN Tamsulosin
TARCEVA Erlotinib
TARGOCID Teicoplanin
TASIGNA Nilotinib
TAVANEX Levofloxacin
TAVEGYL Clemastine 
TAXOTERE Docetaxel
TAZAR Piperacillin/Tazobactam
TEARLOSE Artificial Tears
TEBAZIO Teriflunomide
TECONIN Teicoplanin
TECZIFUMA Dimethyl Fumarate  
TEDAGLYSE Nitroglycerin
TEDALOSIN Tamsulosin
TEDAMOL Tramadol
TEDAPHEN Ibuprofen
TEDAPROL Metoprolol
TEDAPROX Naproxen

TEDARIDE-H Amiloride/
Hyrochlorothiazide

TEDAZINE Hydroxyzine

Brand Name Generic Name
TEGATARD Carbamazepine
TEGELINE Immune Globulin
TEGRETOL Carbamazepine
TELFAST Fexofenadine
TEMOZIDE Temozolomide 
TENOBIOVIR Tenofovir
TENSOLIP Amlodipine/Atorvastatin
TENVIR Tenofovir
TEOLIN Aminophylline
TEPADINA Thiotepa
TERIADENT Triamcinolone
TESTOGEL Testosterone
TETAGAM Tetanus Immune globulin
TETMODIS Tetrabenazine
TETRAFOLIN Calcium Folinate
TETRAKIM Tetracycline
TEVIX Clopidogrel
THEOCHAL-G Theophylline/Guaifenesin
THEOLITE Theophylline
THEOMEX Theophylline
THEOZIN Theophylline/Guaifenesin
THIOJEX Thiopental Sodium
THIOPEN Thiopental Sodium
THYROGEN Thyrotropin Alfa
TIAFIL Tadalafil
TIAGRIX Tadalafil
TIAMAX Vitamin B1
TICLAMIN Ticlopidine
TICOCIN Teicoplanin
TIDATOR Atorvastatin 
TIDICHOLIN Citicoline 

TIDIFEN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

TIDIPRAM Citalopram 
TIDOCAUGH Clobutinol
TIENAM Imipenem /Cilastatin
TIMOBIOL Timolol
TIMOLIN Timolol
TINAFAS Tinidazole
TINAZOLEX Tinidazole
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TINIMAX Tinidazole
TINYPHEN Acetaminophen  
TIOBEND Albendazole
TIRACETAL Levetiracetam
TIZANOVER Tizanidine
TIZATED Tizanidine
TOBI Tobramycin  
TOBRADEX Tobramycin/Dexamethason
TOCOPAR Ritodrine 
TOLERIN Tolterodine
TORADOLAC Ketorolac
TORAPAIN Ketorolac
TORECAN Thiethylperazine 
TRACLEER Bosentan
TRADOLAN Tramadol
TRALGIDOL Tramadol
TRALGIN Tramadol
TRAMADIC Tramadol
TRAMAL Tramadol
TRAMARAM Tramadol
TRAMOD Tramadol
TRANCID Tranexamic Acid
TRANDATE Labetalol
TRANEXIP Tranexamic Acid
TRANQOPINE Quetiapine
TRASYLOL Aprotinin
TRAVELIN Dimenhydrinate
TRAZOLEX Trazodone 
TREXAN Methotrexate
TREZAMIN Cyproheptadine
TRIAMCICORT Triamcinolone NN
TRIAMHEXAL Triamcinolone
TRIANGIN Nitroglycerin
TRICONTIN Nitroglycerin
TRIFARBE Contraceptive Triphasic
TRIFLUZIC Trifluoperazine 
TRILON Triamcinolone
TRIMONTIL Trimipramine 

TRINOPAIN Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

Brand Name Generic Name
TRI-PEN Penicillin 63-3-
TRIPHEN Trihexyphenidyl
TRIPLINE Amitriptyline
TRIPTOSPHERE Triptorelin 
TRIROLE Fenofibrate
TRUSOPT Dorzolamide 
TRUSTORIX Cyproheptadine
TURIXIN Mupirocin
TYKERB Lapatinib
TYLANOL Acetaminophen

TYLOKIM Acetaminophen/ Ibuprofen/ 
Caffeine 

TYLOPHEN Acetaminophen
TYSABRI Natalizumab 
ULTOP Omeprazole
ULTRAFOL Propofol
ULTRAVIST Iopromide
UNITAXEL Paclitaxel
UNITEREXATE Methotrexate
URBACHEM Clobazam
URIMAX Tamsulosin
URINACINE Solifenacin
URODEX Tolterodine
UROGRAFIN Meglumine Compound
UROMITEXAN Mesna
URSOBIL Ursodeoxycholic Acid
URSOCOLACID Ursodeoxycholic Acid
URSODEX Ursodeoxycholic Acid
URSOFLOR Ursodeoxycholic Acid
URSOPHAR Ursodeoxycholic Acid
UTROGESTAN Progesterone
VAGIFEM Estradiol
VALBIOATE Valproate
VALBIOVIR Valacyclovir
VALPOMIX Valproate
VALPREKIM Valproate
VALSACOR Valsartan
VALZAR Valsartan
VALZODEC Valsartan
VALZOMIX Amlodipine /Valsartan
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VALZZAREX Valsartan
VANCOMAX Vancomycin  
VANKO Vancomycin 
VARIOPEPTYL Triptorelin 
VASARAN Valsartan
VASIGRAPH Iopromide
VAXIGRIP Influenza Virus vaccine
VAZONIDIN Clonidine
VELCADE Bortezomib
VELZOMIB Bortezomib
VENABID Venlafaxine
VENLABIOX Venlafaxine
VENLAFEX Venlafaxine
VENLAXIN Venlafaxine
VENOFER Iron
VENOLA Venlafaxine
VENTALEX Salbutamol 
VENTUS Venlafaxine
VENUSTATE Orlistat
VERAHEXAL Verapamil 
VESANOID Tretinoin
VESICARE Solifenacin
VEXOR Venlafaxine
VIAGRA Sildenafil 
VIALEBEX Albumin
VIBALMIN Vitamin B12 
VIBSIX Vitamin B6

VICTOZA Liraglutide 
VIDAZA Azacitidine
VIGAMOX Moxifloxacin
VIGRAZ Sildenafil 
VIGRODIT Sildenafil 
VIKADIC Vitamin K1 
VINAZOLE Voriconazole
VINRACINE Vincristine

VIOBION Vitamin B1/Vitamin B6/
Vitamin B12

VIRABEX Valacyclovir
VIRALESS Amantadine
VIRIBIT Tenofovir

Brand Name Generic Name
VIROCID Trifluridine
VIROLYSE Aciclovir
VISANNE Dienogest 
VISIGRAPH Iodixanol
VISOCROM Cromolyn
VISUDYNC Verteporfin
VITACON Vitamin K1 
VITASULIN Insulin
VIZARSIN Sildenafil 
VOLDIC Diclofenac
VOLTAREN Diclofenac
VONAFEND Voriconazole
VORICOFEND Voriconazole
VORIL Voriconazole
VOXAM Fluvoxamine
VSOL Solifenacin
WELLBAN Bupropion
WILATE Factor VIII/Von Willbrand 
XALABIOST Latanoprost
XALACAM Latanoprost/Timolol
XALAKOM Latanoprost/Timolol
XALATAN Latanoprost/Timolol
XANAX Alprazolam

XANOXIL Minoxidil/Azelaic Acid/
Betamethasone Valerate 

XARELTO Rivaroxaban
XELEXOR Venlafaxine
XELODA Capecitabine
XENIKO Orlistat
XENISTAT Orlistat
XENOLIP Orlistat
XENOVER Orlistat
XEROVIT Vitamin A
XOPLAT Oxaliplatin
XYLA-P Lidocaine/Prilocaine
XYLEX Lidocaine
XYLOGEL Lidocaine
XYLOPEN Lidocaine/Epinephrine
XYNTHA Factor VIII Recombinant
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YASMIN D r o s p i r e n o n e / E t h i n y l 
Estradiol

YASNAL Donepezil

YAZ D r o s p i r e n o n e / E t h i n y l 
Estradiol

Y-IMMUNEX Interferon Gamma-1b
ZACZIDIM Cefotaxime 
ZADITEN Ketotifen 
ZADIX Ketotifen 
ZANIFED Nifedipine
ZANOSAR Streptozocin
ZARELTO Rivaroxaban
ZARZIO Filgrastim 
ZAVEDOS Idarubicin
ZAVICOLD Adult Cold Preparation
ZAVITROL Calcitriol
ZAXIME Cefixime
ZENHALE Mometasone/Formoterol
ZEPADIC Diazepam
ZESTPREL Lisinopril
ZETROBIOL Ezetimibe
ZIFERON Interferon Beta-1b
ZILOMOLE Dorzolamide\Timolol
ZIMEXIR Azithromycin 
ZIPEX Nitrazepam
ZIPMET Sitagliptin/Metformin
ZIPTIN Sitagliptin

Brand Name Generic Name
ZITHROCHEM Azithromycin 
ZOCAMAX Adult Cold Preparations_7
ZOLADEX Goserelin
ZOLAMIN Sertraline
ZOLDEM Zolpidem
ZOLENA Zoledronic Acid 
ZOLINAX Zolpidem
ZOLIVER Zolpidem
ZOLMIGRAN Zolmitriptan 
ZOLOFT Sertraline
ZOLPIREST Zolpidem
ZOMETA Zoledronic Acid 
ZONEPSY Zonisamide
ZONIMIX Zonisamide
ZONITED Zonisamide
ZOSLEEP Zolpidem
ZOXIME Ceftizoxime 
ZYBAN Bupropion
ZYBUTRIN Bupropion
ZYLORIC Allopurinol
ZYOFOLIN Calcium Folinate
ZYPIRON Bupropion
ZYPROBIOX Olanzapine
ZYTUX Rituximab
ZYVOXIDE Linezolide 
ZYWELL Bupropion
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ABCIXIMAB..................................... 182
ACA...................................................569
ACAMPROSATE .............................. 309
ACARBOSE ......................................467
ACETAMINOPHEN ......................... 561
ACETAZOLAMIDE ......................... 319
ACETYL CHOLINE ........................ 587
ACETYL CYSTEINE ......................... 13
ACICLOVIR ...................................... 53
ACICLOVIR .................................... 587
ACITRETIN ......................................423
URSODEOXYCHOLIC  ACID .........493
ACTIVATED PROTHROMBIN 
COMPLEX ........................................227
ADALIMUMAB ................................ 183
ADAPALENE ....................................423
ADEFOVIR ........................................ 54
ADENOSINE..................................... 259
ADULT COLD  PREPEARTIONS  ... 631
AFS ................................................... 683
AGNUGOL ...................................... 683
AHOURA DAROU EUCALYPTUS 
INHALER ........................................ 683
AKNYL ............................................ 683
ALBENDAZOLE .............................. 139
ALBUMIN .........................................227
ALEMTUZUMAB ............................ 183
ALENDRONATE .............................. 561
ALFENTANIL ................................... 309
ALICOM ...........................................684
ALLERGENEXREACTS ................... 181
ALLIUM-S ........................................684
ALLOPURINOL ...............................497
ALPHA ..............................................684
ALPRAZOLAM .................................310
ALTEPLASE ..................................... 249
ALTHADIN .......................................685
ALTIB ...............................................685
ALUMINIUM HYDROXIDE............467
ALUMINIUM Mg .............................468
ALUMINIUM MgS ...........................468
AMANTADINE ................................. 165
AMBENONIUM ................................ 165
AMIKACIN ........................................ 35

AMILORIDE-H ................................ 270
AMINOACID ....................................659
AMINOACID+LIPID+ GLUCOSE ..659
AMINOCAPROIC ACID ..................228
AMINOGLUTETHIMIDE ................. 97
AMINOPHYLLINE .......................... 631
AMINOSALICYLATE ....................... 47
AMIODARONE ................................ 259
AMITRIPTYLINE ........................... 334
AMLODIPINE .................................. 260
AMMONIUMCHLORIDE ...............497
AMOXICILLIN ................................. 78
AMPHOTERICIN-B .......................... 37
AMPICILLIN..................................... 78
AMPICILLIN+ SULBACTAM ........... 79
AMYLNITRITE .................................. 13
ANAGRELIDE .................................228
ANETHUM .......................................685
ANTHOCYANOSIDE A .................... 261
ANTIDIABETIC ...............................686
ANTI-D IMMUNE GLOBULIN ........194
ANTIFISSURE ..................................686
ANTIHEMORRHOID ......................469
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT 632
ANTIMIGRAINE..............................686
ANTISCORPION VENUM SERUM .. 190
ANTISNAKE VENUM SERUM ........ 191
ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN ...195
APHRODIT ...................................... 687
APOMORPHINE ............................. 354
APREPITANT ...................................469
APROTININ .....................................228
ARGININE ........................................ 229
ARGININE ........................................ 660
ARHEUMIN..................................... 687
ARIPIPERAZOLE ........................... 355
ARNISIN .......................................... 687
ARSENICTRIOXIDE ........................ 97
ARTEMETHER ................................ 139
ARTESUNATE .................................. 139
ARTHEROMED-B ........................... 688
ARTHROHERB ............................... 687
ARTICAINE...................................... 314
ARTIFICIAL SALIVA ......................469
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ASA ...................................................569
ASPARAGINASE ............................... 97
ATENOLOL ...................................... 261
ATOMOXETIN ................................ 355
ATORVASTATIN .............................. 262
ATOVAQUONE+CHLOROGUANIDE 140
ATOVAQUONE+ PROGUANIL ........ 140
ATRACURIUM .................................562
ATROPINE ......................................... 14
ATROPINE ...................................... 587
AVIPECT ......................................... 688
AZATHIOPRINE ...............................199
AZELAICACID ................................423
AZELASTINE .................................... 25
AZITHROMYCIN ............................. 74
AZITHROMYCIN ........................... 588
BABOONEH .................................... 688
BACITRACIN .................................. 588
BACLOFEN ......................................563
BALANCEDSALT ............................589
BALANCEDSALT+GLUTATHIONE  589
BALMERA ....................................... 688
BARIUM SULFATE ..........................449
BCG VACCINE ................................. 214
BEBECOLD ......................................689
BECLOMETHASONE .....................632
BELLADONNA PB ...........................469
BENZOCAINE ..................................423
BENZOYLPEROXIDE .....................424
BENZTROPINE ................................ 166
BENZYDAMINE .............................. 470
BENZYLBENZOATE .......................424
BEPHENIUM ..................................... 141
BERACTANT ................................... 633
BETACAROTENE ............................ 660
BETAHISTINE .................................356
BETAINE .......................................... 660
BETAMETHASONE .........................589
BETAMETHASONE .........................425
BETAMETHASONE .......................... 511
BETAXOLOL ................................... 590
BETHANECHOL.............................. 166
BEVACIZUMAB ............................... 184

BICALUTAMIDE .............................. 98
BILINEASTER .................................689
BIMATOPROST ............................... 590
BIOTIN ............................................. 661
BIPERIDEN ...................................... 167
BISACODYL..................................... 480
BISALEN ..........................................689
BISMUTH SUBCITRATE ................ 470
BLEOMYCIN .................................... 98
BORTEZOMIB ...................................99
BOTULINUMA TOXIN .................... 193
BOTULINUMA TOXIN ....................563
BOTULISM ANTI TOXIN A+B+E ......191
BOTULISM ANTI TOXIN .................192
BRAN ................................................ 690
BRIMONIDINE ................................ 590
BRINZOLAMIDE ..............................591
BROMHEXINE ............................... 633
BROMOCRIPTINE .......................... 512
BRONCHOGOL ................................691
BRONCHOT.D. ..................................691
BRONCOSIN .....................................691
BUDESONIDE ..................................634
BUDESONIDE+ FORMOTEROL ....634
BULDOLAX...................................... 690
BUPIVACAINE ................................. 315
BUPRENORPHINE ..........................356
BUPROPION ................................... 335
BURN OINTMENT ...........................425
BUSERELIN .......................................99
BUSPIRONE .................................... 357
BUSULFAN .........................................100
CABERGOLINE ............................... 512
CABERGOLINE ............................... 167
CALAMINE ......................................425
CALCIPOTRIOL..............................426
CALCIPOTRIOL+BETAMETHASONE 426
CALCITONIN ................................... 513
CALCITRIOL ...................................662
CALCIUM PANTOTHENATE..........662
CALCIUM SUPPLEMENTS ............662
CALCIUM FOLINATE .................... 661
CALCIUMGLUCONATE .................426
CALENDIT-E .....................................691
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CALENDULA ....................................691
CAMGREEN .................................... 692
CAMILASIN ..................................... 692
CAMILODERM ................................ 692
CAPECITABINE ................................101
CAPEX ..............................................693
CAPODERM .....................................693
CAPREOMYCIN ............................... 47
CAPSAICIN ......................................693
CAPSAICIN+ MEDIPHARM ...........694
CAPSIAN ..........................................694
CAPSICUMPOROUS .......................694
CAPSIDIN .........................................694
CAPTOPRIL ..................................... 262
CARAMINE ......................................695
CARAWAYMIXTURE ......................695
CARBAMAZEPINE ......................... 320
CARBOGOL .....................................695
FAMOTIDINE + CALCIUM 
CARBONATE +  MAGNESIUM    
HYDROXIDE ...................................476
CARBOPLATIN .................................101
CARBOPROST .................................498
CARDIOTON ....................................695
CARGLUMIC ACID ......................... 229
CARMINATIF ..................................696
CARMINT ........................................696
CARMUSTINE .................................. 102
CARVEDILOL ..................................263
CASPOFUNGIN ................................ 38
CEFALEXIN ...................................... 65
CEFAZOLIN ...................................... 65
CEFEPIME ........................................ 66
CEFIXIME ......................................... 66
CEFOTAXIME .................................. 66
CEFTAZIDIME ................................. 67
CEFTIZOXIME ................................. 68
CEFTRIAXONE ................................ 68
CEFUROXIME ...................................69
CELECOXIB .................................... 570
CEPHALOTHIN ................................. 70
CETIRIZINE ..................................... 25
CETIRIZINE+ PSEUDOEPHEDRINE 25
CETRORELIX .................................. 514

CETUXIMAB ................................... 185
CHAMILLOGOL .............................696
CHARCOALACTIVATED .................. 15
CHICORIDIN ...................................697
CHILDREN COLD ...........................635
CHLORAL HYDRATE .................... 357
CHLORAMBUCIL ............................ 102
CHLORAMPHENICOL ..................... 70
CHLORAMPHENICOL ....................591
CHLORDIAZEPOXIDE .................. 358
CHLORHEXIDINE ...........................159
CHLORMADINONE +
ETHINYLESTRADIOL  ................... 514
CHLORMETHINE (NITROGEN 
MUSTARD) ........................................ 102
CHLOROQUINE ............................... 141
CHLORPHENIRAMINE ................... 25
CHLORPROMAZINE ......................359
CHLORPROPAMIDE ...................... 515
CHLORTHALIDONE ...................... 270
CHOLESTYRAMNE ........................264
CHORIONIC GONADOTROPHIN  
(HCG) ................................................ 515
CICLOSPORIN ................................. 200
CIMETIDINE ................................... 471
CIMIFUGOL ....................................697
CINACALCET .................................. 516
CINNAMOL......................................697
CINNARIZIN ......................................26
CIPROFLOXACIN ............................ 85
CIPROFLOXACIN ............................591
CIPROFLOXACIN +
 DEXAMETHASONE ......................  592
CISATRACURIUM...........................564
CISPLATIN ........................................103
CITALOPRAM ................................ 336
CITICOLINE .................................... 360
CLADRIBINE .................................... 104
CLARYTHROMYCIN ....................... 74
C-LAX ...............................................697
CLEMASTINE ....................................26
CLIDINIUM+CHLORDIAZEPOXIDE 472
CLINDAMYCIN ...............................427
CLINDAMYCIN ................................. 71
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CLINDAMYCIN+ TRETINOIN .......427د

CLOBAZAM ..................................... 361
CLOBETASOL .................................427
CLOBUTINOL .................................635
CLOFAZIMINE ................................. 46
CLOFIBRATE ..................................265
CLOMIPHEN ................................... 517
CLOMIPRAMINE ........................... 337
CLONAZEPAM ................................ 361
CLONIDINE .....................................265
CLOPIDOGREL ............................... 230
CLOTRIMAZOLE ............................ 39
CLOTRIMAZOLE + 
BETAMETHASONE  ........................428
CLOXACILLIN .................................. 80
CLOZAPINE.....................................362
CM ....................................................698
COALTAR .........................................428
CO-AMOXICLAV ............................... 80
CODEINE ........................................ 363
COLCHICINE ..................................564
COLDRUB ........................................698
PROTHROMBINE COMPLEX  
CONCENTRATED  .......................... 249
CONJUGATED ESTROGENS ......... 517
CONTRACEPTIVE TRIPHASIC .....522
CONTRACEPTIVE DE .................... 518
CONTRACEPTIVE HD .....................519
CONTRACEPTIVE LD .................... 520
CORTICOTROPHIN ........................449
CO-TRIMOXAZOLE ........................ 72
CRATAEGUS .................................... 699
CRATAGOL ...................................... 699
CRATASIN .........................................700
CRATAVIL .........................................700
CRATONIC-S .................................... 701
CROMOLYN ....................................636
CROMOLYN .................................... 592
CROTAMITON................................. 142
14C-UREA ..........................................613
CYCLOPENTOLATE ....................... 592
CYCLOPHOSPHAMIDE .................. 104
CYCLOSERINE ................................ 48
CYCLOSPORINE .............................593

CYNABILE ........................................ 701
CYNAR .............................................. 701
CYNARCHOL .................................. 702
CYNAROL ........................................ 702
CYPROHEPTADINE ......................... 27
CYPROTERONE ..............................523
CYPROTERONE COMPOUND .......523
CYSTEAMINE ................................ 473
CYTARABINE ................................... 105
DABIGATRAN..................................232
DACARBAZINE ................................ 106
DACLIZUMAB ................................. 186
DACTINOMYCIN ............................. 106
DALTEPARIN ...................................232
DANAPAROID................................. 233
DANAZOLE......................................524
DANTROLENE ................................565
DAPSONE .......................................... 46
DAPSONE ......................................... 429
DAUNORUBICIN .............................. 107
DECONJESTANT INHALER ........... 702
DEFERASIROX ............................... 233
DEFERIPRONE ................................234
DEFEROXAMINE .............................. 15
DEHYDROEMETINE ...................... 143
DENTAFORT PLUS ......................... 702
DENTOL ........................................... 703
DEPROHERB ................................... 703
DERMAGOL .................................... 703
DERMATIN ...................................... 703
DEROSIL .......................................... 703
DESIPRAMINE ............................... 338
DESMOPRESSIN .............................235
DESOGESTREL ...............................524
DESONIDE ....................................... 429
DESOXY CORTICOSTERONE .......525
DEXAMETHASONE ........................525
DEXAMETHASONE ........................593
DEXMEDETOMIDINE ....................364
DEXPANTHENOL............................ 429
DEXPANTHENOL............................664
DEXTRAN ........................................236
DEXTRO AMPHETAMINE .............364
DEXTRO METHORPHAN-P .......... 637



815

 B
R

A
N

D
 N

A
M

ES
 IN

 IR
A

N
24

DEXTROMETHORPHAN ...............636
DEXTROSE ......................................664
DEXTROSE+ETHANOL..................664
DIATUSSIN ....................................... 704
DIAZEPAM .......................................365
DIAZOXIDE .....................................266
DIAZOXIDE .....................................526
DICLOFENAC .................................. 429
DICLOFENAC .................................. 571
DICLOFENAC ..................................594
DICYCLOMINE .............................. 473
DIDANOSINE .................................... 54
DIENESTROL ..................................526
DIENOGEST.....................................526
DIENOGEST+ETHYNYLESTRADIOL 527
DIETHYL CARBAMAZINE ........... 143
DIGESTIVE ......................................474
DIGOXIN ..........................................266
DIGOXIN SPECIFIC ANTIBODY .... 16
DIHYDRO TACHYSTEROL ............665
DIHYDROERGOTAMINE ...............366
DIHYDROERGOTOXIN ................. 367
DILLSUN .......................................... 704
DILOXANIDE .................................. 143
DILTIAZEM .....................................268
DIMENHYDRINATE ........................ 28
DIMERCAPROL ................................ 17
DIMETHICONE ............................... 429
DIMETHYL FUMARATE ............... 367
DIMETHYL SULFOXIDE ................498
DINEH EUCALYPTUS INHALER ... 704
DINEHINHALER ............................. 704
DIPHENHYDRAMINE ..................... 28
DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND 29
DIPHENOXYLATE+ ATROPINE ....474
DIPHTERIA ANTITOXIN .................192
DIPHTERIA+TETANUS  TOXOIDS 
(ADULT)  ............................................212
DIPHTERIA + TETANUS TOXOIDS 
(PEDIATRIC) .....................................212
DIPHTERIA + TETANUS TOXOIDS
+PERTUSSIS  VACCINE (DTP) .......... 213
DIPHTERIA + TETANUS TOXOID 
+ PERTUSSIS + HAEMOPHILUS  

INFLUENZA TYPE B + HEPATITIS B 
VACCINE .......................................... 213
DIPYRIDAMOLE .............................237
DISOPYRAMIDE ............................. 269
DISULFIRAM .................................. 368
DITHRANOL .................................... 430
DIURETIC ........................................ 705
DOBUTAMINE ................................. 168
DOCETAXEL .................................... 108
DOCUSATE+SORBITOL ................. 480
DOMPERIDONE ..............................475
DONEPEZIL .....................................369
DOPAMINE ...................................... 168
DORZOLAMIDE ..............................594
DORZOLAMIDE+ TIMOLOL .........595
DOXAPRAM.................................... 637
DOXEPIN .........................................339
DOXORUBICIN ................................ 108
DOXYCYCLINE ................................. 91
D-REGLIS ......................................... 705
DROPERIDOL .................................369
DROSPIRENONE+
 ETHINYLESTRADIOL ...................528
DULOXETINE .................................. 340
DYDROGESTERONE ......................528
EAR-GOL ......................................... 705
ECHIASIN ........................................ 706
ECHOTHIOPHATE .........................595
EDETATE CALCIUM DISODIUM .... 17
EDETATE DICOBALT ....................... 18
EDETATE DISODIUM ....................... 18
EDETATESODIUM ..........................596
EDROPHONIUM...............................169
EFAVIRENZ....................................... 55
EFLORNITINE ................................. 430
ENALAPRIL .....................................276
ENFLURANE ....................................310
ENOXAPARIN ..................................237
ENOXOLON ..................................... 706
EPHEDRINE...................................... 170
EPINEPHRINE .................................596
EPINEPHRINE .................................. 171
EPIRUBICIN ..................................... 109
EPLERENONE ................................. 271
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EPROSARTAN .................................277د

EPTIFIBATIDE ................................238
EQUIDIURET ................................... 706
ERGOTAMINE ................................. 370
ERGOTAMINE COMPOUND .......... 371
ERGOTAMINE-C ............................. 370
ERLOTINIB ....................................... 109
ERYTHROMYCIN ............................ 75
ERYTHROMYCIN ........................... 430
ERYTHROMYCIN ...........................596
ERYTHROPOIETIN (EPOETIN) ....239
ESCITALOPRAM ............................. 341
ESMOLOL ........................................277
ESOMEPRAZOLE ...........................476
ESTRADIOL ..................................... 529
ESTRAMUSTINE ...............................110
ETANERCEPT.................................. 186
ETHACRYNIC ACID ....................... 271
ETHAMBUTOL ................................. 48
ETHER ............................................... 311
ETHERIFIED STARCH ................... 241
ETHINYLESTRADIOL .................... 530
ETHIODIZED OIL ...........................449
ETHIONAMIDE ................................ 48
ETHOSUXIMIDE ............................. 321
ETIDRONATE .................................. 531
ETOMIDATE ....................................372
ETOPOSIDE .......................................110
EVEROLIMUS ...................................111
EVEROLIMUS .................................. 201
EXEMESTANE ...................................111
EXPECTORANT ............................. 638
EXPECTORANT CODEINE ........... 638
EZETIMIBE .....................................278
FACTOR IX ...................................... 241
FACTOR VIIa ...................................242
FACTOR VIII ...................................242
FACTOR VIII/VON WILLBRAND ..242
FACTOR XIII ...................................243
FAMOTIDINE ..................................475
FAMPRIDINE ...................................372
FEBUXOSTAT ..................................566
FENELLIN ........................................ 707
FENOFIBRATE ................................278

FENTANYL ......................................372
FERRIC CARBOXY MALTOSE ......666
FERRIC OXIDE SACCHARATED ..243
FERROUS + GLYCINE ....................666
FERROUS+GLYCINE+FOLIC ACID 666
FEXOFENADINE ...............................29
18F-FLUDEOXYGLUCOSE(18FDG) ... 622
FIBRINOGEN ...................................243
FIBRINOLYSIN ................................ 431
FIJAN ................................................ 707
FILGRASTIM ................................... 230
FINASTERIDE .................................498
FINGOLIMOD ..................................202
FLECAINIDE ...................................278
FLUCONAZOLE ............................... 39
FLUCYTOSINE .................................. 40
FLUDARABINE .................................111
FLUDROCORTISONE .....................532
FLUMAZENIL ................................ 373
FLUOCINOLONE ............................ 431
FLUORESCEIN ................................ 450
FLUORIDE .......................................476
FLUORIDE .......................................666
FLUOROMETHOLONE ..................596
FLUOROURACIL ............................. 112
FLUOXETINE ..................................342
FLUPENTHIXOL ............................ 375
FLUPHENAZINE ............................ 376
FLURAZEPAM ................................ 374
FLUTAMIDE ..................................... 113
FLUTICASONE ................................639
FLUVOXAMINE ............................. 343
FOLICACID .....................................666
FOLLITROPIN .................................532
FOMEPIZOLE ................................ 377
FORMOTEROL ...............................639
FOSFESTROL ..................................532
FURAZOLIDONE ............................. 73
FUROSEMIDE .................................272
18F-SODIUM FLUORIDE (Na18F) ...... 622
GABAPENTINE ...............................322
GADOBUTROL ................................ 451
GADODIAMIDE ............................... 451
GADOPENTETATE.......................... 451
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68Ga-OCTROTATE ...........................626
GALANTAMINE ............................. 377
GALEGA .......................................... 708
67GALLIUM CITRATE ..................... 613
GANCICLOVIR ................................ 56
GANCICLOVIR ...............................597
GANIRELIX .................................... 533
GARCIN............................................ 708
GARLET ........................................... 708
GARLIC ............................................ 709
GARLICAP ....................................... 709
GASEOUSGANGRENE ANTITOXIN 193
GASTERIN ....................................... 709
GASTRODIN ..................................... 710
GASTROLAN .................................... 710
GASTROLIT...................................... 710
GEFITINIB ........................................ 113
GELATIN MODIFIED......................244
GEMCITABINE ................................. 114
GEMFIBROZIL ................................279
GEMIFLOXACIN.............................. 86
GENERALTONIC ............................. 711
GENTAMICIN ................................... 35
GENTAMICIN ..................................597
GENTIAN VIOLET ...........................159
GESTONORONE ............................. 533
GINGITON ........................................ 711
GINKGORA....................................... 711
GINKGOT.D. ..................................... 711
GINKGOVITON ............................... 712
GINKOGOL...................................... 712
GINSIN ............................................. 712
GLATIRAMER ................................. 203
GLIBENCLAMIDE ......................... 534
GLICLAZIDE .................................. 534
GLUCAGON .................................... 535
GLYCERIN ....................................... 481
GLYCINE ...........................................159
GLYCOPYRRONIUM ...................... 172
GOLCHAIEUCALYPTUS INHALER 713
GOLDARUEUCALYPTUS INHALER  713
GOLD SODIUM THIOMALATE .....567
GOLGRIPE ....................................... 713
GONADORELIN ............................. 535

GOSERELIN...................................... 114
GRANISETRON .............................. 477
GREENBURN ................................... 714
GREENTEADIN ............................... 714
GRIPEMIXTURE ............................. 715
GRIPEWATER.................................. 715
GRISEOFULVIN ................................ 41
GUAIFENESIN ................................. 640
HAEMOPHILUS INFLUENZA TYPE B 
VACCINE .......................................... 215
HALOPERIDOL .............................. 378
HALOTHANE .................................. 312
HEMATINIC .....................................667
HEMODIALYSIS  CONCENTRATED 160
HEMOFILTRATION ......................... 160
HEMOROHERB ............................... 715
HEPARIN ..........................................244
HEPATITIS BIMMUNE GLOBULIN 196
HEPATITISB VACCINE ................... 216
HERACLES ...................................... 715
HERBILAX ....................................... 716
HESA-A ............................................. 716
HEXAMETHYL MELAMINE .......... 115
HIRSUTAN ....................................... 717
HIZEST ............................................. 717
HOMATROPINE ..............................597
HONEYTUSS .................................... 717
HONYTHYME ................................. 717
HUMAN PAPILLOMAVIRUS 
VACCINE .......................................... 216
HYDRALAZINE ............................... 280
HYDROCHLORO THIAZIDE .........273
HYDROCORTISONE .......................536
HYDROCORTISONE ....................... 431
HYDROCORTISONE .......................598
HYDROCORTISONE+ACETIC ACID 598
HYDROMORPHONE ......................379
HYDROQUINONE ...........................432
HYDROXY PROGESTERON ......... 537
HYDROXY CHLOROQUINE ..........567
HYDROXYUREA .............................. 115
HYDROXYZINE ................................ 30
HYOSCINE ...................................... 477
HYPICUM ........................................ 717
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......................................... HYPIFORد 718

HYPIRAN ......................................... 718
HYPOREX-B .................................... 719
IBUPROFEN .....................................572
ICHTHYOL ......................................432
IDARUBICIN ..................................... 115
IDOXURIDINE ................................. 599
IFOSFAMIDE .................................... 116
123I-IOBENGUANE (123I-MIBG) ......... 614
131I-IOBENGUANE (131I-MIBG) .......... 614
131I-IOBENGUANE (131I-MIBG) ..........623
123I-IODIDE SODIUM........................ 614
IMATINIB .......................................... 116
IMIGLUCERASE ............................ 478
IMIPENEM+CILASTATIN ................ 63
IMIPRAMINE ..................................344
IMIQUIMOD ....................................432
INTRAMUSCULAR IMMUNE 
GLOBULIN (IMIG) ...........................196
IMMUNSUPPORT ............................ 719
IMMUSTIM ...................................... 719
INACTIVATED POLIOVIRUS
 VACCINE (IPV)  .............................. 217
INDAPAMIDE .................................. 280
INDOCYANINE GREEN ..................452
INDOMETHACIN ........................... 573
INFLIXIMAB.................................... 187
INFLUENZA VACCINE ................... 217
111In-IBRITUMOMAB TIUXETAN .... 613
111In-OXYQUINOLINE ...................... 613
111In-PENTETATE (111 IN-DTPA) ......... 614
INSULIN .......................................... 537
INTERFERON BETA-1A ................. 208
INTERFERON BETA-1B ...................209
INTERFERON GAMMA-1B .............209
INTERFERON ALPHA .................... 207
INTRAVENOUS IMMUNE GLOBULIN 
(IVIG) ................................................ 197
IODIXANOL .....................................452
IODOQUINOL .................................. 143
IOHEXOL ........................................ 453
IOPAMIDOL .....................................454
IOPANOICACID ..............................455
IOPROMIDE ....................................456

IPECAC ........................................... 478
IPRATROPIUM ................................ 641
IPRATROPIUM+ FENOTEROL ...... 641
IPRATROPIUM+ SALBUTAMOL ...642
IRALVEX .......................................... 719
IRANDARUKEUCALYPTUS  
INHALER ......................................... 720
IRAN DARUKEUCALYPTUS
 INHALER ........................................ 720
IRINOTECAN ................................... 117
IRON .................................................246
IRON+FOLIC ACID .........................246
ISOCARBOXAZID .......................... 345
131I-SODIUM IODIDE ........................623
125I-SODIUM IODIDE ........................624
ISOFLURANE .................................. 312
ISONIAZID .........................................49
ISONIAZID-PR ...................................49
ISONIAZID-R .....................................49
ISOPROTERENOL ..........................642
ISOSORBIDE MONONITRATE ......282
ISOSORBIDE DINITRATE .............. 281
ISOTRETINOIN .............................. 433
ISOXSUPRINE .................................282
131I-TOSITUMOMA ...........................624
ITRACONAZOLE .............................. 41
IVORA .............................................. 720
KAMIL .............................................. 721
KAMISOL ......................................... 721
KAMODERMA ................................. 721
KETAMINE ...................................... 380
KETOCONAZOLE .............................42
KETOROLAC...................................574
KETOROLAC................................... 599
KETOTIFEN ..................................... 599
KETOTIFEN .....................................643
81mKRYPTON .................................... 615
LABETALOL ....................................282
LACTULOSE .................................... 481
LAGEX .............................................722
LAMIVUDINE ................................... 56
LAMOTRIGINE .............................. 323
LANREOTIDE ................................. 538
LANSOPRAZOLE ............................479
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LATANOPROST ................................ 600
LATANOPROST+ TIMOLOL ........... 600
LAXARICIN .....................................722
L-CARNITINE .................................. 471
LENALIDOMIDE .............................. 117
LENIERA ..........................................722
LETROZOLE .................................... 118
LEUCOREX......................................723
LEUCOVORIN .................................. 118
LEUPRORELINE .............................. 119
LEVAMISOLE .................................. 144
LEVETIRACETAM ..........................324
LEVOCETIRIZINE ............................ 30
LEVODOPA ...................................... 380
LEVODOPA-B .................................. 381
LEVODOPA-C  .................................382
LEVODOPA-C+ ENTACAPON  .......382
LEVOFLOXACIN ............................. 87
LEVOFLOXACIN ............................. 600
LEVONORGESTREL ..................... 538
LEVOTHYROXINE .........................539
LICOPHAR .......................................723
LIDOCAINE .....................................283
LIDOCAINE ..................................... 315
LIDOCAINE .................................... 433
LINDANE ......................................... 144
LINODERM ......................................724
LINSOLIDE ....................................... 73
LIONCAPSICUM .............................724
LIOTHYRONINE .............................539
LIPID INFUSION .............................247
LIPOHERB .......................................724
LIPORUN .........................................724
LIQUIDMENTHOL ..........................725
LIRAGLUTIDE ................................ 540
LISINOPRIL .....................................284
LITHIUM CARBONATE ................ 383
LITHOREX-B ...................................725
LIVERGOL .......................................725
LIVERHERB ....................................725
LIVOMARIN ....................................726
LOMEX.............................................726
LOMUSTINE ..................................... 119
LOPERAMIDE .................................482

LOPINAVIR+RITONAVIR ................. 57
LORATADINE .................................... 31
LORATADINE+PSEUDOEPHEDRINE 31
LORAZEPAM .................................. 385
LOSARTAN ......................................285
LOTEPREDNOL ............................... 601
LOVASTATIN ...................................285
LOWSODIUM SALT ........................286
LUBRIT.D. ........................................726
177Lu-ETHYLEN EDIAMINE 
TETRAMETHYLENE PHOPHONATE 
(177Lu-EDTMP) ..................................627
LUTROPINALFA ............................. 541
LYNESTRENOL ............................... 541
MAFENIDE ......................................434
MAGNESIUM HYDROXIDE ........... 481
MAGNESIUM OXIDE ..................... 483
MAGNESIUM SULFATE ................ 386
MAGNESIUM SULFATE .................667
MANNITOL ......................................274
MAPROTILINE ................................346
MARYNTHOL ..................................726
MASUMINT......................................726
MATRICA .........................................727
MEASLES IMMUNE GLOBULIN ... 198
MEASLES + MUMPS + RUBELLA 
VACCINE (MMR) ............................. 218
MEASLES+RUBELLA VACCINE ....219
MEASLES VACCINE ....................... 218
MEBENDAZOLE ............................. 145
MEBEVERINE ................................ 483
MEDROXY PROGESTERONE .......542
MEDROXY PROGESTERONE + 
ESTRADIOL  ................................... 543
MEFENAMICACID .........................575
MEFLOQUINE ................................. 146
MEGESTROL ...................................544
MEGLUMINE ANTIMONATE ........ 146
MEGLUMINE COMPOUND ...........457
MELAGOL .......................................727
MELISSAN .......................................727
MELOXICAM ..................................575
MELPHALAN ................................... 120
MEMANTINE .................................. 386
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MEMORAL ......................................728د

MEMOREX ......................................728
MENINGOCOCCAL (A+C)VACCINE 219
MENOTROPINS (HMG) ..................544
MENSTRUGOL ................................728
MENTHA ..........................................728
MENTHALOTION ...........................729
MENTHAZIN ...................................729
MENTHOLATED NEUROGIC .........729
MENTHOLSALICYLATE ...............434
MENTHORAFORT .......................... 730
MEPIVACAINE ................................ 317
MEQUINOL..................................... 435
MERCAPTOPURINE ........................ 121
MEROPENEM ................................... 64
MESALAZINE ................................. 483
MESNA .............................................. 121
METAPROTERENOL ......................643
METFORMIN ...................................545
METFORMIN+ GLIBENCLAMIDE 545
METFORMIN+ PIOGLITAZONE ...545
METHACHOLINE ...........................458
METHADONE ................................. 387
METHIMAZOLE .............................546
METHOCARBAMOLE ....................567
METHOTREXATE ............................122
METHOXSALEN ............................ 435
METHYL PREDNISOLONE ............546
METHYL TESTOSTERONE ...........547
METHYL CELLULOSE ...................484
METHYLDOPA ................................286
METHYLENE BLUE .......................247
METHYL ERGONOVINE ................ 499
METHYL PHENIDATE ................... 388
METHYL SALICYLATE ..................436
METOCLOPRAMIDE..................... 483
METOPROLOL ................................286
METRONIDAZOLE .......................... 76
METYRAPONE ................................459
MEXILETINE ..................................287
MG .................................................... 730
MICONAZOLE ............................... 437
MICONAZOLE ................................. 43
MIDAZOLAM ..................................389

MIDODRINE .................................... 173
MIGRAPHAR ................................... 730
MILRINONE ....................................288
MINA-DETOX .................................. 731
MINASAGE ...................................... 731
MINOXIDIL .....................................288
MINOXIDIL .................................... 437
MINTAGEL ...................................... 731
MISOPROSTOL ...............................484
MITOMYCIN ................................... 123
MITOTANE ...................................... 124
MITOXANTRONE ........................... 124
MIVACURIUM .................................568
MOCLOBEMIDE ............................. 390
MODAFINIL..................................... 390
MODERIC ........................................ 731
MOLGRAMOSTIM .......................... 231
MOMETASONE .............................. 438
MOMETASONE ...............................644
MOMETASONE+ FORMOTEROL .645
MONOBENZONE ........................... 438
MONTELUKAST .............................645
MORPHINE ...................................... 391
MOXIFLOXACIN ............................. 88
MOXIFLOXACIN ............................. 601
MUCILAX ........................................732
MULTIVITAMIN PEDIATRIC .........667
MULTIVITAMIN THERAPEUTIC ..668
MUMPSVIRUS VACCINE ................220
MUPIROCIN ................................... 438
MUSYLIUM......................................732
MYCODERM .................................. 733
MYCOPHENOLATE ........................ 203
MYRTEX ......................................... 733
MYRTOPLEX .................................. 733
NAFCILLIN ........................................ 81
NALIDIXICACID .............................. 88
NALOXONE .....................................392
NALTREXONE .................................393
NANDROLONE ................................548
NAPHAZOLINE ................................ 601
NAPHAZOLINE+ ANTAZOLINE..... 601
NAPROXEN......................................576
NATALIZUMAB ............................... 188
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NATAMYCIN .................................... 602
NELFINAVIR ..................................... 58
NEOMYCIN....................................... 36
NEOSTIGMINE ................................ 173
NERVOXIN ...................................... 733
NETONAL ....................................... 734
NEUROGOL .................................... 734
NEUROGOLFORT .......................... 734
NEVIRAPINE .................................... 58
NIACINAMIDE ................................668
NICLOSAMIDE ................................ 147
NICORANDIL ..................................289
NICOTINE ........................................393
NICOTINIC ACID ............................668
NIFEDIPINE ......................................290
NILOTINIB ....................................... 125
NIMODIPINE ....................................291
NITISINONE ....................................485
NITRAZEPAM..................................394
NITROFURANTOIN ......................... 77
NITROFURAZONE ..........................439
NITROGLYCERIN ...........................289
NITROPRUSSIDE ............................ 292
NITROUS OXIDE ............................. 313
NONOXYNOL-9 ...............................439
NOREPINEPHRINE ......................... 174
NORTRIPTYLINE .......................... 347
NYSTATIN ......................................... 43
OBESILESSGE ................................ 735
OBIDOXIME ...................................... 18
OCTREOTIDE ................................. 126
OFLOXACIN ..................................... 89
OFLOXACIN .................................... 602
OLANZAPINE ..................................395
OLEA-CRAT .................................... 735
OLOPATADINE ................................ 602
OLOPATADINE ................................646
OMALIZUMAB ................................ 188
OMEPRAZOLE ................................485
ONDANSETRON ..............................486
OPHTHALMIC BATH SOLUTION . 603
ORLISTAT ........................................486
ORS ...................................................669
OSELTAMIVIR ..................................59

OXALIPLATIN ................................. 126
OXANDROLONE .............................548
OXAZEPAM .....................................396
OXCARBAZEPINE ..........................324
OXYBUTYNIN .................................. 500
OXYCODONE ..................................396
OXYMETHAZOLINE ...................... 603
OXYMETHOLONE ..........................549
OXYTOCIN ....................................... 500
PACLITAXEL ................................... 127
PAMIDRONATE ............................... 580
PANCREATIN ................................. 487
PANCURONIUM ..............................579
PANTOPRAZOLE ........................... 487
PAPAVERINE .................................... 501
PARA-AMINOBENZOICACID (PABA)  439
PARATHORMON .............................549
PAROMOMYCIN .............................. 36
PAROMOMYCIN+UREA ................439
PAROXETIN .................................... 348
PASIPAY .......................................... 736
PASSIFLORIN ................................. 736
32P-CHROMIC PHOSPHATE ...........624
PECTOGOL ..................................... 736
PEDIATRIC GRIPE .........................646
PEDICOUGH ................................... 736
PEGASPARGASE ............................. 127
PEGFILGRASTIM ...........................232
PEGINTERFERON ALFA-2a ............ 210
PEGINTERFERON ALFA-2b ............ 211
PEMETREXED ................................ 128
PENICILLAMINE .............................. 19
PENICILLIN 6.3.3 .............................. 81
PENICILLIN G .................................. 82
PENICILIN G BENZATHINE ........... 82
PENICILLIN G PROAINE ................ 83
PENICILLIN V .................................. 83
PENTAGASTRIN ............................. 460
PENTAMIDINE ................................ 147
PENTAZOCINE ................................397
PENTOXIFYLLINE ......................... 292
PEPERCIN ....................................... 737
PERFORAN ..................................... 737
PERITONEALDIALYSIS .................. 160
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PERPHENAZINE .............................398
PERSICA ......................................... 737
PETHIDINE ...................................... 399
PHENAZOPYRIDINE ....................... 501
PHENOBARBITAL ..........................325
PHENOL GLYCERIN ....................... 603
PHENOXYBENZAMINE ................. 175
PHENTOLAMINE ............................ 176
PHENYLBUTYRATE .......................248
PHENYLEPHRINE ..........................293
PHENYLEPHRINE ..........................647
PHENYLEPHRINE .......................... 604
PHENYLEPHRINE+ ZINC .............. 604
PHENYTOIN ....................................326
PHENYTOIN+ PHENOBARBITAL .328
PHOSPHATES ..................................669
PHOSPHOCYSTEAMINE .............. 488
PHYTOARTHRIT ........................... 738
PHYTOCIN ...................................... 738
PHYTOCOLD ...................................739
PHYTOGRIP ................................... 738
PHYTOSPRIN ..................................739
PHYTOTON .....................................739
PHYTOVEN ...................................... 740
PICOSULFATE .................................482
PILOCARPINE ................................. 605
PIMECROLIMUS............................. 440
PIMOZIDE ........................................ 400
PIOGLITAZONE .............................. 550
PIPECURONIUM ............................. 581
PIPERACILLIN ................................. 84
PIPERACILLIN+ TAZOBACTAM ..... 84
PIPERAZINE .................................... 147
PIRACETAM ..................................... 401
PIROXICAM ................................... 577
PLANTAGEL .................................... 740
PNEUMOCOCCAL POLYVALENT 
VACCINE ...........................................220
POLIO VIRUS ORAL VACCINE (OPV) 221
POLYETHYLENE GLYCOL .......... 488
POLYMYXIN B ................................ 605
POLYMYXIN-NH ............................. 605
PORACTANT ALFA .........................647

POTASSIUM ACETATE ................... 670
POTASSIUM CHLORIDE ................ 670
POTASSIUM CITRATE .................. 488
POTASSIUM IODIDE ...................... 671
POTASSIUMPARA- AMINOBENZOIC 
ACID ................................................. 440
POVIDONEIODINE .......................... 160
PRALIDOXIME ................................. 20
PRAMIPEXOLE ................................ 401
PRASUGREL ....................................248
PRAZIQUANTEL ............................. 148
PRAZOSIN .......................................293
PREDNIMUSTINE ............................129
PREDNISOLONE ............................. 606
PREDNISOLONE ............................. 550
PREDNISONE .................................. 551
PREGABALIN ..................................329
PRILOCAINE-F ............................... 317
PRIMAQUINE .................................. 148
PRIMIDONE.....................................329
PROCAINAMIDE............................. 294
PROCARBAZINE..............................129
PROGESTERONE ............................ 551
PROGUANIL .....................................149
PROMETHAZINE .............................. 31
PROPAFENONE ............................... 295
PROPAMIDINE ................................ 606
PROPANTHELINE...........................489
PROPOFOL ...................................... 402
PROPRANOLOL .............................. 295
PROPYLTHIOURACIL ...................552
PROSTACIN ..................................... 741
PROSTAGLANDIN E1 .....................297
PROSTAGLANDIN E2 ..................... 502
PROSTAGLANDIN F2α ................... 503
PROSTATAN..................................... 740
PROTAMINE ....................................248
PROTHIONAMIDE ............................ 50
PROTIRELIN ................................... 460
PRUSPITAN ...................................... 741
PSEUDOEPHEDRINE......................648
32P-SODIUM PHOSPHATE ..............624
PSYLLIUM ....................................... 741
PSYLLIUMHUSK ............................ 741
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PSYLLIUMMUCSILOID .................742
PURSINA EUCALYPTUS INHALER 743
PYGIUM AFRICANUM .................. 743
PYRANTEL .......................................149
PYRAZINAMIDE ............................... 50
PYRIDOSTIGMINE ......................... 176
PYRIMETHAMINE .......................... 150
PYRVINIUM ...................................... 151
QUETIAPINE ................................... 403
QUINACRINE ................................... 151
QUINIDINE ......................................297
QUININE ........................................... 151
RABEPRAZOLE ..............................489
RABIES IMMUNE GLOBULIN ....... 198
RABIES VACCINE (VERO) .................. 221
RAHA ............................................... 743
RAHAMIN ........................................744
RALOXIFENE ................................. 553
RANITIDINE .................................... 490
RASBURICASE .................................129
RASIN ...............................................744
82Rb-RUBIDIUM CHLORIDE .......... 615
89Re-ETIDRONATE ..........................625
RECUBIZUL.....................................744
REGLISMOATTAR ..........................744
REMICOLD ......................................745
REMIFENTANIL .............................. 404
REPAGLINIDE ................................ 553
RESERPINE .....................................298
89Re-SULFUR COLLOID ..................625
RETEPLASE..................................... 250
RHUMATOGOL ...............................745
RIBAVIRIN ......................................... 60
RIFABUTIN ........................................ 50
RIFAMPIN (RIFAMPICIN) ................. 51
RIFAXIMIN ........................................ 90
RILUZOLE ....................................... 405
RINGER LACTATE .........................672
RINGERS .......................................... 671
RISEDRONATE ................................ 581
RISPERIDONE ................................. 406
RITODRINE ..................................... 503
RITUXIMAB..................................... 189
RIVASTIGMINE ............................... 407

RIZATRIPTAN ................................. 407
ROMIPLOSTIM ............................... 249
ROPINIROLE ................................... 408
ROPIVACAINE................................. 318
ROSEMARY .....................................745
ROSMARIDIN ..................................746
ROSUVASTATIN .............................. 299
RUBELLA VACCINE ....................... 222
RUGINSENG ....................................746
SACCHARIN ....................................672
SALBUTAMOL ................................648
SALICYLIC ACID ............................ 441
SALICYLIC ACID COMPOUND ..... 441
SALMETEROL ................................ 650
SALMETEROL+ FLUTICASONE ... 650
SALVIGOL .......................................746
SALVISAN ........................................746
SAMILAX ........................................ 747
SANKOL .......................................... 747
SAPROPTERIN ............................... 553
SECRETIN ........................................ 461
SEDAMIN ........................................ 748
SELEGILINE .................................... 409
SELENIUM .......................................672
SELENIUM SULFIDE ......................442
SENAGOL ....................................... 748
SENAGRAPH .................................. 748
SENALAX .........................................749
SENALIN 7.5 ..................................... 751
SENALINE ........................................ 750
SERINE .............................................672
SERTACONAZOLE .......................... 44
SERTACONAZOLE .........................442
SERTRALINE ...................................349
SESALIN ........................................... 751
SEVELAMER ................................... 504
SEVOFLURANE ............................... 313
SHIRAFZA ....................................... 751
SHIRINUSH ......................................752
SILARIN ...........................................752
SILDENAFIL .................................... 504
SILVER SULFADIAZINE.................442
SILYMARIN .....................................752
SIMETHICONE ................................ 490
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SIMVASTATIN ................................. 299
SIROLIMUS ..................................... 204
SITAGLIPTIN ...................................554
SITAGLIPTIN+ METFORMIN ........554
SLIMQUIK .......................................752
153Sm-LEXIDRONAM (153SM-EDTMP)625
SODIUM BENZOATE +    SODIUM 
PHENYL  ACETATE .........................672
SODIUM BICARBONATE .............. 673
SODIUM ACETATE .........................672
SODIUM CHLORIDE ....................... 161
SODIUM CHLORIDE ..................... 673
SODIUM CHLORIDE ...................... 606
SODIUM CHLORIDE (HYPERTONIC) 607
SODIUM LACTATE .........................674
SODIUM NITRITE ............................. 21
SODIUM PHOSPHATE DIBASIC....674
SODIUM POLYSTYRENE 
SULPHONATE ................................. 490
SODIUMSALICYLATE................... 577
SODIUM TETRADECYL ..................300
SODIUM THIOSULFATE .................. 21
SOHALAX ....................................... 753
SOLIFENACIN ................................. 505
SOMATOSTATIN .............................554
SOMATROPIN .................................554
SORAFENIB ......................................130
SORBITOL .......................................482
SOTALOL ..........................................300
SOYAGOL ....................................... 753
SOYGAN ...........................................754
SPECTINOMYCIN ............................. 90
SPINAL-Z .........................................754
SPINOSAD ........................................ 152
SPIRAMYCIN .................................... 90
SPIRONOLACTONE .......................275
89Sr-STRONTIUM CHLORIDE ........625
STAVUDINE........................................ 60
STIBOGLUCONATE ........................ 153
STRAGOLHEARTDROP .................754
STREPTOKINASE ........................... 250
STREPTOMYCIN ............................. 52
STREPTOZOCIN .............................. 131

SUCCIMER ........................................ 21
SUCCINYLCHOLINE ......................582
SUCRALFATE ...................................491
SUFENTANIL ................................... 409
SULFACETAMIDE ........................... 607
SULFADIAZINE ................................. 90
SULFADOXINE-P ............................ 153
SULFASALAZINE .............................491
SUMATRIPTAN................................. 410
SUMATRIPTAN+ NAPROXEN......... 411
SUNITINIB ........................................ 131
SUPERMINT ....................................754
SURFACTANT .................................. 651
TACROLIMUS .................................443
TACROLIMUS ................................. 205
TADALAFIL ..................................... 506
TALENTAL .......................................755
TAMOXIFEN ..................................... 131
TAMSULOSIN .................................. 506
TANAMIGRAIN ...............................755
99mTc-ANTIMONY SULFUR COLLOID 615
99mTc-BICISATE (99m Tc-ECD) ............ 615
99mTc-CIPROFLUXACIN .................. 621
99mTc-EDDA-TRICIN HYNIC BOMBESIN 615
99mTc-ETHYLENEDICYSTEN (99mTc-
EC) .................................................... 616
99mTc-ETIDRONATE ......................... 616
99mTc-EXAMETAZIME (99mTc-HMPAO) 616
99mTc-GLUCO HEPTONATE ............ 617
99mTc-HUMAN IMMUNOGLOBULIN G 617
99mTc-MACROSALB (99mTc-MAA) .... 617
99mTc-MEBROFENIN ........................ 618
99mTc-MEDRONATE (99mTc-MDP) ..... 618
99mTc-Mertiatide (99mTc-MAG3) .......... 618
99mTc-PENTETETE (99mTc-DTPA) ..... 618
99mTc-Pentavalent SUCCIMER (99mTc-(V)
-DMSA) ............................................. 620
99mTc-PHYTATE .................................619
99mTc-PYROPHOSPHATE (99mTc-PYP) 619
99mTc-SESTAMIBI (99mTc-MIBI) .........619
99mTc-SODIUM PERTECHNETATE 
(Na99mTcO4) ........................................619
99mTc-STANNOUS AGENT LABELED
 CELLS  ............................................. 620
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99mTc-SUCCIMER (99mTc (III)-DMSA)  620
99mTc-SULFUR COLLOID ................ 620
99mTc-TIN COLLOID ......................... 621
99mTc-TRICINE-HYNIC-
UBIQUICIDINE ................................ 621
99mTc-TYROSINE OCTREOTIDE .... 621
TEBOKAN ........................................755
TEICOPLANIN ................................. 93
TEMOZOLAMIDE ........................... 132
TENIPOSIDE .................................... 133
TENOFOVIR ...................................... 61
TERAZOSIN ..................................... 507
TERBINAFINE .................................. 44
TERBUTALINE ................................652
TERIFLUNOMIDE ........................... 411
TERIPARATIDE ...............................555
TESTOSTERONE .............................555
TETANUS ANTITOXIN ................... 193
TETANUS IMMUNE GLOBULIN ....199
TETANUS TOXOID (TT) ................. 214
TETRABENZINE .............................. 411
TETRACAINE .................................. 318
TETRACAINE .................................. 607
TETRACOSACTIDE ........................556
TETRACYCLINE ...............................92
TETRACYCLINE .............................443
TETRACYCLINE ............................. 607
THALIDOMIDE ............................... 206
THEOPHYLLINE ............................652
THEOPHYLLINE-G ........................653
THERMORUB ..................................755
THIABENDAZOLE .......................... 154
THIETHYLPERAZINE .................... 412
THIOGUANINE ............................... 133
THIOPENTAL .................................. 412
THIORIDAZINE .............................. 413
THIOTHIXENE ................................ 414
THYMAKSAN ..................................756
THYMEX ..........................................756
THYMIAN ........................................756
THYMICOLD .................................. 757
THYMOGEL ................................... 757
THYMORANT ................................. 757
THYROTROPIN ...............................556

THYROTROPINALFA ..................... 461
THYROTROPINALFA ..................... 133
TICHOKE ........................................ 757
TICLOPIDINE ..................................252
TILACTASE ..................................... 492
TIMOLOL ........................................ 608
TINIDAZOLE ................................... 155
TIOTROPIUM ..................................654
TIROFIBAN ......................................253
TITANIUM DIOXIDE ......................443
201Tl-THALLIUM CHLORIDE .......... 621
TIZANIDINE ................................... 583
TOBRAMYCIN ................................. 36
TOBRAMYCIN ................................ 608
TOBRAMYCIN+DEXAMETHASONE 608
TOLAZOLINE ...................................301
TOLMETIN ..................................... 578
TOLNAFTATE ..................................443
TOLTERODINE ............................... 507
TOPIRAMATE ................................. 330
TRAMADOL .................................... 415
TRANEXAMIC ACID ......................253
TRANQUIVAL ................................. 758
TRANYLCYPROMINE .................... 350
TRASTUZUMAB ............................... 190
TRAZODONE ................................... 351
TRETINOIN .....................................444
TRIAMCINOLONE ..........................444
TRIAMCINOLONE ..........................556
TRIAMCINOLONE NN ...................445
TRIAMTERENE-H ..........................276
TRICLABENDAZOLE ..................... 155
TRIENTINE ........................................ 21
TRIFLUOPERAZINE ....................... 416
TRIFLURIDINE ............................... 608
TRIHEXYPHENIDYL ...................... 177
TRIMETHAPHAN ............................301
TRIMETHOPRIM ............................. 93
TRIMIPRAMINE .............................352
TRIPLESULFA ................................. 507
TRIPTORELIN ................................. 134
TROPICAMIDE ............................... 608
TROPISETRON ................................ 492
TRYPANBLUE .................................462
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TUBERCULINPPD ...........................462
TUSSIAN.......................................... 758
TUSSIGOL ....................................... 758
TUSSIVIN ........................................ 758
TYPHOID VACCINE (ORAL) ..........223
UREA ................................................445
UROFOLLITROPIN ........................557
UROKINASE .................................... 251
URTAN ............................................. 758
URTIDIN ...........................................759
VALACYCLOVIR .............................. 61
VALERIAN .......................................759
VALERIC ..........................................759
VALGANCICLOVIR .......................... 61
VALI .................................................. 760
VALIFLOR ....................................... 760
VALIRIS ............................................ 760
VALPROATE .................................... 331
VALPROICACID ............................. 332
VALSARTAN .................................... 302
VANCOMYCIN ..................................94
VARICELLA VIRUS VACCINE .......223
VASCOHERB ....................................759
VASOPRESSIN .................................557
VEINOVITAL ................................... 760
VENLAFAXINE ............................... 353
VENOGOL ........................................ 761
VERAPAMIL .................................... 302
VERTEPORFIN ................................ 609
VIGABATRIN .................................. 333
VINBLASTINE ................................. 134
VINCRISTINE .................................. 134
VINDESIN ........................................ 135
VINORELBINE ................................ 135

VITAGNUS ....................................... 761
VITAMIN A .......................................675
VITAMIN A ....................................... 609
VITAMIN A+D ..................................445
VITAMIN B1......................................675
VITAMIN B2......................................676
VITAMIN B6......................................676
VITAMIN B12 ....................................676
VITAMIN BCOMPLEX ....................675
VITAMINC ...................................... 677
VITAMIND3 ..................................... 677
VITAMINE ...................................... 677
VITAMINK ...................................... 677
VOMIGONE ..................................... 761
VORICONAZOLE ............................. 45
WARFARIN ......................................254
133XENON ........................................... 622
YELLOW FEVER VACCINE ...........224
90Y-IBRITUMOMAB TIUXETAN .....626
90Y-IBRITUMOMAB TIUXETAN .....626
YOHIMBINE .................................... 177
90Y-YTTRIUM CITRATE COLLOID 626
ZAFIRLUKAST ................................654
ZALEPLON ...................................... 417
ZANAMIVIR ......................................62
ZIDOVUDINE ....................................62
ZINC ................................................ 678
ZINCOLD .........................................762
ZINC OXIDE ....................................446
ZINTOMA ........................................762
ZOLEDRONICACID ........................ 136
ZOLMITRIPTAN ............................. 417
ZOLPIDEM ...................................... 418
ZONISAMIDE .................................. 418
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