






تهیه شده در آکادمی دارو



فلش کارت الکترونیکی داروهای پرکاربرد داروخانه110: نام کتاب

تا از داروهای پرکاربرد در داروخانه به 110مرور سریع : توضیحات
همراه تصاویر شکل های دارویی و نام های تجاری مطرح

راد افو، داروسازان، پرستاران، ماماها پزشکاندانشجویان : مخاطبان
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.افرادی که قصد شروع کار در داروخانه و بیمارستان را دارند
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یه اول از همه تشکر می کنم از اعتماد و حمایتتان بابت ته

گذاری این کتاب الکترونیکی و دوم خواهشمندم از به اشتراک

گر افراد فایل این کتاب الکترونیکی جدا خودداری نمایید تا دی

ت نیز به نوبه خود از این روند آموزشی که ایجاد شده حمای

.کنند

ست که به این کتاب الکترونیکی، سومین کتاب الکترونیکی ا

ه عنوان محصول آموزشی در آکادمی دارو تهیه و تنظیم شد

.  است

داروی پرکاربرد در 110فلش کارت محتوای این کتاب شامل 

ه محتوای این فلش کارت ها با توجه ب. می باشدداروخانه

و پست های یک دقیقه یک داروی موجود در پیج آکادمی دار

در البته این محتوا دوباره بازبینی شده و. تهیه شده اند

برای هر دارو نکات. صورت نیاز مطالب آن ویرایش شده اند

مهم آن در کنار تصاویر شکل های دارویی و نام های تجاری

مطرح آن آورده شده اند که به ذهن سپردن مطالب را راحت 

شما می توانید اطالعات مفید و کاربردی این .تر می کند

.ثانیه مرور کنید30داروها را در 



ه شده برای تهیه مطالب این کتاب از منابع مختلفی استفاد

:است از جمله

uptodateنرم افزار •

medscapeنرم افزار •

(مرجان رسولی)کتاب داروهای ژنریک ایران •

(دکتر رامین خدام)کتاب داروهای ژنریک ایران •

Drug Information HandBookکتاب • Lexi Comp

(وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)کتاب دارونامه رسمی ایران•

سایت رسمی سازمان غذا دارو ایران•

همچنین بروشورها و اطالعات دارویی که در سایت رسمی 

شرکت ها تولید کننده داروها آورده شده نیز جهت تهیه 

.محتوای این کتاب استفاده شده اند

ی مخاطبین اصلی این کتاب در واقع دانشجویان رشته ها

ات علوم پزشکی می باشند، تا با مرور سریع هر دارو، اطالع

البته افرادی که. الزم و مفید در مورد آن دارو را مرور کنند

قصد شروع کار در داروخانه و بیمارستان را



. ده نماینددارند نیز می توانند از این کتاب الکترونیکی استفا

از آنجایی که اطالعات دارویی در صورت عدم تکرار و مرور، 

ا این کتاب این امکان را می دهد تا بزود فراموش می شوند، 

مرور سریع داروها در مدت زمان کم و تکرار مطالب، اطالعات 

دامه انشااهلل با ا.مروبط به آن دارو را بهتر در ذهن بسپارید

مجموعه روند تولید محتوا در پیج اینستاگرام، تالش می کنم

های بعدی از فلش کارت داروهای پرکاربرد داروخانه را آماده 

.کنم

:چند نکته پایانی

 در رابطه با رده بندی مصرف داروها در بارداری و شیردهی

.همیشه بهترین رفرنس، مقاالت جدید می باشند

 مقابل بعضی از موارد مصرف داروها(off label ) نوشته

امل شده ، به معنی این است که این موارد مصرف به طور ک

به تایید نشده اند اما طبق مطالعات و مقاالت ممکن است

.این منظور نیز تجویز شوند

رم افزار برای استفاده بهتر این کتاب بر روی موبایل از یک ن

ezخوب مثل  pdf readerاستفاده کنید.



 ازBookmark موجود در نرم افزارهایPDF خوان می

ایل البته این ف. توانید داروی مورد نظر خود را پیدا کنید

ظر قابلیت جستجو نیز دارد و می توانید اسم داروی مورد ن

.خود را در آن جستجو کنید

از این در پایان دوباره از شما تشکر می کنم بابت حمایتتان

خواهشمندم این کتاب را به هیچ عنوانمحصول آموزشی و 

ادی دارید درصورتی که انتقاد و یا پیشنه. به اشتراک نگذارید

.شیداز طریق پیج اینستاگرام آکادمی دارو با من در تماس با

امیدوارم این کتاب در یادگیری و مرور داروها، نقش مفیدی

.برای شما داشته باشد

موفق باشید

حامد دهقانپوردکتر 

1400پاییز 

Instagram: @academy_daroo



Acyclovir| آسیکلوویر 
نوکلئوزید پورین صناعی:دسته دارویی•

(Antiviral)ویروسضد: گروه درمانی •

 عفونت های ناشی از ویروس های گروه تبخال درمانHSV

:کاربردهای درمانی•

تبخال هرپسی

 و رکتال( تبخال تناسلی)تبخال ژنیتال

 هرپسی سیمپلکس ویروسآنسفالیت

 درمان موضعی التهاب قرنیه ناشی از ویروس تبخال(HSV)

 و آبله مرغانزونا

:شکل دارویی•

 میلی گرم800و 400، 200قرص

 درصد5موضعی کرم

 درصد3پماد چشمی

گرممیلی 500و 250( تزریقآماده پودر )ویال

:های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری(B )و در شیر ترشح می شود.

فرم تزریقی به صورت وریدی و در مدت حداقل یک ساعت.

آب مقطر:حالل فرم تزریقی

محلول تزریقی مناسب :NS/D5W/D5,NS/RL

 دمصرف شوبعد از غذا دلیل عوارض گوارشی بهتر است به.



Acyclovir| آسیکلوویر 



Alendronate| آلندرونیت 
(Bisphosphonate)مشتقات بیسفوسفونات : دسته دارویی•

(ضد پوکی استخوان)ضد استئوپروز : درمانیدسته •

استئوکالست هااثر مهاری بر : نحوه اثرگذاری•

استخوان( چگالی)دانسیته افزایش  =شدن استخوانمانع تجزیه 

:  کاربردهای درمانی•

 پوکی استخوان پیشگیری و درمان(Osteoprosis)

و کورتیکواستروئیدهااستئوپروز ناشی از یائسگی

 بیماری پاژه استخوان(Paget Disease)

میلی گرم70و 35، 10قرص : داروییشکل •

– ®Fosamax:نام تجاری• Osteofos® – Ostomod® 

:  های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهC

ید درد شکم، درد ماهیچه ای عضالنی و برگشت اس: عوارض شایع
معده

 هفتگی: میلی گرم70قرص  |روزانه: میلی گرم10قرص

توصیه مصرف  :

(معده خالی)حداقل نیم ساعت قبل صبحانه -

لیوان آب یک تا دو با -

.نیم ساعت بعد از مصرف شخص دراز نکشدحداقل تا -

.ببینیدDممکن است از این دارو قرص در ترکیب با ویتامین : نکته



Alendronate| آلندرونیت 



Allopurinol| آلوپورینول 
Xanyhine)گزانتین اکسیداز :دسته دارویی• Oxidase Inhib.)

ضد نقرس: گروه درمانی •

:  نحوه عملکرد•

 آنزیم گزانتین اکسیداز مهار

 ید اوریکممانعت تبدیل هیپوگزانتین و گزانتین به اسدر نتیجه

:کاربردهای درمانی•

 (پیشگیری از حمالت و درمان نقرس)نقرس

 های کلسیم اگزاالتی عود کنندهپیشگیری از سنگ

 نیاز نفروپاتی اسید اوریکی ناشی از شیمی درماپیشگیری

(لیز تومورکاهش اسید اوریک ناشی از سندرم )سرطان 

 اوریککلیه با منشا اسید پیشگیری از عود مجدد سنگ(off label)

:داروییشکل •

 گرممیلی 300و 100قرص

®Allokim: نام تجاری مطرح•

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در رده(C)

(مصرف با احتیاط. )در شیر ترشح می شود

تهوع و استفراغ، اسهالراش های جلدی، : عوارض شایع

 همراه غذا یا بعدبه دلیل عوارض گوارشی توصیه می شود

.مصرف شودغذا با آب کافی



Allopurinol| آلوپورینول 



Alprazolam| آلپرازوالم 
(BZD)بنزودیازپین ها : گروه دارویی•

آرام بخش و خواب آور: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 اختالالت اضطرابی(GAD)

 حمالت اضطرابی(Panic Disorders)

 سندرم پیش از قاعدگی(off label)

:داروییشکل •

 میلی گرم1و 0.5قرص

- ®Apo Alpraz: تجارینام • Xanax®

:های داروییتوصیه •

 بارداری رده درD

 (در شیردهی توصیه نمی شود)ترشح در شیر.

در شیردهی توصیه نمی شود.

سرگیجه، سردرد، خشکی دهان و عوارض گوارشی: عوارض جانبی

شب قبل از خواب: بهترین موقع مصرف

ودمصرف طوالنی مدت و مکرر این دارو میتواند باعث وابستگی ش.



Alprazolam| آلپرازوالم 



Amitriptyline| آمی تریپتیلین 
(TCA)ضد افسردگی سه حلقه ای : دسته دارویی •

:  کاربردهای درمانی•

افسردگی

دردهای مزمن و نوروپتیک

پروفیالکسی میگرن

 اختالل اضطراب بعد از حادثه(PTSD)

: داروییشکل •

میلی گرم100و 50، 25، 10قرص

:  های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهC

 خشک شدن دهان و یبوست:جانبی عوارض

افزایش مصرف مایعات و غذاهای فیبردارد

استفاده از آدامس بدون شکر برای خشکی دهان ناشی از دارو

 مصرف شودشب ها بعد از غذا توصیه می شود.

میلی گرم هم از این دارو ببینید75شاید قرص : نکته.



Amitriptyline| آمی تریپتیلین 



Amlodipine| آملودیپین 
دی هیدروپریدین ها( CCB)مسدود کننده کانال کلسیم :دسته دارویی•

فشارخونضد : گروه درمانی •

لب و مهار انتقال کلسیم به داخل سلول های عضله ق: مکانیسم•
.عضالت صاف جدار عروق

:درمانیکاربردهای •

 باالفشار خون(Hypertension)

 (مزمن پایدارآنژین )آنژین پایدار

 (پرینزمتال)آنژین وازواسپاستیک

:شکل دارویی•

 گرممیلی 5قرص های

Amlopres®:نام های تجاری• ® – Norvasc ® - Amlober

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری(C )

 سردردمحیطی ، فالشینگ و ادم : شایع عوارض

بدون توجه به زمان صرف غذا می توان مصرف کرد.

 ل میلی گرم ببینید، البته شک10و 2.5از این دارو شاید قرص
ز آن دارویی که به صورت روتین استفاده می شود و در داروخانه ا

.میلی گرم می باشد5موجود است، قرص 



Amlodipine| آملودیپین 



Atenolol| آتنولول 

β(Beta Blockers)مهار کننده گیرنده : دسته دارویی •

ضد آنژین صدری/ ضد فشار خون : دسته درمانی•

.داین دارو یک مهارکننده انتخابی گیرنده های بتا یک می باش•

:  کاربردهای درمانی•

 (خونپرفشاری)کاهش فشارخون در افراد مبتال به هایپرتانسیون

 آنژین صدری(Angina Pectoris)

 پیشگیری ازMI

 پروفیالکسی میگرن(off label)

 سندرم ترک الکل(off label)

: شکل دارویی•

میلی گرم100و 50قرص

نام تجاری مطرح :Tenormin®

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهD

 (مصرف با احتیاط)ترشح در شیر

 خستگی، هیپوتانسیون و برادیکاردی:عوارض جانبی

همراه باغذا یا با معده خالی



Atenolol| آتنولول 



Atorvastatin| آتورواستاتین 
HMG CoA Reductase(Statins)مهار کننده آنزیم : گروه دارویی•

کاهنده چربی خون: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 هایپرلیپیدمی(Hyperlipidemia)

 و کلسترول، ال دی ال کلسترول و تریگلیسیرید جهت کاهش
لب پیشگیری اولیه از بیماری ها و حوادث قلبی عروقی ناشی از تص

و حوادث قلبی عروقیMIشرایین و پیشگیری ثانویه بعد از وقوع 

:داروییشکل •

 میلی گرم40و 20، 10قرص

- ®Lipofix-Atorexin: تجارینام • Lipitor®

:های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهX(ممنوع)

مصرف در شیردهی خودداری شود.

و سوءهاضمه( درد مفاصل)اسهال، آرترالژیا : عوارض جانبی

 (بدون غذا هم قابل استفاده است)توصیه می شود همراه غذا.



Atorvastatin| آتورواستاتین 



Azithromycin| آزیترومایسین 
(Macrolide)ماکرولیدها :دسته دارویی•

آنتی بیوتیک ها: گروه درمانی •

ریبوزوم باکتری و ممانعت از 50sاتصال به قسمت : مکانیسم•
سنتز پروتئین توسط باکتری

:از جمله کاربردهای درمانی •

 تنفسی تحتانی و فوقانیعفونت های مجاری

 (التهاب لوزه ها)فارنژیت و تونسیلیت

 (اوتیت مدیا)عفونت گوش میانی

عفونت های پوستی و بافت نرم

 تناسلیعفونت های واژینال و

 (کونژکتیویت باکتریال)عفوت باکتریال چشم

:داروییشکل •

 میلی گرم500و 250قرص و کپسول

 سی سی5میلی گرم در 200و 100سوسپانسیون

 (یخچالی)درصد 1قطره چشمی

 گرممیلی 500پودر قابل تزریق

 (زیترومکس اس دی)گرمی خوراکی 2سوسپانسیون پیوسته رهش

– Zithromax:نام تجاری • Azirocin

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در ردهB(در شیردهی با احتیاط. )و در شیر ترشح می شود

 غذا مصرف شودصورت داشتن عوارض گوارشی بعد از در.



Azithromycin| آزیترومایسین 



Beclomethasone| بکلومتازون 
(Inhaled CorticoSteroids)استنشاقی کورتیکواستروئید: دسته دارویی•

ضد التهاب: دسته درمانی•

یواسطه های التهابو مهار آزاد سازی سلول های التهابی مهار : مکانیسم اثر•

:کاربردهای درمانی•

 (:اینهالر)اسپری استنشاقی

به عنوان درمان نگهدارنده مزمن آسم

 (:  نازال)اسپری بینی

رینیت آلرژیک

 رینیت وازوموتور

(پروفیالکسی بعد از عمل جراحی)پلیپ بینی

شکل های دارویی:

 میکروگرم در هر پاف250و 100، 50( اینهالر)اسپری استنشاقی

نام های تجاری :Beclex® - Beclotrox® - Clenil®

 میکرو گرم در هر پاف50( نازال)اسپری بینی

®Beklam® -Beclorhin: نام تجاری•

 میلی لیتر2میلی گرم در 0.8( استفاده در نبوالیزر)ویال استنشاقی

®Clenil: نام تجاری•

:توصیه ها•

 مصرف در بارداری در ردهC

 بعد از مصرف اسپری تنفسیشستشوی دهان

 کاهش عوارضو اثر گذاری بهتر جهت آسم یار استفاده از



Beclomethasone| بکلومتازون 



Betahistine| بتاهیستین 
(Histamine H1 Agonist)هیستامینآنالوگ :دسته دارویی•

ضد سرگیجه: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 بیماری منییر(Menier’s : ) سرگیجه، وزوز گوش و کاهش شنوایی

:شکل دارویی•

 میلی گرم16و 8قرص

 تجاری نام:Betaserc – Actoserc

:توصیه های دارویی•

 منع مصرف داردفئوکرومیسوتومابیماران.

 با احتیاط صورت بگیردآسم و زخم معده مصرف در.

 با احتیاط صورت بگیردبارداری و شیردهی مصرف در.

 آلودگی شودسردرد و خواب این دارو می تواند باعث.

 مصرف بعد از غذا جهت کاهش عوارض گوارشی بهتر است
.شود



Betahistine| بتاهیستین 



Bismuth| بیسموت 
(ضد زخم معده)ضد زخم پپتیک : گروه درمانی •

:  نحوه اثرگذاری•

 و مهار فعالیت پپسینخنثی کردن اسید معده

 تا حدی افزایش ترشح موکوس معده

احتماال اثر ضد هلیکو باکتر

:کاربردهای درمانی•

 درمان زخم های معده و روده

درمان عفونت های گوارشی هلیکوباتر پیلوری

(مسافرتی)در سوءهاضمه و اسهال گاها

:شکل دارویی•

 میلی گرم120قرص

 پودر بالک(Bulk Powder)

:های داروییتوصیه •

 در بارداری در سه ماه اول و دومC و در سه ماهه سومD

مصرف در شیردهی توصیه نمی شود.

 سیاه شدن مدفوع و گاها زبان: عوارض شایع

کاهش جذب تتراسایکلین و کینولون ها: تداخل دارویی

 ودشمصرف ( نیم ساعت قبل غذا)معده خالی با بهتر است دارو.



Bismuth| بیسموت 



Bisoprolol| بیزوپرولول 
(Beta Blocker)مهار کننده گیرنده بتا : دسته دارویی•

ضدفشارخون: دسته درمانی•

: مکانیسم اثر•

 گیرنده های انتخابیمهارβ1

 روزانه یکباربه دلیل نیمه عمر طوالنی

:موارد مصرف•

 (هایپرتانسیون)پر فشاری خون

 نارسایی قلبی(Heart Failure)

 آنژین صدری(Angina Pectoris)

میلی گرم10و 5، 2.5قرص های : اشکال دارویی•

:  های تجارینام •

Concor® , Betalco® ,Zebacor® , Bisofar®

:توصیه های مصرف•

Cمصرف در بارداری در رده •

در شیردهی با نظر پزشک•

خوابسر گیجه ، خستگی ، سردرد و اختالالت : عوارض جانبی•

.این دارو را بدون توجه به زمان غذا می توان مصرف کرد•

.  وددارو بهتره صبح ها همراه صبحانه یا قبل صبحانه مصرف ش•



Bisoprolol| بیزوپرولول 



Bromhexine| برم هگزین 
(Mucolytic Agent)آور خلط : دسته درمانی •

موجب كاهش چسبندگي خلط و رقيق شدن ترشحات: نحوه اثر•

(خلط آور)دفع ترشحات و تسهیل 

:کاربردهای درمانی•

 (پروداکتیو)سرفه های خلط دار

خلط آور و رقیق کننده ترشحات موکوسی

تالتهاب نایژه، آسم ، برونشکتازی و سینوزی: در مواردی مثل

:شکل دارویی•

 میلی گرم8قرص

 سی سی5میلی گرم در 4شربت و الگزیر

 میلی گرم4آمپول تزریقی

 ®Mucolin:نام های تجاری مطرح•

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB

سردرد و سرگیجهاختالالت گوارشی : عوارض جانبی ،

 با احتیاط مصرف شودزخم معده در افراد مبتال به.

 رددابتدا با آب رقیق شده و سپس مصرف گبهتر است الگزیر .

 توصیه نمی گرددافرادی زیر دوازده سال شکل تزریقی در.

 ودمصرف شبعد از غذا برای پیشگیری از ناراحتی های گوارشی  .



Bromhexine| برم هگزین 



Bupropion| بوپروپیون 
(Antidepressant)ضد افسردگی : دسته درمانی•

:  مکانیسم اثر•

 نوراپی نفرینو دوپامیناحتماال از طریق مهار ضعیف بازجذب

موارد مصرف:

(Major Depressive Disorder/MDD)اختالل افسردگی ماژور •

(Seasonal Affective Disorder/SAD)اختالل عاطفی فصلی •

(Smoking Cessation)کمک به ترک سیگار •

(Off Label)( ADHD)اختالل کمبود توجه یا بیش فعالی •

(Off Label)افسردگی مرتبط با اختالالت دوقطبی •

شکل های دارویی:

میلی گرم100و 75قرص های ساده •

میلی گرم150پیوسته رهش قرص •

:نام های تجاری•

Zyban® - Wellbutrin®-Wellban® - Zybutrin® 

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC) بعضی شرکت هاB)

(در شیر ترشح می شود. )از مصرف در شیردهی خودداری شود.

 شایععوارض  :

تهوع، سردرد، سرگیجه، بی خوابی، کاهش وزن، بی قراری و خشکی دهان

 غذابعد از با معده خالی اما جهت کاهش عوارض گوارشی مصرف



Bupropion| بوپروپیون 



Cabergoline| کابرگولین 
کاهنده ترشح پروالکتین:دسته درمانی •

: نحوه اثر•

 آگونیست طوالنی اثر گیرنده هایD2دوپامین

 پروالکتین از هیپوفیز قدامیترشح کاهشباعث

:کاربردهای درمانی•

 هیپرپروالکتینمی(Hyperprolactinemia)

 پارکینسون داروی کمکی در

میلی گرم2و 1، 0.5قرص : شکل دارویی•

Dostinex® )Tab 0.5mg) , Cabaser:نام تجاری• (Tab 1,2 mg) 
Caberlin® - Cabergolex®

:توصیه های دارویی•

 در رده بارداریمصرف درB

 دو بار در هفتهدر هیپرپروالکتینمی معموال

سردرد، سرگیجه ، تهوع و استفراغ: عوارض جانبی

وزمتوکلوپرامید و دومپریدون و داروهای ضد سایک: تداخالتش

 مصرف شودغذا همراه با شب توصیه می شود.

میلی گرم آن در حال حاضر در ایران نمی باشد2قرص های : نکته.

ظور هر چند در پارکیسون قابل استفاده است، اما به این من: نکته
.تجویز نمی شود



Cabergoline| کابرگولین 



Calcitonin| کلسیتونین 
(پلی پپتید)تیروئیدیهورمون : دسته دارویی

ضد پوکی استخوان/ کاهنده کلسیم خون: دسته درمانی 

:نحوه اثر

 استخوان و کاهش کلسیم سرممهار باز جذب کلسیم از

از طریق کلیه هادفع کلسیم، فسفات و سدیمافزایش

:  کاربردهای درمانی•

 سگیبعد یائ( استئوپروز)استخوان پیشگیری و درمان پوکی

 پاژهبیماری(Paget’s Disease)

 (زیادی کلسیم خون)هیپرکلسمیدرمان کمکی و اولیه

:  داروییشکل •

 در هر پافالمللواحد بین 200و 100اسپری بینی

 واحد100و 50آمپول

- ®Nasocalcin:های تجاری مطرحنام • Miacalcin® 

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

در شیردهی ترشح توصیه نمی شود.

گرگرفتگی و درد مفاصلاز بینی و رینیت، خونریزی: عوارض شایع

 (هر دو شکل دارویی.)نگهداری می شودیخچالدر داروخانه در

 قابل نگهداریستاتاق دمای اسپری بینی در حال مصرف در.

با داروی کلسیتریول : نکته(Clacitriol )اشتباه نشود.



Calcitonin| کلسیتونین 



Carbamazepine| کاربامازپین 
ضد تشنج/ ضد صرع : درمانی دسته •

:درمانیکاربردهای •

 (سایکوموتور)تشنج پارشیال

 (گراندمال)تشنج ژنرالیزه تونیک کلونیک

 (درد عصب سه قلو)نورالژی تریژمینال

اختالالت دو قطبی

 سندرم پای بی قرار(off label)

 اسکیزوفرنی مقاوم به درمان(off label)

 اختالل اضطرابی پس از حادثه یاPTSD(off label)

:شکل دارویی•

 میلی گرم400و 200قرص

 (میلی لیتر5میلی گرم در 100% )2سوسپانسیون و شربت

- ®Tegatard: تجارینام • Tegretol®

:های داروییتوصیه •

 در رده بارداری درD

(در شیردهی توصیه نمی شود.)در شیر ترشح می شود.

ی آتاکسی، خواب آلودگی ، تهوع و استفراغ، خشک: عوارض جانبی
دهان

 ا همراه ببه دلیل بروز ناراحتی های گوارشی، توصیه می شود
.مصرف شودغذا یا بعد از غذا



Carbamazepine| کاربامازپین 



Carvedilol| کارودیلول 
دسته دارویی :β فعالیت بالکر غیر انتخابی باα1بالکری

نارسایی قلبی/ ضد پرفشاری خون: دسته درمانی

مکانیسم اثر :

 کاهش برون ده قلبی= مهار گیرنده های بتا یک

 (وزودیالسیون)اتساع عروق = مهار گیرنده های آلفا یک

موارد مصرف:

 نارسایی احتقانی قلب(Congestive Heart Failure)

 کنترل فشار خون در افراد مبتال به پرفشاری خون
(Hypertension)

 اختالل عملکرد بطن چپ بعد ازMI(انفاکرتوس میوکارد)

 آنژین مزمن پایدار(Angina, Chronic Stable)(Off Label)

 فیبریالسیون دهلیزی(Atrial Fibrillation )(Off Label)

شکل های دارویی:

میلیگرم25و 12.5، 6.25قرص های •

®Coryol: نام های تجاری•

:توصیه های دارویی•

.و در شیردهی توصیه نمی شودCمصرف در بارداری در رده •

 سرگیجه، خستگی، افت فشارخون، افزایش وزن و : شایععوارض
اسهال

.می باشد( ساعت12هر )روزی دوبار مصرف روتین این دارو، •

.همراه با غذا یا بعد از غذا مصرف شود•



Carvedilol| کارودیلول 



Cefixime| سفیکسیم 
(نسل سوم)سفالوسپورین : دسته دارویی•

آنتی بیوتیک ها: گروه درمانی •

)باکتریوسید(سنتز دیواره سلولی باکتری مهار : نحوه اثرگذاری•

:کاربردهای درمانی•

 درمان عفونت مجاری ادراری(UTI)

 (التهاب گوش میانی)اوتیت مدیا

حمالت شدید و حاد ناشی از برونشیت مزمن

 (التهاب لوزه)و تونسیلیت ( حلقالتهاب )فارنژیت

 (گونوره)سوزاک

:شکل دارویی•

 میلی گرم400و 200قرص

 سیسی 5میلی گرم در 200و 100پودر جهت تهیه سوسپانسیون

®Fareximeو ®Zaxime: نام تجاری•

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در ردهB در شیردهی توصیه نمی شودو مصرف.

 آنرا بعد از غذا می توان کاهش عوارض گوارشی دارو، جهت
.مصرف نمود

ر حال سفکسیم به شکل کپسول هم تولید میشده اما د: نکته
.نمی باشدحاضر در بازار دارویی 

 داشتباه نشوفارمنتینبا نام تجاری فارکسیمنام تجاری.



Cefixime| سفیکسیم 



Citalopram| سیتالوپرام 
(SSRI)مهار کننده باز جذب سروتونین:دسته دارویی•

(Antidepressant)ضد افسردگی: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

افسردگی

 اختالل اضطراب فراگیر(off label)

  اختالل وسواس اجباری(off label)

  حمالت پانیک(off label)

  اختالل دیسفوریک پیش از قاعدگی(off label)

:شکل دارویی•

 میلی گرم40و 20قرص

®Citaloramin® ،Citaxa: نام تجاری•

سی سی1میلی گرم در 40قطره خوراکی 

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری ردهCو در شیر ترشح می شود.

ر مشکالت مربوط به خواب و اشتها معموال یک هفته شروع اث
هفته یا بیشتر3تا 2درمانی 

تغییر در میل جنسی در اوایل درمان

توصیه می شود بعد از غذا



Citalopram| سیتالوپرام 



Clarithromycin| کالریترومایسین 
ماکرولیدها/ آنتی بیوتیک : گروه دارویی•

ضد عفونت های باکتریال: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 (عفونت ریه، سینوزیت،برونشیت و )عفونت های تنفسی...

 زخم معده ناشی از عفونت هلیکوباکتر پیلوری(H.Pylori)

عفونت های پوستی

:داروییشکل •

میلی گرم500و 250:قرص

 سی سی5میلی گرم در 250و 125: خوراکیسوسپانسیون

- ®Klacid: تجارینام • Fromilid®-Claricin®

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در ردهC

ایجاد طعم بد در دهانسردرد، تهوع و : عوارض جانبی

 مصرف کردهمراه با غذا در صورت ایجاد عوارض گوارشی می توان.



Clarithromycin| کالریترومایسین 



Clomiphene| کلومیفن 
(SERM)مدوالتور انتخابی گیرنده استروژن : دسته دارویی•

تخمک گذاریمحرک : درمانی دسته •

:  نحوه اثرگذاری•

 ترشح افزایشLH وFSH از تخمدانتخمک گذاری القای  =هیپوفیزاز

:  کاربردهای درمانی•

 گذاریتخمک عدم ناشی از ناباروریدرمان

 (اسپرم کافی نیستتولیدکه )در مردان ناباروریدرمان

:  داروییشکل •

 میلی گرم50قرص

– ®Clomid:نام های تجاری مطرح• Ovumid® 

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهX

 دشوتولید شیر کاهشممکن است باعث مصرف در شیردهی.

و ( فالشینگ)بزرگ شدن تخمدان، برافروختگی : عوارض شایع
درد در ناحیه پستان

 با این دارو وجود داردچندقلو زایی احتمال.

 ،دشومصرف در ساعتی مشخص بدون توجه به زمان صرف غذا.



Clomiphene| کلومیفن 



Clonazepam| کلونازپام 
(BZD)بنزودیازپین ها : دسته دارویی •

ضد تشنج و آرامبخش : دسته درمانی•

:  درمانیکاربردهای •

 پانیکاختالالت(Panic Disorders)

 صرع انواع بعضی از به تنهایی یا کمکی در(Seizure Disorders)

 میوکلونوس شبانه(Myoclonus)

 تاخیری دیسکینزی(Tardive Dyskinesia)(off label)

 اسنشیال ترمور(Essential Tremor )(off label)

 پای بی قرار سندرم(Restless Leg Syndrome)(off label)

 نورالژی و سندرم سوزش دهان(off label)

 اختالل رفتاری خوابREM(REM sleep behavior disorder)(off label)

:  داروییشکل •

 میلی گرم2و 1قرص

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهD (توصیه نمی شود). می شودترشح شیر و در

 دوز و یعنی نیاز به افزایش.)شودوابستگی ممکن است باعث ایجاد
.در این صورت مراجعه به پزشک.( دارومصرف ادامه 

 (مخصوصا در تشنج. )نشوددارو به طور ناگهانی قطع

 بعد غذا مصرف کردمی توان جهت کاهش عوارض گوارشی.



Clonazepam| کلونازپام 



Clopidogrel| کلوپیدوگرل 

ضدپالکت: دسته درمانی

:نحوه اثر گذاری

 تجمع پالکتیمهار

 لخته خونجلوگیری از تشکیل

:کاربردهای درمانی

 کلروزیسآترواسپیشگیری از تشکیل لخته و بروز سکته در افراد دچار

 سکته مغزیو سکته قلبی مجددپیشگیری از بروز

 هادر شریاناستنتپیشگیری از بروز حمالت قلبی در افراد دارای

:  شکل دارویی•

میلی گرم75قرص

-®: نام تجاری • Zylt ®- Osvix®Plavix

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB

 شوداز مصرف در بارداری خودداری.

 شودخودداری، از شیردادن به نوزاد در طی مصرف در شیردهی.

 منع در خونریزی های فعال مثل زخم گوارشی و یا خونریزی مغزی
.داردمصرف 

 دارو قطع شود( حتی دندان)قبل از جراحی یک هفته.

 مصرف شودهمراه غذا در صورت بروز تحریکات گوارشی.



Clopidogrel| کلوپیدوگرل 



Clotrimazole| کلوتریمازول 
(مشتق صناعی ایمیدازول)آزول ها : دسته دارویی•

موضعیضد قارچ : دسته درمانی•

:کاربردهای درمانی•

کاندیدیازیس پوستی

 (کچلی تغییر دهنده رنگ)تینه آ ورسیکالر

 تنه ، پا و کشاله ران( تینه آ)کچلی

عفونت های قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر

کاندیدیاز ولوواژینال

:  شکل های دارویی •

 1کرم و لوسیون موضعی%

 2و % 1کرم واژینال %(Clo-Gyn)

 میلی گرم 100شیاف و قرص واژینال

 میلی گرم500قرص واژینال

 بتامتازونکرم و لوسیون در ترکیب با(Clotrison)

 کلیندامایسین واژینال در ترکیب با کرم(Clindazole , Dalavag C)

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری ردهCو در شیردهی با احتیاط

فرم واژینال دارو بهتر است قبل از خواب استفاده شود.

اپلیکاتور بعد از هر بار استفاده دور ریخته شود.



Clotrimazole| کلوتریمازول 



Colchicine| کلشی سین 
(Anti Gout)ضد نقرس : دسته درمانی•

: مکانیسم اثر•

مهار پلیمریزاسیون بتاتوبولین ها به میکروتوبول ها

ممانعت از فعال سازی، دگرانوله شدن و مهاجرت نوتروفیل ها

 ناشی از رسوب کریستال های اوراتکاهش درد و التهاب

:کاربرد درمانی•

 (پیشگیری و درمان نگهدارنده)کنترل درد حاد نقرس

 تب مدیترانه ای فامیلیال(FMF)

 سیروز صفراوی اولیه(Primary Biliary Cirrhosis)(Off Lable) 

سندرم بهجت(Behcet Syndrom)(Off Label)

 پریکاردیت(Pericardtitis )(Off Label)

شکل دارویی و نام تجاری:

میلی گرم1قرص های •

 ®Modacine:نام های تجاری•

(uptodate/از جفت عبور می کند)Dمصرف در بارداری در رده •

.در شیر ترشح می شود•

تهوع و استفراغ، کرامپ شکمی و اسهال: شایععوارض •

.می شود12ویتامین ب برگشت پذیر کلشی سین باعث سوءجذب •

غذابعد از جهت کاهش عوارض گوارشی •



Colchicine| کلشی سین 



Cromolyn| کرومولین سدیم  Sodium
ماست سلتثبیت کننده غشای : دسته دارویی•

کننده از آسم و آلرژیپیشگیری: دسته درمانی•

ماست سل هاازهیستامینجلوگیری از آزاد شدن : مکانیسم اثر•

:  شکل دارویی•

 میلی گرم 20کپسول استنشاقی(Cromal® – Intal® - Lomudal®)

 2اسپری بینی %(Nasocrom® – Molinose®)

 2قطره چشمی %(Visicrom® – Opticrom®)

 (  اینهالر)اسپری دهانی

(جهت استفاده در نبوالیزر)استنشاقی محلول

:  کاربردهای درمانی•

 (آسم خفیف و مداوم)از آسم آلرژیک پیشگیری

 ورزشاز برونکواسپاسم ناشی از فعالیت بدنی و پیشگیری

 (دائمیفصلی یا )و درمان رینیت آلرژیک پیشگیری

کونژکتیویت آلرژیک

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB

 نباید استفاده شودحمالت حاد آسم هنگام کپسول.

 استبا تاخیر شروع پاسخ درمانی با این دارو  .

 وداستفاده شکپسول های استنشاقی از دستگاه مخصوص برای.

این دارو با اسم : نکتهSodium Cromoglicateنیز شناخته شده.



Cromolyn| کرومولین سدیم  Sodium



Desloratadine| دس لوراتادین 
(H1ده آنتاگونیست گیرن)نسل دوم آنتی هیستامین : دسته دارویی•

ضد حساسیت: دسته درمانی•

:  ویژگی های آن•

 دیگرخواب آلودگی  و سرگیجه نسبت به نسل دومی هاکمترین عارضه

 روزی یک بارتجویز به صورت ( ساعت24)به دلیل طوالنی اثر بودن

 (کمتر از یک ساعت)شروع اثر سریع

:کاربردهای درمانی•

کنترل عالئم آلرژی

رینیت آلرژیک

 (کهیر مزمن بدون دلیل مشخص)کهیر مزمن ایدیوپاتیک

:شکل های دارویی•

 میلی گرم5قرص

 میلی لیتر5میلی گرم در 2.5شربت

®Neotadin: نام تجاری مطرح•

:توصیه ها•

 مصرف در بارداری ردهC

 نمی شودمصرف در شیردهی توصیه.

 ماه به باال6قابل استفاده در کودکان

سردرد و اسهال: از عوارض شایع

مصرف این دارو تحت تاثیر غذا نیست.



Desloratadine| دس لوراتادین 



Dicyclomine| دیسیکلومین 
(آنتی موسکارین)آنتی کولینرژیک : دسته دارویی•

آنتی اسپاسم گوارشی: درمانی گروه •

:درمانیکاربردهای •

 (دلپیچه ناشی از اسپاسم دستگاه گوارش)ضد اسپاسم

 روده تحریک پذیر سندرم(IBS )

 بی اختیاری ادرار(off label)

:شکل دارویی•

 میلی گرم10قرص

 میلی لیتر5میلی گرم در 10الگزیر

 سی سی2میلی گرم در 20آمپول

:های داروییتوصیه •

 در رده بارداری درB

 عضالنی آمپول ها فقط به صورت

 ماه منع مصرف6در کودکان زیر

سرگیجه، تاری دید و خشکی دهان: عوارض جانبی

 قبل از غذا مصرف شودنیم تا یک ساعت.



Dicyclomine| دیسیکلومین 



Digoxin| دیگوکسین 
(گلیکوزید دیژیتالیس)قلبی گلیکوزیدهای : دسته دارویی 

اینوتروپیک/ ضد آریتمی : دسته درمانی 

:نحوه اثر

 مهار پمپNa/K ATPase

 (اینوتروپ مثبت)قلب انقباض میوکارد قدرت و سرعت افزایش

 در گره کاهش هدایت امواج الکتریکیAV

:  درمانیکاربردهای •

 نارسایی احتقانی قلب(CHF  )

و فلوتر دهلیزیفیبریالسیون دهلیزی

 تاکی کارید فوق بطنی(off label)

:  شکل دارویی•

 در هر میلی لیترمیلی گرم0.05گرم و الگزیر میلی 0.25قرص

 گرممیلی 0.5و0.25آمپول

 ®Lanoxin:نام های تجاری مطرح•

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

 (مصرف با نظر متخصص)در شیر ترشح می شود

سرگیجه، آشفتگی ذهنی، اسهال و : عوارض شایع...

 فیبریالسیون بطنیمنع مصرف در

 قبل یا بعد از غذا مصرف شودساعتی مشخص دارو.

به شباهت نوشتاری : نکته مهمDigoxin وDigestiveدقت شود.



Digoxin| دیگوکسین 



Diltiazem| دیلتیازم 

(CCB)مسدود کننده کانال کلسیم : دسته دارویی•

ضد هایپرتانسیون/ ضد آنژین : دسته درمانی•

گشاد کردن شریان های سیستمیک و عروق کرونر، : نحوه اثر•
افزایش اکسیژن رسانی به عضالت میوکارد

:  شکل دارویی•

 میلی گرم120پیوسته رهش و قرص میلی گرم60قرص ساده

 (یخچالی)% 2ژل موضعی

:  کاربردهای درمانی•

 آنژین(Angina )مثل آنژین مزمن پایدار و آنژین وازواسپاستیک

 (ضد هایپرتانسیون)خون پرفشاری

هلیزیتاکی کاردیا فوق بطنی پاروکسیسنال و فیبریالسیون د

(شقاق مقعد)فیشر مقعدی مزمن : موضعی

:  توصیه های دارویی•

 رده مصرف در بارداریC می شودترشحو در شیر.

توصیه می شود در بارداری و شیردهی مصرف نشود.

 و ترجیحا شب دقیقه قبل غذا 30تا 15: معمولیقرص

 بدون توجه به زمان غذا: پیوسته رهشقرص

 نشوندنصف یا خرد های پیوسته رهش قرص.

میلی گرم ببینید90و 30ممکن است از این دارو، قرص : نکته.



Diltiazem| دیلتیازم 



Dimethicone| دایمتیکون 
ضد نفخ: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

درمان گازهای حبس شده در دستگاه گوارش

کولیک شیرخواران

 ناشی از سندرم روده تحریک پذیرنفخ

 رادیوگرافی رودهدر گاسترسکوپی و داروی کمکی

 (لوسیون موضعی)ضد شپش

:شکل دارویی•

 میلی گرم40قرص جویدنی

 میلی گرم180و 125کپسول نرم خوراکی

 میلی لیتر1میلی گرم در 40( سوسپانسیون)قطره خوراکی

 4لوسیون موضعی( % با نام تجاریDilice®)

– ®Flatugel:نام تجاری• D Gas® – Genithicon® 

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در ردهCو در شیر ترشح نمی شود.

 از به نی). مجاز نمی دانندبرخی منابع نیز مصرف در خانم باردار را
(بررسی

 این دارو جذب کمی دارد و عمدتا بدون تغییر از طریق مدفوع
.دفع می شود

شودفرم خوراکی بهتر است همراه غذا یا بالفاصله بعد از مصرف.



Dimethicone| دایمتیکون 



Duloxetine| دولوکستین 
SNRI(Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor): دسته دارویی•

ضد افسردگی: دسته درمانی•

:  مکانیسم•

مهار باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین

کاربرد درمانی•

 اختالالت افسردگی ماژور(MDD)

 اختالالت اضطرابی جنرالیزه(GAD)

 (ابتینوروپاتی دی)دردهای ناشی از آسیب عصبی در بیماران دیابتی

 اسکلتی عضالنیمزمندردهای

 فیبرومیالژی(Fibromyalgia)

 بی اختیاری ادرار ناشی از استرس(Unlabeled)

میلی گرم60و 30، 20کپسول : شکل دارویی

:نام تجاری مطرح•

Cymbalta®،Loxeta®  ،Duloxicap® و®Loxever

 مصرف در بارداری در ردهC

(نمی شودتوصیه . )در شیر ترشح می شود.

عوارض جانبی شایع  :

تهوع، خشکی دهان، سردرد، خستگی ، خواب آلودگی و بی خوابی

از خرد کردن و جویدن محتویات کپسول خودداری شود.

همراه با غذا یا با معده خالی قابل استفاده است.



Duloxetine| دولوکستین 



Dydrogesterone| دیدروژسترون 
(پروژستین ها)مشتقات پروژسترون : دسته دارویی•

هورمون های جنسی زنانه: دسته درمانی•

:  ویژگی های آن•

تخمک گذاری مهار نمی کند.

اثرات آندروژنیک ندارد.

:کاربردهای درمانی•

آمنوره،دیسمنوره، منوراژی و :اختالالت قاعدگیPMS

 جایگزینی هورمون(HRT )در مواقع کمبود پروژسترون

آندومتریوز

 (ناشی از کمبود پروژسترون)ناباروری

 سقط های عادتیپیشگیری از سقط به ویژه

میلی گرم10قرص : شکل دارویی•

®Dofamedو ®Duphaston: نام تجاری مطرح•

:توصیه های مصرف•

 خودداری شودمصرف در شیردهی.

اسردرد، حالت تهوع و حساس شدن سینه ه: عوارض جانبی شایع

 مصرف شودساعت مشخص دارو در یک.

 مصرف کردهمراه با غذا یا بدون غذا دارو را می توان.



Dydrogesterone| دیدروژسترون 



Enalapril| اناالپریل 
(ACEI)مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین :دسته دارویی•

(ضد هیپرتانسیون)ضد فشارخون باال : گروه درمانی •

:درمانیکاربردهای •

 (هیپرتانسیون)فشار خون باال

 احتقانی قلبینارسایی

 (بدون عالمت)اختالل عملکرد بطن چپ

 دیابتی نفروپاتی(off label)

:شکل دارویی•

 میلی گرم20و 10، 5قرص

:های داروییتوصیه •

 سه ماهه اول بارداری(C ) در سه ماه دوم و سوم(D)

ن توصیه می شود در طی درمان با ای.)در شیر ترشح می شود
.(شودخودداریدارو از شیر دادن به نوزاد 

و سرفهسردرد و سرگیجه ، افت فشار خون : عوارض شایع

 هم بببیندمیلی گرم 2.5ممکن است از این دارو قرص های.

 دارو با غذا یا بدون غذا تفاوتی نداردمصرف.



Enalapril| اناالپریل 



Enoxaparin| انوکساپارین 
(Anticoagulants)خون ضد انعقاد: گروه درمانی •

(Xa)فعال 10مهار فاکتور انعقادی شماره : نحوه عملکرد•
.(میشوداین دارو ترومبین را غیرفعال می کند و مانع تبدیل فیبرینوژن به فیبرین)

(LMWH)مولوکولی پایین با وزن هپارین : انوکساپارین •

:کاربردهای درمانی•

 ریویپروفیالکسی و درمان آمبولی

 پیشگیری و درمان ترومبوز وریدهای عمقی(DVT)

 آنژین ناپایدار، : سندرم حاد کرونریMI بدون موجQ

 یت حرکتاز تشکیل لخته در بیماران بستری با محدودپیشگیری

:داروییشکل •

 از پیش پرشدهسرنگ های :

واحد بین الملل10000و 8000، 6000، 4000، 2000

Clexane: نام تجاری مطرح• – PDexane - Enoxan

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در رده مصرفB

 زیر جلدی تزریق عمیق

 بین الملل استواحد 100میلی گرم انوکساپارین معادل هر.

 خونریزی، هماتوم محل تزریق، تهوع، تب و : عوارض شایع
ترومبوسیتوپنی



Enoxaparin| انوکساپارین 



Eplerenone| اپلرنون 
آنتاگونیست گیرنده آلدوسترون/ دیورتیک : دسته دارویی•

ضد فشار خون : دسته درمانی•

:  مکانیسم اثر•

مهار انتخابی گیرنده های مینرالوکورتیکوئیدی

 سبب کاهش دفع پتاسیم(K+ ) و افزایش دفع سدیم(Na+)

:مزیت اپلرنون نسبت به اسپیرونوالکتون•

 استاختصاصی تر برای مهار گیرنده های مینرالوکورتیکوئیدی.

 استبرابر کمتر 100تمایل آن به گیرنده های آندروژن و پروژسترون.

موارد مصرف:

(کنترل فشارخون در افراد دچار پرفشاری خون)فشارخون باال

 نارسایی قلبی بعد از انفارکتوس میوکارد(MI)

شکل دارویی:

میلی گرم50و25قرص های •

- ®Pleron: نام های تجاری• Alderon® - Eplerin® - Eprinsa®

توصیه ها:

o مصرف در بارداری در ردهB

oدر شیردهی توصیه نمی شود.

oجهو سرگی( هایپرکالمی)افزایش سطح پتاسیم خون : عوارض شایع

o یشتر استبا اپلرنون نسبت به اسپیرونوالکتون بهایپرکالمیخطر بروز.

o می باشدساعت 12هر و یا ساعت 24هر مصرف آن به صورت.

oاپلرنون را می توان بدون توجه به زمان غذا مصرف کرد.



Eplerenone| اپلرنون 



Escitalopram| اس سیتالوپرام 
مهار کننده انتخابی باز جذب سروتونین : دسته دارویی(SSRI)

ضد افسردگی : دسته درمانی(Antidepressant)

مکانیسم اثر :

 اختالل افسردگی ماژور(MDD)

 اختالل اضطرابی فراگیر(GAD)

 اختالل وسواس اجباری(OCD)

 اختالل پانیک(PD)

شکل های دارویی:

میلی گرم20و 10، 5قرص های •

:نام های تجاری•

Cipralex® - Ezipam® - Lexatal® - Lexopram® - Escitover®

:توصیه های دارویی•

Cمصرف در بارداری در رده •

(مصرف با صالحدید پزشک)در شیردهی ترشح •

اختالل در انزالخواب،اختالالت سردرد، تهوع، : عوارض شایع•

.می باشد( ساعت24هر )مصرف روتین به صورت روزی یکبار •

.مصرف شود( صبح یا ظهر)طول روز توصیه می شود دارو در •

.مصرف کردبا معده خالی یا بعد از غذا می توان •

.سیتالوپرام استSاین دارو درواقع فرم خالص شده از انانتیومر : نکته•



Escitalopram| اس سیتالوپرام 



Famotidine| فاموتیدین 
H2(H2Blockers)مهارکننده گیرنده : دسته دارویی •

کاهنده اسید معده: دسته درمانی•

:  کاربردهای درمانی•

زخم معده و زخم داوزدهه

بیماری رفالکس معده به مری(GERD)

 کاهش اسید معده در مواردی مثل سوزش معده(Heartburn)

 در کنار دیگر داروها برای عفونت معده(H.Pylori)

: داروییشکل •

میلی گرم40و 20قرص

:  های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهB

 سردرد و سرگیجه:جانبی عوارض

 شب هنگام خواب= بهترین زمان مصرف



Famotidine| فاموتیدین 



Fexofenadine| فکسوفنادین 
2نسل / آنتی هیستامین : گروه دارویی•

•(H1 Antagonist 2nd Generation)

ضد آلرژی: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

کاهش عالئم حساسیت فصلی مثل آبریزش بینی

 ککهیر مزمن ایدیوپاتیکاهش عالئم حساسیت های پوستی مثل

:داروییشکل •

میلی گرم180و 120، 60، 30:قرص

 سی سی5میلی گرم در 30: خوراکیسوسپانسیون

Sed: تجارینام • Off® - Telfast®-Safexofast® - Rhinofex®

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در ردهC

سرگیجهسردرد، تهوع و : عوارض جانبی

 مصرف شودمعده خالی و ترجیحا شب دارو بهتر است با.

ود این دارو از آنتی هیستامین های نسل دوم است که گفته می ش: نکته
ی عوارض خواب آلودگی و سرگیجه ندارد، اما با این حال ممکن است در بعض

.مصرف آن به صورت روتین روزی یکبار است.افراد این عوارض ایجاد شود



Fexofenadine| فکسوفنادین 



Finasteride| فیناستراید 
آلفا ردوکتاز5مهار کننده آنزیم : گروه دارویی•

آندروژنآنتی : گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 (میلی گرم1قرص )ریزش موی آندروژنیک در آقایان

 بزرگی خوش خیم پروستات یاBPH( میلی گرم5قرص)

 (میلی گرم5قرص )هیرسوتیسم در خانوم ها(Off Label)

:داروییشکل •

 میلی گرم5و 1قرص

:  تجارینام •

Finpecia® - Propecia® - Finid® - Finagrow® - Finoprost® 

:های داروییتوصیه •

 در بارداری در ردهX(ممنوع  )

حتی دست زدن به داروی خرد شده یا پودر دارو  توسط خانم باردار
.استممنوع

مصرف در شیردهی خودراری شود.

اختالل در نعوظ، بزرگ شدن کاهش میل جنسی: عوارض جانبی ،
پستان

 برای ). نیاز به زمان داردبرای شروع اثرات درمانیBPH6 ماه و
.(ماه زمان الزم است3برای ریزش مو حداقل 

 قبل از بارداری بایستی دارو قطع شودماه دو حداقل.

 بدون توجه به زمان غذاسر ساعت مشخص دارو مصرف.



Finasteride| فیناستراید 



Fluconazole| فلوکونازول 
آزول ها:دسته دارویی•

(Antifungals)قارچ ضد : گروه درمانی •

.وسیع الطیف است و نفوذ خوبی به مغز داردفلوکونازول : نکته•

:کاربردهای درمانی•

 مریحلق و کاندیدیازیس دهان، عفونت های

مننژیت کریپتوکوکال

 واژنکاندیدیازیس عفونت های

 دستگاه ادراری و پریتونیت قارچی عفونت(Candida UTI/Peritonits)

 های سیستمیک کاندیدیازی و کریپتوکوکیعفونت

 از مننژیت کریپتوکوکی در افراد مبتال به ایدزپیشگیری

 انپیوند مغز استخوپیشگیری از عفونت های قارچی در افراد تحت

:شکل دارویی•

 میلی گرم200و 150، 100، 50قرص و کسپول

 (میلی لیتر200و 100، 50در حجم )میلی لیتر 1میلی گرم در 2ویال تزریقی

:های داروییتوصیه •

 در بارداری مصرف(C)

 (در شیردهی توصیه نمی شود.)شیر ترشح می شوددر.

اسهالسردرد، تهوع، درد شکم و : از عوارض شایع آن

مصرف با غذا یا بدون غذا تفاوتی ندارد.

 مصرف شودبعد از غذا در صورت بروز عوارض گوارشی بهتر است.



Fluconazole| فلوکونازول 



Flutamide| فلوتامید 
آنتی آندروژن غیر استروئیدی: دسته دارویی•

ضد نئوپالسم : دسته درمانی•

: مکانیسم اثر•

به طور رقابتی به گیرنده های آندروژن متصل

 اتصال تستوسترون به این گیرنده هاممانعت

تاتاز اثر تحریکی تستوسترون در رشد سلول های پروسجلوگیری

:کاربردهای درمانی•

(LHRHهمراه با آنالوگ های )سرطان متاستاتیک پروستات •

(Off Label)( Hirsutism)هیرسوتیسم در خانوم ها •

:دارویی و نام تجاریشکل •

میلی گرم250قرص های •

®Flutanax:نام های تجاری•

:توصیه های دارویی•

Dمصرف در بارداری در رده •

خودداری از مصرف در شیردهی•

رفتگیتهوع،اسهال، ناتوانی یا کاهش میل جنسی و گرگ: عوارض جانبی•

تست های عملکرد کبدیانجام •

.قابل استفاده استهمراه با غذا یا با معده خالی فلوتماید •



Flutamide| فلوتامید 



Formoterol| فورموترول 
(یعبا شروع اثر سر )آگونیست انتخابی طوالنی اثر β2: دسته دارویی•

(برونکودیالتور)متسع کننده برونش ها: دسته درمانی•

:  نحوه اثر این دارو•

باز شدن مجاری تنفسیریلکس کردن عضالت صاف مجاری تنفسی

:کاربردهای درمانی•

 آسمدرمان نگهدارنده در

 درمان نگهدارنده جهت کنترل عالئمCOPD

 (فعالیت بدنی)آسم ناشی از ورزش پیشگیری از

:شکل دارویی•

 میکروگرم 12کپسول استنشاقی(®Foradil ) و(Formagal®(

 میکروگرم 12( استریپ تک)الپنهالر(Formopen®)

 میکروگرم در هر دوز 12میت هالر(®Bronchovent)

 میکروگرم در هر دوز 12و 4.5اینهالر(Fomotizox® ) و(Atimos®)

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداریC

اضطراب، تپش قلب و بی خوابی: عوارض جانبی

(ساعت12هر )روزی دو بار : مصرف روتین

 توصیه نمی شودسال 5زیر مصرف در افراد.

ت مصرف پودرهای خشک دارو در حمالبه بیمار توصیه شود از : نکته
.کندخودداریبرونکواسپاسم حاد 



Formoterol| فورموترول 



Furosemide| فوروزماید 
(Loop Duiretic)دیورتیک لوپ : دسته دارویی•

ادرار آور/ضد فشارخون: دسته درمانی•

:  مکانیسم اثر•

 قسمت صعودی لوپ هنله از کلرمهار بازجذب سدیم ، پتاسیم و

سدیم، کلر و پتاسیمحجم ادرار و دفع افزایش : در نتیجه

کاربردهای درمانی:

لیویادم ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی و اختالالت ک•

Acut)ادم حاد ریوی • Pulmonary Edema)

(ارخونتنها یا با بقیه داروهای ضد فش)پرفشاری خون خفیف تا متوسط•

اشکال دارویی:

میلی گرم40قرص های •

میلی گرم40و 20آمپول •

 ®Lasix:نام های تجاری•

توصیه ها:

.و در شیر ترشح می شودCمصرف در بارداری در رده •

هیپوکالمی و هیپراوریسمی: شایععوارض •

.قابل تزریق است( آهسته و انفوزیون)عضالنی و وریدی : آمپول •

:  قابل تزریق با سرم های•

تنرمال سالین، دکستروز، دکستروز سالین، رینگر و رینگر الکتا

غذاهمراه و در صورت بروز مشکالت گوارشی معده خالی با صبح ها •



Furosemide| فوروزماید 



Gabapentin| گاباپنتین 
(GABA Analogs)آنالوگ گابا : دسته دارویی•

ضد تشنج: درمانی گروه •

:درمانیکاربردهای •

 با یا بدون همراهی ژنرالیزه ثانویهصرع پارشیال در درمان کمکی

 بعد از عفونت هرپسی مثل زونا( درد عصبی)دردهای نورآلژی

 نوروپاتی محیطی دیابتی(off label)

 دردهای نوروپاتیک(off label)

 سندرم پای بی قرار و بی خوابی(off label)

:شکل دارویی•

 میلی گر400و 300، 100کپسول

- ®Actopentin: تجارینام • Neuropentin® - Neurontin®

:های داروییتوصیه •

 در رده بارداری درC

 (در شیر ترشح می شود)در شیردهی با احتیاط.

آتاکسی، سرگیجه، خستگی و خواب آلودگی: عوارض جانبی

توصیه می شود از قطع ناگهانی دارو خودداری شود.

2ساعت فاصله بین مصرف این دارو و آنتی اسیدها

بدون توجه به زمان غذا مصرف شود.



Gabapentin| گاباپنتین 



Gemfibrozil| جمفیبروزیل 
(مشتق اسید فیبریک)فیبرات ها : دسته دارویی 

Antilipemic)کاهنده چربی خون : دسته درمانی  Agent)

:  نحوه اثرگذاری

 در بافت های چربیمهار لیپولیز

 افزایشکبد و سنتز تری گلیسیرید در کاهشHDL

:  کاربردهای درمانی•

کاهنده چربی خون شامل:

 در گلیسیریدکاهش تریHypertriglyceridemia

 در کلسترولکاهشHyperchlosteromia

:  شکل دارویی•

 میلی گرم300کپسول

 میلی گرم450قرص

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

 نمی شودمصرف در شیردهی توصیه.

 سیروز صفراوی اولیهمنع مصرف در

 بیماری کیسه صفرامنع مصرف در افراد با سابقه

 (منع مصرف با سیمواستاتین).مصرف شود" استاتین ها"از فاصله زمانی با

 (شامو ترجیجا قبل از صبحانه )غذا از قبلنیم ساعت



Gemfibrozil| جمفیبروزیل 



Glargine| گالرژین 
آنالوگ انسولین: دسته دارویی•

ضد دیابت: دسته درمانی •

:نحوه اثر

 طوالنی اثر انسولین(Long Acting)

 جهت تامین انسولین بازال(Basal)

:  کاربردهای درمانی•

 (دیابت وابسته به انسولین)1دیابت نوع

 (در کنار داروهای ضد دیابت خوراکی)2دیابت نوع

:  شکل دارویی پرمصرف•

 قلم های از پیش پرشده(Prefilled Pen)

:نام های تجاری مطرح•

Lantus Solostar® - Toujeo Solostar® - Abasaglar® - Basalin®

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

 تنظیم دوزدر شیردهی نیاز به

 به صورت زیرجلدی( صبح یا شب)روزی یبکار معموال

 شودخودداریاز مخلوط کردن با دیگر انسولین ها.

وددر صورت تشکیل کریستال و بروز کدری از مصرف خودداری ش.

 ،در دمای اتاق قابل نگهداری هفته 4تا قلم شروع به مصرف شده
.است



Glargine| گالرژین 



Glibenclamide| گلیبنکالمید 
(Solfunylurea)سولفونیل اوره : دسته دارویی •

ضد دیابت خوراکی: دسته درمانی•

.نیز شناخته می شود( Glyburide)این دارو با نام گلیبوراید •

:نحوه اثر گذاری•

سولینافزایش حساسیت گیرنده ها به ان+ تحریک ترشح انسولین 

:  کاربردهای درمانی•

 دیابت نوع دوکاهش قند خون در افراد مبتال به

 داروییشکل :

میلی گرم5قرص

نام تجاری مطرح :Glibotex® - Melix®

 متفورمیندارای قرص های ترکیبی با

:  های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهC

(هیپوگلیسمی)عوارض گوارشی و افت قندخون: عوارض جانبی

نیم ساعت قبل بهترین زمان : در صورت تجویز روزی یک بار
صبحانه

 همراه غذاتحریکات گوارشیدر صورت بروز



Glibenclamide| گلیبنکالمید 



Gliclazide| گلیکالزید 
(Sulfonylurea)اورهسولفونیل : دسته دارویی •

(Antidiabetic Agent)کاهنده قند خون : دسته درمانی•

اس تحریک ترشح انسولین از سلول های بتای پانکر: عملکرد•

:  کاربردهای درمانی•

 (دیابت غیر وابسته به انسولین)2کاهش قند خون در دیابت نوع

:  شکل دارویی•

 میلی گرم60و 30پیوسته رهش قرص

 میلی گرم80قرص های

- ®Diabezid: نام تجاری• Diamicron® - Glicover®

:  توصیه های دارویی•

 بارداری و شیردهی خودداری شوددر توصیه شده مصرف.

مصرف در شیردهی توصیه نمی شود.

 و افت قندخون اختالالت گوارشی: عوارض شایعاز

 ودمصرف شهمراه با غذا ، صبح ها توصیه می شود دارو ترجیحا.

 از نصف کردن یا خرد کردن قرص های پیوسته رهش خودداری
.شود



Gliclazide| گلیکالزید 



Hydrocortisone| هیدروکورتیزون 
(کورتون)کورتیکواستروئید : دسته دارویی•

ضد آلرژی/ ضد التهاب : درمانی گروه •

:درمانیکاربردهای •

آلرژی و التهاب پوست ناشی اگزما،درماتیت و نیش حشرات

 بیماری )جایگزینی هورمونی در نارسایی غده فوق کلیه
(آدیسون

 (کولیت اولسراتیو)بیماری التهاب روده

 (پماد چشمی)گوشالتهاب و حساسیت چشم و

سرکوب سیستم ایمنی

:شکل دارویی•

 میلی گرم10قرص

 درصد1کرم و پماد موضعی

 درصد 1استریل چشمی پماد(Cortinil®)

 میلی گرم 100ویال و آمپول

 سی سی 60میلی گرم در 100انما(Cortenema®)

:های داروییتوصیه •

 در رده بارداری درC( سه ماه اول بارداریD)

(در شیردهی با احتیاط. )در شیر ترشح می شود

وز آکنه، سرکوب آدرنال، زخم پپتیک و اوستئوپر: عوارض جانبی
(بستگی به شکل دارویی و مدت زمان استفاده)

فرم خوراکی جهت کاهش عوارض گوارشی همراه غذا مصرف شود.



Hydrocortisone| هیدروکورتیزون 



Hydroxychloroquine| هیدروکسی کلروکین 

ضد ماالریا/ ضدالتهاب : دسته درمانی•

:  کاربردهای درمانی•

 ماالریاو درمان پیشگیری

 آرتریت روماتویید(RA)

 لوپوس اریتماتوز سیستمیک(SLE)

پورفیری جلدی تاخیری(PCT)(off label)

:  داروییشکل •

 میلی گرم200قرص

:  های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهC

 (احتیاط الزم صورت بگیرد)شیر ترشح در.

 مشکالت بینایییا حساسیت قطع دارو در صورت بروز

 مصرف شودهمراه با غذا و یا شیر توصیه می شود دارو.

این دارو ممکن است با مخفف : نکتهHCQتجویز شود.

از این دارو در : نکتهCOVID 19استفاده می شود، البته در رابطه
.یردبا تایید یا رد این مطلب باید مطالعات بیشتر صورت بگ



Hydroxychloroquine| هیدروکسی کلروکین 



Hyoscine| هیوسین 
(آنتی موسکارین)آنتی کولینرژیک :دسته دارویی•

اسپاسمضد : گروه درمانی •

(Scopolamine)اسکوپوالمین : نام دیگر هیوسین •

:کاربردهای درمانی•

 (یردل درد ، دلپیچه و سندرم روده تحریک پذ)اسپاسم دستگاه گوارشی

 تناسلی–اسپاسم ادراری

 همراه با اسپاسم ( دیسمنوره)قاعدگی های دردناک

(مثل قولنج و کولیک های صفراوی و کلیوی)انواع اسپاسم حاد

 (دئودنوم)دوازدههمعده و آندوسکوپی

:شکل دارویی•

 میلی گرم10قرص

 سیسی 1میلی گرم در 20آمپول

 گرممیلی 10و 7.5شیاف

Buscopan:تجاری نام •

:توصیه های دارویی•

 در بارداری مصرف(C )(مصرف با احتیاط). و در شیر ترشح می شود

یبوست، خشکی دهان و تاری دید: از عوارض آن

 منع مصرف داردگلوکومدر بیماران مبتال به.

دیعضالنی، زیر جلدی و تزریق آهسته وریبه صورت : فرم تزریقی.

های رقیق نشده یا با سرم: تزریق وریدیNS ،D5W ،D10W وRL

 از غذاقبل دقیقه 30تا 15فرم خوراکی اثر بهتر دارو ، جهت.



Hyoscine| هیوسین 



Indomethacin| ایندومتاسین 
(NSAIDs)استروئیدیضدالتهاب های غیر : دسته دارویی •

التهابضد و ضد درد : دسته درمانی•

COX1 , COX 2کاهش سنتز پروستوگالندین ها با مهار : مکانیسم اثر•

:  کاربردهای درمانی•

 آرتریت درد و التهاب ناشی از روماتوئید(RA)

 (متوسط تا شدید)اوستئوآرتریت دردهای ناشی از(OA)

در بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان

 نقرسآرتریت حاد ناشی از

التهاب بورس : دردحاد شانه(Bursitis ) و التهاب تاندون(Tendinitis)

 پریکاردیت، دیسمنورهناشی از درد

:  شکل دارویی•

 میلی گرم25کپسول

 میلی گرم75قرص پیوسته رهش

 میلی گرم100و 50شیاف

®Indocidو ®Indocin: نام تجاری•

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC ( به بعد در رده 30از هفتهC/D)

(توصیه نمی شود. )در شیر ترشح می شود.

 نصف یا خرد نشوندپیوسته رهش قرص های.

 شوندمصرف همراه با غذا فرم خوراکی خوراکی.



Indomethacin| ایندومتاسین 



Ketorolac| کتوروالک 
(NSAIDs)ضد التهاب های غیر استروئیدی : دسته دارویی•

کاهنده درد و التهاب: دسته درمانی •

:نحوه اثر

سیکلو اکسیژناز فعالیت آنزیم مهار(COX )نوع یک و دو

پروستگالندینسنتز مهار

:  کاربردهای درمانی•

 (روز5کوتاه مدت،کمتر از )متوسط تا شدیدحادکنترل دردهای

 ناشی از کنژکتیویت آلرژیک فصلی (موقتی خارش چشم تسکین(

 چشم بعد از جراحیکاهش التهاب

:  شکل دارویی•

 میلی گرم10قرص های

 (میلی گرم هم دارد15آمپول )میلی گرم30آمپول.

 0.5قطره چشمی %(Sinarolac®)

:  توصیه های دارویی•

 سه ماهه اول و دومC و سه ماهه سومD

(شودخودداریشیردهی در . )در شیر ترشح می شود.

گوارشیسرگیجه، خواب آلودگی و اختالالت : عوارض

برای موارد چشمی، از قطره چشمی آن استفاده می شود: نکته.

آمپول این دارو بیمارستانی است اما در داروخانه های : نکته
.شهری هم می بینید



Ketorolac| کتوروالک 



Ketotifen| کتوتیفن 
و آنتی (MCS)پایدار کننده غشای ماست سل : دسته دارویی•

2هیستامین نسل 

ضد آلرژی: درمانی گروه •

:درمانیکاربردهای •

 پیشگیر از آسم

رینیت آلرژیک

واکنش های آلرژیک

 میقطره چش(: کنژنکتویت آلرژیک)التهاب آلرژیک ملتحمه چشم

:شکل دارویی•

 میلی گرم1قرص

 میلی لیتر5میلی گرم در 1شربت

 با نام تجاری % 0.025قطره چشمیKetoftalmic®

- ®Ketof: تجارینام • Zaditen®

:های داروییتوصیه •

 در رده بارداری درC

سرگیجه و خواب آلودگی: عوارض جانبی

 بدون توجه به زمان غذا مصرفشبتوصیه میشه این دارو
.شود



Ketotifen| کتوتیفن 



Lamotrigine| الموتریژین 
(Anticonvulsant)تشنجضد : گروه درمانی •

ی با اثر روی کانال های سدیم باعث مهار آزاد ساز : نحوه اثرگذاری•
.می شود( مثل گلوتامات)تحریکی نوروترانسمیتر های 

:کاربردهای درمانی•

درمان کمکی در تشنج

 قطبیاختالالت دو

:شکل دارویی•

 میلی گرم100و 50، 25قرص های

®Lamoginو ®Lamictal: نام تجاری مطرح•

:توصیه های دارویی•

 دارو قطع و به راش یا واکنش های حساسیتیدر صورت بروز
.پزشک مراجعه شود

 در بارداری در ردهC

(توصیه نمی شود. )در شیر ترشح می شود.

 دوبینیسرگیجه ، سردرد ، خواب آلودگی و : عوارض شایع

سندرم استیونس جانسون: عوارض نادر اما خطرناک

 نیاز به تنظیم دوز داردوالپرواتدر مصرف همزمان با.

دارو با غذا یا بعد از غذا مصرف شود.



Lamotrigine| الموتریژین 



Latanoprost| التانوپروست 
آنالوگ پروستوگالندین ها: دسته دارویی •

(آب سیاه چشم/چشمفشار )ضد گلوکوم : دسته درمانی•

چشماز خروج زاللیه تسهیل : نحوه اثرگذاری•

:  کاربردهای درمانی•

 مو فشار باالی چش( با زاویه باز)گلوکومبیماران مبتال به

:  شکل دارویی•

 0.005قطره چشمی%

– ®Lataprost:تجارینام • Xalatan® – Xalabiost® 

:  شکل ترکیبی•

تیمولول+ التانوپروست: قطره چشمی

– ®Coprost®: نام تجاری• Xalacom

:  توصیه های دارویی•

 از چشم خارج شوندلنزهای تماسی قبل از استفاده.

 شودلبه های پلک و عنبیه ممکن است باعث تغییر رنگ.

 می باشدیخچالیقطره چشمی التانوپروست.

 مصرف شودشب ها توصیه میشه دارو.



Latanoprost| التانوپروست 



Letrozole| لتروزول 
(Aromatase Inhibitor)آروماتازمهارکننده آنزیم : دسته دارویی •

(Antineoplastic)نئوپالسم ضد / هورمونی : دسته درمانی•

تروژن آندروژن به اسمانع تبدیل آنزیم آروماتاز، با مهار :مکانیسم اثر•

:  درمانیکاربردهای •

 یائسهزنان متاستاتیک پستان در سرطان

 اولیه در سرطان پستان کمکیدرمان

 هاضداستروژن متعاقب درمان باسرطان های پستان

 سرطان اپیتلیال تخمدان(Ovarian Epithelial Cancer)(off label)

 در خانم های دچار تحریک تخمدان جهت )ناباروری خانم ها
(off label)(( PCOS)سندرم پلی کیستیک 

:  شکل دارویی•

 میلی گرم2.5قرص

- ®Letrax: نام تجاری• Letrofem®-Femara®

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهX

 نمی شوددر شیردهی توصیه.

گ، درد استخوان و فالشین(عرق سرد)دیافورسیس : شایععوارض

 ودشتوصیه می دی کلسیم لتروزول، مصرف طوالنیدر مصرف.

ذا با غذا یا بدون غ. )بدون توجه به زمان غذا میتوان مصرف کرد
.(تفاوتی ندارد



Letrozole| لتروزول 



Levofloxacine| لووفلوکساسین 
فلوروکینولون ها: دسته دارویی •

(ضد باکتری)آنتی باکتریال : دسته درمانی •

(یکشندگی باکتر )باکتریسید/ باکتری DNAمهار سنتز :نحوه اثر•

:  کاربردهای درمانی•

عفونت باکتریایی پوست و بافت های نرم

 ت و و پنومونی و برونشیحاد عفونت های تنفسی مثل سینوزیت...

عفونت باکتریایی کلیه ، مجاری ادرار، مثانه و پروستات

 (قطره چشمی)کونژکتیویت باکتریال

:  شکل دارویی•

 میلی گرم750و 500، 250قرص

 0.5چشمیقطره%

 (بیمارستانی)% 0.5تزریقیویال

-®Tavanex® -LinoQin: نام های تجاری مطرح• Oftaquix®

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC / (توصیه نمی شود)ترشح در شیر

 توصیه نمی شودسال 18زیر در افراد.

 فاصلهساعت 2حداقل کلسیم، منیزم و آلمینیوم آهن، با داروهای حاوی

 اسهالتهوع، استفراغ، دردشکم و : عوارض جانبی

بدون توجه به زمان غذا می توان مصرف کرد.

 غذاهمراه درصورت بروز عوارض

نام تجاری : نکتهOftaquixمربوط به قطره چشمی می باشد.



Levofloxacine| لووفلوکساسین 



Levothyroxine| لووتیروکسین 
(T4)هورمون تیروئیدی : گروه دارویی•

جایگزین هورمون تیروئید: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 کم کاری غده تیروئید(Hyperthyroidism)

:داروییشکل •

 میکروگرم150و 100، 75، 50، 25قرص

- ®Euthyrox: تجارینام • Levoxin®

:های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهA

نیم ساعت قبل صبحانه در یک ساعت مشخص و همراه با آب



Levothyroxine| لووتیروکسین 



Liraglutide| لیراگلوتاید 
GLP-1آگونیست گیرنده : دسته دارویی•

ضد دیابت: دسته درمانی•

:نحوه اثرگذاری•

 آزادسازی انسولین در پاسخ به خوردن غذاافزایش

ترشح گلوکاگونکاهش

اشتهاکاهشسرعت تخلیه معده و کاهش

:  کاربردهای درمانی•

 2کاهش قند خون در دیابت نوع

 کاهش وزن و کاهش اشتها(Saxenda®)

:  شکل دارویی•

Prefilled Pen 18mg/3ml 

– ®Victoza:نام تجاری• Saxenda® – Melitide® 

:  توصیه های دارویی•

مصرف در بارداری و شیردهی توصیه نمیشه

تهوع، اسهال و استفراغ: شایع ترین عوارض

نگهداری در یخچال: توصیه

 شفاف و بی رنگمحتویات مخزن قلم های تزریقی

 تزریق به صورت زیر پوست(SC)

 ه و نباید با انسولین ها اشتباه گرفتنیستانسولین این دارو
.شود



Liraglutide| لیراگلوتاید 



Loperamide| لوپرامید 
(  وئیدآنالوگ سنتزی اوپی)مشتقات پی پریدین ها :دسته دارویی•

(Antidiarrhhea)اسهال ضد : گروه درمانی •

:مکانیسم اثر•

 حرکات روده کاهش

 رودهترشحات مایعات و الکترولیت به داخل کاهش

:درمانیکاربردهای •

و مزمن حاد اسهال

 اسهال مسافرتی

اسهال مرتبط با بیماری التهاب روده(IBD)

:شکل دارویی•

 میلی گرم2قرص

 سی سی5میلی گرم در 1محلول خوراکی و شربت

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری(C( ) بعضی منابعB)

(ساعت48)به صورت کوتاه مدت معموال

 ممنوعسال 2زیر مصرف در کودکان

 خستگی و خشکی دهانگیجی، : عوارض

 ترجیحا با معده خالی و در صورت ایجاد تحریکات گوارشی
همراه با غذا



Loperamide| لوپرامید 



Loratadine| لوراتادین 
(هیستامین نسل دومآنتی )H1آنتاگونیست گیرنده : دسته دارویی•

(ضد آلرژی)ضد حساسیت : دسته درمانی•

:درمانیکاربردهای •

درمان عالمتی رینیت آلرژیک

آبریزش بینی عطسه ، کهیر و خارش

کاهش عالئم ناشی از آسم آلرژیک

التهاب آلرژیک ملتحمه

:  شکل های دارویی •

 میلی گرم10قرص

 سی سی5میلی گرم در هر 5شربت

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB

در شیر ترشح می شود.

ممکن است باعث خواب آلودگی و سرگیجه شود.

عارضه آنتی . )ممکن است باعث خشکی دهان شود
(کولینرژیک

در کودکان زیر دوسال خانم های شیرده توصیه نمی شود.

 شب زمان مصرف بهترین

لوراتادین را می توان بدون توجه به زمان غذا مصرف کرد.



Loratadine| لوراتادین 



Losartan| لوزارتان 
(ARBs)2مهار کننده گیرنده آنژیوتانسین : گروه دارویی•

ضد فشار خون: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 پرفشاری خون(Hypertension)

 2نفروپاتی در دیابت نوع(Nephrophathy in Type 2 Diabetes)

 کاهش ریسک استروک در افراد مبتال به پر فشاری خون و
(LVH)هیپرتروفی بطن چپ 

:داروییشکل •

 گرممیلی 50و 25قرص

- ®Lozar: تجارینام • Pozzarex® - Lozaten® - Losaver®

:  در ترکیب با داروی هیدروکلروتیازید با نام های تجاریدارای قرص•
Losamix H® - Biolozax H® - Lozaten H®

:توصیه های دارویی•

 در رده سه ماهه اول بارداری درC و سه ماهه دوم و سومD

 می آنژیوتانسین عمل می کنند-که بر روی سیستم رنینداروهایی
بارداری وقتی . و مرگ جنین در حال رشد شوندآسیب باعثتوانند 

(Uptodate.)مصرف دارو قطع شودتشخیص داده شد ، در اسرع وقت 

در شیردهی توصیه نمی شود.

سهالدرد قفسه سینه، خستگی، هیپوگالیسمی و ا: عوارض جانبی

لوزارتان بدون توجه به زمان صرف غذا قابل استفاده است.



Losartan| لوزارتان 



Mebeverine| مبورین 
(Antispasmodic)ضد اسپاسم دستگاه گوارشی : دسته درمانی

:  نحوه اثرگذاری

 گوارشبر روی عضالت صاف دستگاه مستقیماثر

 تاثیر بر روی حرکات طبیعی آنبدون

 و رفع اسپاسمعضالت صاف روده شل شدن

:  کاربردهای درمانی•

 روده تحریک پذیر بهبود عالئم ناشی از سندرم(IBS)

اسپاسم در دستگاه گوارش

:  داروییشکل •

 گرممیلی 135قرص

 رهشپیوسته کپسول(Retard )200میلی گرم

– ®Colofac:نام تجاری• Mebacto® – Colomeb® 

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

 فلج ایلئوسمنع مصرف در

بار3حداکثر روزی : قرص

بار2حداکثر روزی : کپسول پیوسته

20 از وعده های غذاییقبلدقیقه 30تا



Mebeverine| مبورین 



Mefenamic| مفنامیک اسید  Acid
(NSAIDs)ضد التهاب های غیر استروئیدی : دسته دارویی•

ضد درد و ضد التهاب: دسته درمانی•

:  مکانیسم اثر•

 مهار آنزیمCOX1 وCOX2

در نتیجه مهار سنتز پروستاگالندین ها

مصارف درمانی:

(مثل درد دندان و درد آرتریت روماتوئید)دردهای حاد خفیف تا متوسط•

(Primary Dysmenorrhea)دیسمنوره اولیه •

شکل دارویی:

میلی گرم250کپسول •

 ®Ponstan:نام های تجاری•

توصیه ها:

.مصرف در بارداری و شیردهی توصیه نمی شود•

عوارض گوارشی مثل تهوع، دل درد و اسهال: شایععوارض •

.اثبات نشده استسال 14برای زیر بی خطر بودن دارو : نکته•

روز7ماکزیمم : دردهای خفیف تا متوسط•

روز3تا 2: دیسمنوره اولیه•

(کپسول5روز اول )میلی گرم معادل چهار کپسول1000: بیشترین دوز روزانه•

بعد از غذا یا همراه غذاجهت کاهش عوارض گوارشی •



Mefenamic| مفنامیک اسید  Acid



Meloxicam| ملوکسیکام 
(NSAIDs)ضد التهاب های غیر استروئیدی : گروه دارویی•

ضد درد و ضد التهاب: گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 (آرتروز)استئوآرتریت

 (روماتیسم مفصلی)آرتریت روماتوئید

:داروییشکل •

 میلی گرم15و 7.5قرص

- ®Meloxifar: تجارینام • Mobic®

:های داروییتوصیه •

 در رده سه ماهه اول بارداری درC و سه ماهه دوم و سومD

در شیردهی توصیه نمی شود.

سرگیجه، بی خوابی و عوارض گوارشی: عوارض جانبی

 مصرف شود( با معده پر)از غذا بعد دارو ترجیحا.



Meloxicam| ملوکسیکام 



Memantine| ممانتین 
NMDAآنتاگونیست گیرنده : دسته دارویی •

آلزایمرضد : درمانیدسته •

:  کاربردهای درمانی•

 شدید آلزایمر متوسط تا(Alzheimer)

 دمانس عروقی متوسط تا شدید(Vascular Demantia)(off label)

:  داروییشکل •

 گرممیلی 10و 5قرص

 سی سی5میلی گرم در 10محلول خوراکی

- ®Ebixa: تجارینام • Alzixa® - Alzantin®- Memoxa®

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB

سرگیجه، سردرد و مشکالت گوارشی: از عوارض شایع

 از غذا مصرف نمودقبل یا بعد دارو را می توان.

 مصرف شودهمراه غذا جهت کاهش عارضه تهوع و استفراغ.

میلی گرم و کپسول 20ممکن است از این دارو قرص های : نکته
.میلی گرم ببینید21و 14پیوسته رهش 

نام تجاری ابیکسا : نکته(Ebixa ) با نام تجاری اویستا(Evista  )
.که مربوط به رالوکسیفن است اشتباه نشود

(NMDA: N Methyl D Asparte Receptor)



Memantine| ممانتین 



Metformin| متفورمین 
(Biguanide)گوانیدها بی : دسته دارویی•

(Antidiabetic)دیابت ضد : دسته درمانی•

:مکانیسم اثر•

کاهش تولید کبدی گلوکز و کاهش جذب گوارشی گلوکز

افزایش حساسیت گیرنده های انسولین سلول های هدف

:کاربردهای درمانی•

2کنترل قند خون در افراد با دیابت نوع : کاربرد اصلی(NIDDM)

 سندرمPCO(تخمدان پلی کیستیک )(Off Label)

 2پیشگیری از دیابت نوع(Off Label)

:  شکل های دارویی •

میلی گرم1000و 750، 500: ساده و پیوسته رهشقرص

– Glucophage: های تجاری نام • Zuger – Glyonce - Rahamet

:توصیه های دارویی•

Bمصرف در بارداری در رده •

.(توصیه نمی شود. )در شیر ترشح می شود•

طول زمان کاهش می یابدکه در تهوع و نفخ اسهال : عوارض.

 شود12ممکن باعث اختالل در جذب ویتامین ب.

 غذا مصرف شوداز متفورمین همراه با غذا یا بالفاصله بعد.

قرص های پیوسته رهش نصف یا خرد نشوند.

 اده از از جراحی یا استفقبل و بعد مصرف متفورمین بایستی دو روز
.قطع شود( داروهای عکس برداری)حاجب وریدی مواد 



Metformin| متفورمین 



Methocarbamole| متوکاربامول 
عضالت اسکلتیضد اسپاسم : درمانی گروه •

(CNS)از طریق سیستم عصبی مرکزی : نحوه اثر گذاری•

:کاربردهای درمانی•

 (گرفتگی عضالت)کاهش اسپاسم عضالت اسکلتی

 اسکلتی-کاهش درد در بیماری های حاد عضالنی

:شکل دارویی•

 میلی گرم500قرص

 سی سی10گرم در 1آمپول

- ®Relaxin: تجارینام • Robaxin®-Robaxol®

:های داروییتوصیه •

 در رده بارداری درC

در شیردهی احتیاط قابل استفاده است.

سرگیجه و خواب آلودگی: عوارض جانبی

 استسی سی 5در دو سرنگ نیاز به تزریق تزریق عضالنی برای.

 آهسته وریدی و انفوزیون وریدیقابل تزریق به صورت

 قابل تزریق%5دکستروز و نرمال سالین در سرم های

در متوکاربامول بدون توجه به زمان صرف غذا قابل استفاده است ،
.صورت بروز تحریکات گوارشی بعد از غذا مصرف شود



Methocarbamole| متوکاربامول 



Methylergonovine| متیل اگونوین 
(Ergot Derivative)مشتقات ارگوت : دسته دارویی•

(Oxyticic)اکسی توسیک : دسته درمانی•

: مکانیسم اثر•

اثر مستقیم روی عضله صاف رحم

افزایش تعداد دفعات، شدت و قدرت انقباضات رحم

 از رحمکاهش خونریزی

:کاربرد درمانی•

(ناشی از آتونی رحم)پیشگیری و درمان خونریزی بعد از زایمان

پیشگیری و درمان خونریزی بعد از سقط

درمان سقط ناقص جنین

:شکل دارویی•

 میلی گرم0/125های قرص

 میلی لیتر1میلی گرم در 0.2آمپول

نام تجاری :Methergin®

:توصیه ها•

 وریدیهم به صورت عضالنیآمپول هم به صورت

 دقیقه1حداقل در مدت تزریقی وریدی دارو

اسهال استفراغ، و دل درد، تهوع : عوارض شایع
مصرف قرص ها بدون توجه به زمان غذا

درصورت بروز عارضه گوارشی همراه غذا



Methylergonovine| متیل اگونوین 



Montelukast| مونته لوکاست 
مهارکننده گیرنده لوکوترین: دسته دارویی 

ضد التهاب تنفسی: دسته درمانی 

:  کاربردهای درمانی•

 (کمک درمان)درمان نگهدارنده آسم

پروفیالکسی آسم ناشی از ورزش

 (فصلی یا دائمی)رینیت آلرژیک

: داروییشکل •

 (برای کودکان)جویدنی گرممیلی 5قرص

 (برای بزرگساالن)میلی گرم 10قرص

 (ماه6برای باالی )میلی گرم 4ساشه

- ®Airokast: نام های تجاری مطرح• Singulair®-Sinkast®

: توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB

 سرگیجه و سردرد: جانبی عوارض

 به ه غذای نرم کودک یا پورمحتویات ساشه با یک قاشق غذاخوری
.صورت مستقیم به کودک خورانده شود

 بهترین موقع عصرهامصرف یکبار در روز و



Montelukast| مونته لوکاست 



N Acetyl Cycteine| ان استیل سیستئین 
استامینوفنآنتی دوت / خلط آور: دسته درمانی •

: نحوه اثر•

 ریه ترشحاترقيق شدن كاهش ویسکوزیته خلط و

 در برابر اثرات سمی ناشی استامینوفنمحافظت از کبد

:کاربردهای درمانی•

خلط آور در اختالالت ریوی

مسمومیت حاد با استامینوفن

 مواد حاجب جهت پیشگیری از نفروپاتی ناشی از(Off Label)

:شکل دارویی•

 میلی گرم200قرص ساده

 میلی گرم600ساده و جوشان قرص

 ساشه ساده و ترکیبی(Vit C )600 میلی گرم

 (میلی لیتر3)لیترمیلی گرم در هر میلی 100محلول استنشاقی

 (میلی لیتر10)لیتر میلی گرم در هر میلی 200آمپول تزریقی

- ®ACC:نام های تجاری مطرح• Fluimucil® - Oslyt® 

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB

 تزریقی در سرم شکلDW 5%

 غذاهمراه با عوارض گوارشی شکل خوراکی در صورت بروز

این دارو با مخفف : نکتهNACنیز شناخته می شود.



N Acetyl Cycteine| ان استیل سیستئین 



Naproxen| ناپروکسن 
(NSAIDs)ضد التهاب های غیر استروئیدی : دسته دارویی•

ضد درد و ضد التهاب: درمانی گروه •

:درمانیکاربردهای •

 (آرتروز)استئوآرتریت

 (روماتیسم مفصلی)روماتوئید آرتریت

 اسپوندیلیت آنکیلوزان(Ankylosing Spondylits)

 (خفیف تا متوسط)ناشی از دیسمنورهدردهای

نقرس حاد

 (التهاب تاندون)تندونیتیز

تب

 میگرن(off label)

:شکل دارویی•

 میلی گرم500و 250قرص

 میلی گرم500شیاف

 میلی گرم با نام تجاری 200کپسول نرم®Proxagel

:های داروییتوصیه •

ناپروکسن از جفت عبور می کند: بارداری(.uptodate ) در سه ماهه
.سوم غیر مجاز است

در شیر ترشح می شود.

هوعگوارشی مثل یبوست و درد شکم، سرگیجه و ت: عوارض جانبی



Naproxen| ناپروکسن 



Nystatin| نیستاتین 
آنتی بیوتیک پلی ِان : دسته دارویی•

(Antifungal)ضد قارچ : دسته درمانی•

:  نحوه اثر این دارو•

 ری غشا و در نفوذپذیقارچ و تغییر اتصال به ارگوسترول غشای سلولی
(کشته شدن قارچ)سلولخروج مواد ضروری از 

:کاربرد درمانی•

 (برفک دهان)دهانی حلقی عفونت کاندیدیازیس

 پوستیعفونت کاندیدیازیس

 واژینالعفونت کاندیدیازیس

 (مری و روده)گوارشیعفونت کاندیدیازیس

:شکل دارویی•

 هزار واحد بین الملل500قرص خوراکی

 واحد بین الملل در هر میلی لیتر100( سوسپانسیون)قطره خوراکی

 هزار واحد بین الملل100قرص واژینال

 هزار واحد در هر گرم100پماد موضعی

®Nistat: نام تجاری•

:توصیه های دارویی•

مصرف خوراکی و پوستی : بارداریC و قرص واژینالA

 روز14مدت دوره مصرف قرص واژینال به طور روتین به

 آب جوشیده سرد شدهجهت تهیه سوسپانسیون استفاده از

 قابل نگهداریروز در یخچال 7مدت سوسپانسیون بعد از آماده شدن به



Nystatin| نیستاتین 



Olopatadine| اولوپاتادین 
(نسل دوم)آنتی هیستامین ها : دسته دارویی •

ضد حساسیت: دسته درمانی •

: نحوه اثر•

 گیرنده های آنتاگونیستH1

ممانعت از آزادسازی هیستامین از ماست سل

%0/6اسپری بینی  +%0/1قطره چشمی :داروییشکل •

– ®Olantin: نام های تجاری مطرح• Aleropat® 

:کاربردهای درمانی•

 قطره چشمی :

 عالئم ناشی از حساسیت چشم مثل خارش، آبریزش وکاهش
(کنژنکتویت آلرژیک)قرمزی چشم 

 بینیاسپری:

تگی کاهش عالئم ناشی از حساسیت مثل آبریزش بینی و گرف
(رینیت آلرژیک)بینی 

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

همزمان به لنزهای تماسی از قطره چشمی استفاده نشود.

 بعد از قطره چشمی از لنز استفاده نشوددقیقه 10حداقل.

 سال به باال6اسپری بینی سال به باال و 3قطره چشمی



Olopatadine| اولوپاتادین 



Omeprazole| امپرازول 
(PPI)مهارکننده پمپ پروتون : دسته دارویی 

ضد زخم پپتیک/ اسید معده کاهنده : دسته درمانی 

:  کاربردهای درمانی•

زخم دوازدهه و زخم معده

رفالکس معده به مری(GERD)

سندرم زولینگر الیسون

عفونت معدهH.Pylori(در کنار سایر داروها)

: داروییشکل •

 (انتریک کوتد)میلی گرم 20کپسول

- ®Actop: نام های تجاری مطرح• Merazole®

:  های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهC

 سرگیجه و سردرد، درد شکم و اسهال: جانبی عوارض

از پودر کردن یا له کردن محتویات کپسول خودداری شود.

 به طور همزمان بهتر است امپرازول و کلوپیدوگرل از مصرف
.خودداری شود

 صبح ناشتابهترین زمان مصرف



Omeprazole| امپرازول 



Ondansetron| اندانسترون 
 HT3-5گیرنده سروتونینآنتاگونیست: دسته دارویی•

ضد اسفراغ/ ضد تهوع : درمانی گروه •

:درمانیکاربردهای •

پیشگیری از تهوع و استفراغ

 و استفراغ ناشی از شیمی درمانیتهوع

 و استفراغ ناشی از عمل جراحیتهوع

 رادیوتراپیو استفراغ ناشی از تهوع

:شکل دارویی•

 میلی گرم8و 4قرص

 میلی لیتر5میلی گرم در 4محلول خوراکی

 میلی لیتر4میلی گرم در 8میلی لیتر و 2میلی گرم در 4آمپول

-  ®Demitron: تجارینام • Zofran®

میلی گرم بازشونده در دهان با نام 8و 4این دارو دارای قرص های •
.نیز می باشد®ODitronتجاری 

:توصیه های دارویی•

 در رده بارداری درB

در شیردهی با احتیاط قابل استفاده

سردرد، بی قراری و خستگی ، یبوست: عوارض جانبی

 فرقی نداردمصرف این دارو با غذا یا بدون غذا.



Ondansetron| اندانسترون 



Pantoprazole| پنتوپرازول 
(PPI)مهار کننده پمپ پروتون :دسته دارویی•

ضد زخم پپتیک/ معدهکاهنده اسید : گروه درمانی •

سلول های پارشیال معدهH+/K+ ATPaseمهار پمپ : مکانیسم•

:درمانیکاربردهای •

 درمان کوتاه مدت رفالکس معده به مری(GERD)

 (یسونسندرم زولینگر ال)افزایش پاتولوژیک ترشح اسید معده

 و میکروب معده( زخم معده)زخم پپتیک

 پیشگیری از زخم ناشی از مصرف داروهایNSAID

:شکل دارویی•

(انتریک کوتد)میلی گرم 40و 20و کپسول قرص

 میلی گرم40پودر قابل تزریق

Nolpaza:  نام تجاری• – Pantosec – Pentomid

:توصیه های دارویی•

قرص ها و کپسول خرد یا حل نشوند.

 مصرف در بارداری در ردهBو در شیر ترشح می شود.

سردرد،: عوارض شایع

پودر تزریقی به صورت تزریق وریدی یا انفوزیون وریدی

 قابل تزریقرینگر الکتات درصد و 5دکستروز و نرمال سالین با

 غذاقبل از دقیقه 45تا 30مصرف خوراکی صبحبهترین زمان



Pantoprazole| پنتوپرازول 



Paroxetine| پاروکستین 
(SSRI)مهار کننده باز جذب سروتونین : دسته دارویی•

ضد افسردگی: دسته درمانی •

زی در سیناپس نورون های مغسروتونینبازجذب انتخابی مهار:اثرنحوه •
:درمانیکاربردهای 

 اختالالت افسردگی ماژور(MDD)

 اختالالت پانیک(Panic Disorders)

عملی -اختالالت وسواس فکری(OCD  )

 اضطراب عمومی اختالالت(GAD )  اجتماعیاختالالت اضطراب و

 استرس پس از حادثه اختالل(PTSD)

 اختالل دیسفوری پیش از قاعدگی(PMDD )عالئم وازوموتور یائسگیو

 انزوال زودرس(off label)

:شکل دارویی•

 میلی گرم40و 20قرص

- ®Paxil:نام های تجاری مطرح• Loxym® - Depapax® 

:توصیه های دارویی•

مصرف در بارداری توصیه نمی شود.( ردهD)

(مصرف با نظر پزشک. )در شیر ترشح می شود

 الزم باشدهفته زمان 4ممکن است تا ضد افسردگی شروع اثر.

تهوع،سرگیجه و خواب آلودگی، بیخوابی: عوارض جانبی

اختالل در انزالخشکی دهان، سردرد ، اختالالت گوارشی و 

در صورت بروز عوارض گوارشی همراه با غذا مصرف شود.



Paroxetine| پاروکستین 



Perphenazine| پرفنازین 

مشتقات فنوتیازین: گروه دارویی•

تیپیکال یا نسل اولآنتی سایکوتیک : گروه درمانی •

:کاربردهای درمانی•

 (روان گسیختگی:شیزوفرنی)اسکیزوفرنی

 (شیدایی)مانیا

درمان کمکی کوتاه مدت اضطراب شدید

 حرکتی–تحریکات روانی

هیجان و تحریکات رفتاری شدید و ناگهانی

تهوع و استفراغ شدید

:شکل دارویی•

 میلی گرم8و 4، 2قرص

 (در یک سی سی)میلی گرم 5آمپول

Fentazin: نام تجاری• (Phentazin)

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در ردهC ترشح نمی شودو در شیر.

 مصرف شودشب ها به دلیل آرامبخش بودن بهتر است.

 موجب تغییر رنگ ادرار به قرمز متمایل به قهوه ای ممکن است
.شود

 مثل لرزش، ( اکستراپیرامیدال)عوارض خارج هرمی در صورت بروز
.سفتی و گرفتگی عضالت به پزشک مراجعه کند

ودممکن است باعث بروز خشکی دهان و ایجاد حساسیت به نور ش.



Perphenazine| پرفنازین 



Phenazoprydine| فنازوپریدین 
مجاری ادراریضد درد : درمانی دسته 

:  کاربردهای درمانی•

 رای مجاری ادتسکین درد و سوزشجهت آنتی بیوتیک ها در کنار
ناشی از عفونت

: داروییشکل •

 میلی گرم100قرص

®Phenazomex: نام های تجاری مطرح•

:  های داروییتوصیه •

 مصرف در بارداری در ردهB

 قرمزمتمایل به نارنجیتغییر رنگ ادرار به :جانبی عوارض

دنباید به تنهایی در عفونت مجاری ادراری استفاده شو: توجه.

 مصرف شودبعد از غذا توصیه می شود.



Phenazoprydine| فنازوپریدین 



Pioglitazone| پیوگلیتازون 
تیازولیدین دیون : دسته دارویی(Thiazolidinedione / TZDs)

ضد دیابت : دسته درمانی(Abntidiabetic)

مکانیسم اثر  :

 به انسولینکاهش مقاومت

 (بافت چربی، عضله)برداشت انسولین توسط سلول های هدف

 (کاهش گلوکونئوژنز کبدی)کاهش تولید کبدی گلوکز

موارد مصرف:

 (غیر وابسته به انسولین)2دیابت نوع کاهش قند خون در افراد مبتال به

شکل های دارویی:

میلی گرم45و 30، 15قرص های •

:نام های تجاری•

Glutazon® - Pitoz® - Dia Cut® - Diador® - Hypotazon®

:توصیه های دارویی•

Cمصرف در بارداری در رده •

.در شیردهی توصیه نمی شود•

:  عوارض شایع•
 (ادم محیطی و آنمی خفیف)احتباس مایعات در بدن
 (در مصرف ترکیبی با سایر داروهای دیابت)هیپوگلیسمی
فوقانیعفونت مجاری تنفسی

.می باشد( ساعت24هر )مصرف روتین صورت روزی یکبار •

.مصرف کردهمراه با غذا یا بدون توجه به غذا می توان •



Pioglitazone| پیوگلیتازون 



Pirfenidone| پیرفنیدون 
آنتی فیبروتیک / TGF βمهارکننده : دسته درمانی •

:  نحوه اثر این دارو•

 تولید سایتوکاین هاکاهش  +کالژنمهار سنتز

مهار پاسخ تحریکی به سایتوکاین ها

 هامهار پرولیفراسیون فیبروبالست

 اکسیدان ، ضد التهاب و ضدفیبروزآنتی

:کاربردهای درمانی•

 (با علت نامشخص)فیبروز ریوی ایدیوپتیک

(Idiopathic Pulmonary Fibrosis)

:شکل دارویی•

 میلی گرم 200قرص(®Pirfenex)

 میلی گرم 267کپسول(Esbriet®)

:توصیه های دارویی•

 مطالعات کافی نیست: بارداری و شیردهیمصرف در  .

تهوع ، اسهال و راش: عوارض جانبی

 (مراجعه به پزشک)قطع دارو = آنژیوادمدر صورت بروز

 قبل و بعد از مصرفعملکردی کبدانجام تست های

 و در یک زمان مشخصباغذاهمراه جهت کاهش عوارض گوارشی



Pirfenidone| پیرفنیدون 



Prednisolone| پردنیزولون 
(کورتون ها)کورتیکواستروئیدها : دسته دارویی 

سیستم ایمنیکنندهسرکوب/ التهاب ضد: دسته درمانی 

:  کاربردهای درمانی•

 (مثل آسم)التهابی و آلرژیک درمان عالمتی اختالالت

(در بیماری های خود ایمنی)کردن سیستم ایمنی سرکوب

 التهاب رودهبیماری

 روماتیسمیبیماری های

 (قطره چشمی)پلک، ملتحمه و قرنیه آلرژیکالتهابات

: شکل دارویی•

 میلی گرم50و 5قرص(میلی گرم 50 :Fort)

 (سوسپانسیون)%1قطره چشمی

- ®Nisopred: نام های تجاری مطرح• Precord®

: توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC( در سه ماهه اولD)

 (مصرف با احتیاط)ترشح در شیر

 عوارض جانبی  :

سیستم ایمنیتضعیفپوکی استخوان ، پرفشاری خون و 

 کلسیمتجویز مکمل حاوی = در مصرف طوالنی مدت

 مصرف = به دلیل عوارض گوارشیH2Blockers – PPIs

 مصرف شودیا بالفاصله بعد از غذا با غذاهمراه.



Prednisolone| پردنیزولون 



Raloxifene| رالوکسیفن 
(SERM)تنظیم کننده انتخابی گیرنده استروژن : دسته دارویی •

(ضد پوکی استخوان)استئوپروزضد : دسته درمانی •

:نحوه اثر

 آگونیست گیرنده استروژن= ها در استخوان

 آنتاگونیست گیرنده استروژن= رحم و پستان در آندومتر

:  کاربردهای درمانی•

 استئوپروز در زنان بعد از یائسگیپیشگیری و درمان

در زنان یائسه مستعد سرطان پستان تهاجمی خطرکاهش
سرطان پستان

میلی گرم60قرص : شکل دارویی•

®Evista®-Raloxen: نام های تجاری مطرح•

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهX(ممنوع ) هم ممنوعدر شیردهی و

 مصرف درمنع  :

 ترومبوآمبولی وریدیزنان با سابقه گذشته یا اخیر

(فاقد فعالیت فیزیکی. )زنانی که قادر به حرکت نیستند

 ماهیچه ها، سندرمتهوع و کرامپ گرگرفتگی، : عوارض جانبی
...، درد مفاصل و (آنفوالنزا)فلو 

 غذاصورت بروز عوارض گوارشی همراه بدون توجه به زمان غذا،ر

نام تجاری : نکتهEvista با نام تجاریEbixaاشتباه نشود.



Raloxifene| رالوکسیفن 



Repaglinide| رپاگلیناید 
(Meglitinide)مگلتیناید : دسته دارویی •

ضد دیابت: دسته درمانی •

: نحوه اثر•

تسهیل ورود کلسیم به سلول های بتای پانکراس

تحریک ترشح انسولین وابسته به گلوکز

:کاربردهای درمانی•

 (غیروابسته به انسولین)2دیابت نوع کنترل قند خون در

میلی گرم2و 1، 0.5قرص :شکل دارویی•

– ®Newbet:نام های تجاری مطرح• Novonorm® 

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

 توصیه نمی شوددروان شیردهی در.

ت عفون، (افت قند خون)سردرد، هیپوگلیسمی : عوارض جانبی
.سردرددستگاه تنفسی فوقانی، 

جمفیبروزیل: تداخالت دارویی

 غذاییاز وعده های قبل دقیقه 30تا 15مصرف دارو



Repaglinide| رپاگلیناید 



Risperidone| ریسپریدون 
 (نسل دوم= آتیپیک )ضد سایکوز : دسته درمانی

نحوه اثر:

 5مهار گیرنده های سروتونین-HT2

 مهار گیرنده های دوپامینیD2

:  کاربردهای درمانی•

اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی

 (تک درمانی یا در کنار والپروات یا لیتیم)در بیماران دوقطبی

 سندرم تورت(Tourrett,s Syndrom )(off lable)

 اختالل استرسی پس از حادثه(PTSD )(off lable)

: شکل دارویی•

 میلی گرم4و 3، 2، 1قرص

 1محلول خوراکیmg/1ml

 میلی گرم50و 37.5، 25ویال های تزریقی پیوسته رهش

®Risperdal: نام های تجاری مطرح•

: توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهCو در شیردهی توصیه نمیشود.

 خواب آلودگی،بی خوابی، بی قراری، اضطراب، : عوارض جانبی
(EPS)افزایش اشتها و عوارض خارج هرمی 

بدون توجه به زمان غذا، در صورت بروز عوارض گوارشی همراه غذا



Risperidone| ریسپریدون 



Rivaroxaban| ریواروکسابان 

خونضد انعقاد : دسته درمانی

(Xa)فعال 10مهار فاکتور : نحوه اثرگذاری

:  کاربردهای درمانی•

 وریدهای عمقی و پیشگیری از ایجاد لخته در درمان(DVT)

 عروق ریوی درمان و پیشگیری از ایجاد لخته در(آمبولی ریه:PE)

 لگنو و تعویض مفصل زانبعد از جراحی پیشگیری از ایجاد لخته

 ان مبتال به در بیمارسکته مغزی و آمبولی سیستمیک پیشگیری از
ایفیبریالسیون دهلیزی غیر دریچه 

میلی گرم20و 15، 10، 5، 2.5قرص :  شکل دارویی•

– ®Xarelto®: نام تجاری• Axabin® – Xalerban® – Clotover

:  توصیه های دارویی•

 و شیردهی منع مصرف در بارداری

هماتوما، خونریزی، درد شکم و : عوارض شایع...

 وارفارینبرخی موارد به عنوان جایگزین مناسب در

نیاز به تست های کنترلی روتین مثلعدم:INR

کمتر نسبت با وارفاریندارویی تداخالت

 (در مقایسه به وارفارین)غذایی به پرهیز عدم نیاز

 مصرف شود( معده پر)همراه با غذا دارو توصیه می شود.



Rivaroxaban| ریواروکسابان 



Rivastigmine| ریواستیگمین 
(مرکزی)استیل کولین استراز مهارکننده : دسته دارویی •

آلزایمر ضد : دسته درمانی •

:نحوه اثر•

 استیل کولین استرازبا مهار آنزیم

 استیل کولینافزایش غلظت

 کولینرژیکافزایش انتقال عصبی

:  کاربردهای درمانی•

 خفیف تا متوسطدرمان عالمتی بیماری آلزایمر

 پارکینسونبیماری درمان دمانس ناشی یا همراه

 ( عروقی)دمانس وسکوالر(off label)

 زوال عقل با اجسام لوئی(Lewy Body Dementia)(off label)

:  شکل دارویی•

 میلی گرم6و 4/5، 3، 1/5کپسول

®Exelon: نام های تجاری مطرح•

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB

 هفته افزایش دوز2معموال با دوز کم شروع و هر

اشتهایی، درد شکم، تهوع و استفراغبی : عوارض جانبی

 با غذاهمراه( شب(و عصر صبح



Rivastigmine| ریواستیگمین 



Rizatriptan| ریزاتریپتان 
(Triptans)تریپتان ها : دسته دارویی•

ضد میگرن: دسته درمانی•

: مکانیسم اثر•

 5آگونیست انتخابی گیرنده سروتونینی-HT1

 (به ویژه عروق جمجمه ای و مغزی)انقباض عروق

 سردردهای میگرنیدر نتیجه تسکین

:موارد مصرف•

 سردرد حاد میگرنی( با یا بدونaura)

:شکل های دارویی•

 میلی گرم10و 5قرص های

 بازشونده در دهان قرص های(ODT )10میلی گرم

نام های تجاری :Meltiva® - Rizamelt® - Biomigril®

:توصیه های مصرف•

 مصرف در بارداری در ردهC

 خواب آلودگی، خستگی و سرگیجه: شایععوارض

 ساعت بعد2درصورت ادامه سردرد، تکرار دوز حداقل

میلی گرم30: بیشترین دوز مصرفی در روز

فاصلهساعت 24حداقل آلکالوئیدهای ارگوت تریپتان ها با مصرف

میلی 15در صورت مصرف در کنار پروپرانولول حداکثر دوز روزانه : نکته
.گرم می باشد



Rizatriptan| ریزاتریپتان 



Salbutamole| سالبوتامول 
(Beta2Agonist)2آگونیست گیرنده های بتا :دسته دارویی•

(برنکودیالتور)گشاد کننده برونش ها : درمانی گروه •

(Albuterol)آلبوترول : نام دیگر سالبوتامول •

:کاربردهای درمانی•

 (برونکواسپاسم حاد)آسم حمالت حاد

 برونکواسپاسم ناشی از ورزش

 (آسم)تنفسی انسداد برگشت پذیر راه های

 کمکی در هایپرکالمیداروی

:شکل دارویی•

 میلی گرم2قرص

 سی سی5میلی گرم در 2شربت

 میکروگرم در هر پاف100اسپری دهانی

 میلی لیتر1در گرممیلی 0.5آمپول

 میلی گرم جهت نبوالیز 2.5محلول

Ventoline: تجاری نام • – Ventalex – Asthalin -
Salbutrex

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری(C)

تپش قلب و سردرد(لرزش اندام)ترمور: از عوارض آن ،

 با معده خالی مصرف شودبهتر است خوراکی شکل.



Salbutamole| سالبوتامول 



Sertraline| سرترالین 
(SSRI)مهار کننده انتخابی باز جذب سروتونین : گروه دارویی•

ضد افسردگی: گروه درمانی •

:درمانیکاربردهای •

 افسردگی ماژور(Major Depression)

 اختالالت وسواس اجباری(OCD)

 حمالت اضطراب(Panic Disorders)

 اختالل اضطراب پس از حادثه(PTSD)

 اختالل دیسفوریک پیش از قاعدگی(PMDD)

:داروییشکل •

 گرممیلی 100و 50قرص

- ®Asentra: تجارینام • Zoloft®

:های داروییتوصیه •

 در رده بارداری درC

 مصرف با احتیاط/ ترشح در شیر

ودگی سرگیجه، خستگی، سردرد، بی خوابی و خواب آل: عوارض جانبی
و عوراض گوارشی

سرترالین همراه غذا یا بعد غذا مصرف شود.

یک مشکالت مربوط به خواب و اشتهای شما این ممکن است پس از
بیماری هفته بهبود پیدا کند، برای شروع اثر دارو و بهبود سایر عالئم

.هفته زمان الزم باشد6تا 4ممکن است 



Sertraline| سرترالین 



Solifenacin| سولیفناسین 
مجاری ادراریآنتی کولینرژیک : دسته دارویی •

ضد اسپاسم مثانه: دسته درمانی •

:نحوه اثر•

 عضالت صاف مثانهموسکارینیمهار گیرنده های

 عضالت صاف مثانهکاهش انقباض

 مثانه در نگه داری ادرارافزایش ظرفیت

:  کاربردهای درمانی•

 درمان عالئم مثانه بیش فعال(Overactive Bladder )شامل:

شب ادراری و بی اختیاری ادرار/ احساس فوری دفع ادرار / تکرر ادرار 

:  شکل دارویی•

 میلی گرم10، 5قرص

- ®Vesicare: نام های تجاری مطرح• V sol® - Urinacine®

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC نمی شودو در شیردهی توصیه.

 گلوکوم با، احتباس معده ای ، احتباس ادراری :  منع مصرف
...، تاری دید و نشدهزاویه باریک کنترل 

 یبوست ، درد شکمخشکی دهان : عوارض جانبی ،

 به زمان صرف غذا مصرف شودبدون توجه.



Solifenacin| سولیفناسین 



Spironolactone| اسپیرونوالکتون 
(ترونآنتاگونیست آلدس)دیورتیک نگهدارنده پتاسیم :دسته دارویی•

(ضدفشار خون)ضد هایپرتانسیون : گروه درمانی •

مهار می اثر آلدوسترون روی توبول های دیستال کلیه را: مکانیسم اثر•
.شودمیباعث افزایش دفع آب و سدیم و کاهش دفع پتاسیم کند و 

:کاربرد های درمانی•

دیورتیک:

 باال فشارخون

 قلبی نارسایی

 (ناشی از سیروز کبدی)و آسیت ( ورم اندام ها)ادم

 ناشی از داروهای دیورتیک( کاهش پتاسیم)هایپوکالمی

 آندروژنآنتی:

 هادر خانم ( پرمویی)هیرسوتیسم(off label)

 ( ناشی باال بودن سطح آندروژن ها)آکنه(off label)

:داروییشکل •

 میلی گرم100و 25قرص

Aldactone:نام تجاری •

:توصیه های دارویی•

در بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.

 مصرف شود( با غذا)توصیه می شود با معده پر.

ما در بعضی منابع توصیه می کنند مصرف آن بدون توجه به غذا ا
.یک ساعت مشخص باشد



Spironolactone| اسپیرونوالکتون 



Sulfasalazine| سولفاساالزین 
آمینو سالیسیلیک اسید5مشتقات : دسته دارویی •

ضدالتهاب/ آنتی بیوتیک : دسته درمانی•

:  کاربردهای درمانی•

 اولسراتیو کولیت(UC)

 آرتریت روماتوئید(RA)

 بیماری کرون(Crohn’s Dis. )(off-labale)

 پسوریازیس و اسپوندیلیت آنکیلوزان(off-labale)

:  داروییشکل •

گرممیلی 500ساده و با روکش روده ای قرص

Zopirin® )entric: نام تجاری• coated) , Collizax®

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهB( مصرف طوالنی و اواخر بارداری ردهD)

(مصرف با احتیاط. )در شیر ترشح می شود

و مشکالت بی اشتهایی، سردرد، تهوع و استفراغ: عوارض شایع
گوارشی

 شودنارنجی باعث تغییر رنگ ادرار به ممکن است.

 خودداری شودفاویسممصرف در بیماران دچار از.

 در مصرف طوالنی مدت ممکن است باعث کاهش جذب و
.شوداسید فولیک ذخیره 

 مصرف شودهمراه غذا یا بالفاصله بعد از غذا.



Sulfasalazine| سولفاساالزین 



Sumatriptan| سوماتریپتان 
(Triptans)تریپتان ها : دسته دارویی •

ضد میگرن: دسته درمانی •

:نحوه اثر•

 5آگونیست گیرنده های سروتونین نوع-HT 1B 5و-HT 1D

 انقباض عروق باعث(Vasoconstriction)

:  کاربردهای درمانی•

 تسکین سردردهای میگرنی(Migraine Headache)

 تسکین سردرد های خوشه ای(Cluster Headache)

:  شکل دارویی•

 میلی گرم100و 50قرص

 میلی لیتر0.5در میلی گرم 6آمپول و سرنگ از پیش پرشده

®Migrstop®-Migrakim®-Migraject: نام های تجاری مطرح•

®Migrextra:ناپروکسنقرص ترکیبی با •

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

 (در شیردهی توصیه نمیشه)ترشح در شیر

 تزریقو درد قرمزیضعف ، گیجی ، : عوارض جانبی

 فاصله داشته باشدساعت 24ارگوتمصرف این دارو با داروهای.

مصرف در بیماران قلبی عروقی توصیه نمی شود.

 فرم تزریقی دارو به صورت زیرجلدی(SC)

 قرص خوراکی با معده خالی یا معده پر



Sumatriptan| سوماتریپتان 



Tamsulosine| تامسولوسین 

(α)آلفا یک بالکر: گروه دارویی•

و پروستاتگردن مثانهشل کننده عضالت صاف : درمانی گروه •

:کاربردهای درمانی•

 بهبود عالئم ناشی از بزرگی خوش خیم پروستات(BPH)

 انسداد دهانه مثانه(off label)

 سنگ حالب(Ureteral Stones )(Off label)

:داروییشکل •

میلی گرم0.4: پیوسته رهش کپسول

میلی گرم0.4: پیوسته رهشقرص

- ®Protral: تجارینام • Omnic®-Flomax® - Tamsuver®

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در ردهB

و افت فشارخون وضعیتی، سردرد ، رینیت: عوارض جانبی شایع
انزال غیر طبیعی

دارو بهتر است شب ها نیم ساعت بعد از غذا استفاده شود.

(نزدیک به خواب)

این قرص های. داروی تامسولوسین روزی یک بار تجویز می شود:نکته
Protralدارو در حال حاضر با نام تجاری  OPAS توسط شرکت تسنیم

.تولید می شود



Tamsulosine| تامسولوسین 



Theophylline| تئوفیلین 
متیل گزانتین ها: دسته دارویی•

متسع کننده برونش ها: دسته درمانی •

:  نحوه اثر•

 سیاز طریق شل کردن عضالت صاف مجاری تنفمتسع کردن برونش ها

 (آلرژن)کاهش واکنش راه های هوایی به مواد محرک

:شکل دارویی•

 میلی گرم200و 100قرص و کپسول پیوسته رهش

 جی تئوفیلین : گایافنزینشربت و الگزیر در ترکیب با(TheoChal G®)

:کاربردهای درمانی•

 (تنگی نفس)برونکواسپاسم حاد

هانسداد برگشت پذیر ریه مثل آسم مزمن یا بیماری های مزمن ری

 بیماری انسدادی مزمن ریوی یاCOPD(برونشیت مزمن و آمفیزم ریوی)

 آپنه نوزادان نارس(Apnea of prematurity)

 نفسیبرونکواسپاسم همراه با ترشحات ت= گایافنزین + تئوفیلین

:توصیه های دارویی•

 در رده بارداریمصرف درC(با تجویز پزشک) در شیر ترشح و

عوارض گوارشی، تپش قلب، سردرد و بیخوابی : عوارض جانبی

سیپروفلوکساسین و اریترومایسین: تداخالت مهم

 نسبت به افراد عادی به دوز بیشتر نیاز دارندسیگاریافراد.

 غذاهمراه با اما به علت تحریکات گوارشی بهتر، با معده خالی

میلی گرم ببینید400و 300شاید از این دارو کپسول پیوسته رهش : نکته.



Theophylline| تئوفیلین 



Tiotropium| تیوتروپیوم 
طوالنی اثرآنتی کولینرژیک استنشاقی : دسته دارویی•

(متسع کننده برونش ها)برونکودیالتور : اثر دسته درمانی•

:  مکانیسم اثر•

 3مهار گیرنده های موسکارینی نوع(M3 )عضالت صاف برونش ها

 رفع تنگی نفسمتسع شدن مجاری تنفسی و

:موارد مصرف•

یا درمان نگهدارنده بیماری انسداد مزمن ریه(COPD )شامل:

 برونشیت مزمن(Chronic Bronchitis)

 آمفیزم(Emphysema)

 درمان نگهدارنده در آسم(Asthma)

شکل های دارویی:

میکروگرم18کپسول استنشاقی •

میکروگرم در هر پاف2.5رسپیمت •

 ®Spiriva® | KP-Tiova® | Stopiva® | Rovetio:نام های تجاری•

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

 شایععوارض  :

تعفونت مجاری تنفسی فوقانی، خشکی دهان، سینوزیت و فارنژی

 یک عدد استفاده می شودساعت 24استنشاقی به صورت کپسول.

 برونکواسپاسم جایگاهی نداردحمالت حاد در.



Tiotropium| تیوتروپیوم 



Tizanidine| تیزانیدین 
آدرنرژیک2آلفا آگونیست : دسته دارویی•

شل کننده عضالت اسکلتی: گروه درمانی •

آلفا به عنوان یک آگونیست بر روی گیرنده های: نحوه اثرگذاری•
.اثر کرده و باعث کاهش اسپاسم می شودمرکزیآدرنرژیک 2

:کاربردهای درمانی•

 اسپاسم عضالت اسکلتی در بیماران دچارMS

اسپاسم عضالت اسکلتی ناشی از آسیب طناب نخاعی

 نیماهیچه ها ناشی از اختالالت اسکلتی عضالدردناک اسپاسم

:شکل دارویی•

 میلی گرم4قرص

- ®Sirdalud: نام تجاری• Tizanover® - Spalex®

:توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

 خواب آلودگی، سرگیجه و خشکی دهان: عوارض شایع

 شودافت فشار خون وضعیتی است باعث ممکن.

بروز در صورت. )تیزانیدین را میتوان قبل یا بعد غذا مصرف کرد
.(عارضه گوارشی بعد غذا مصرف شود

 با دارویTinidazole وNizatidineاشتباه گرفته نشود.



Tizanidine| تیزانیدین 



Tolterodine| تولترودین 
آنتی کولینرژیک ادراری تناسلی: دسته دارویی 

مثانهضد اسپاسم : دسته درمانی 

:نحوه اثر

کاهش فشار عضله دترسور

کاهش انقباضات مثانه

افزایش حجم ادرار باقی مانده در مثانه

:  کاربردهای درمانی•

ادراراختیاریبی /ادرارفوری دفع احساس /ادرارتکرر : بیش فعالمثانه

:  شکل دارویی•

 میلی گرم2و 1قرص

 میلی گرم4و 2پیوسته رهش کپسول

®Detrusitol: نام های تجاری مطرح•

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC

در شیردهی توصیه نمیشه

 تاری دیدو گیجی ، یبوست، خشکی دهان: عوارض جانبی

ه گوارشی، گلوکوم ها با زاویاحتباس ادراری ، احتباس : منع مصرف
باریک کنترل نشده

 مصرف شودهمراه با غذا توصیه می شود دارو.



Tolterodine| تولترودین 



Tranexamic| ترانگزامیک اسید  Acid
Antifibrinolytic)ضد فیبرینولیز : دسته دارویی• Agent)

(Anti Hemorrhagic)ضد خونریزی : گروه درمانی •

سمین از طریق ممانعت تبدیل پالسمینوژن به پال: نحوه اثرگذاری•
.سبب کاهش خونریزی می شود( فیبرینولیزین)

:کاربردهای درمانی•

 (منوراژی)قاعدگیدر دوران غیر طبیعی کاهش خونریزی های

 ها و ناشی از جراحاتبرخی از انواع جراحی در کاهش خونریزی

 و درمان خونریزی ناشی از جراحی دندان در بیمارانپیشگیری
هموفیلی

 خونریزی از بینی یا اپستاکسی(off label)

:شکل دارویی•

 میلی گرم250کپسول

 (سی سی5در )میلی گرم 500آمپول

®Trancid:نام تجاری•

:توصیه های دارویی•

 در بارداری در ردهBو در شیر ترشح می شود.

آمپول آن به صورت :Slow IV – IV infusion

 با سرم هایNS ،DW سازگارو رینگر

 همراه غذا کاهش عوارض گوارشی دارو را می توان به منظور
.مصرف کرد



Tranexamic| ترانگزامیک اسید  Acid



Triamcinolone| تریامسینولون 
(گلوکوکورتیکوئیدها)کورتیکواستروئیدها :دسته دارویی•

ضد التهاب و سرکوب کننده سیستم ایمنی: گروه درمانی •

:درمانیکاربردهای •

 حشرات، اگزما، پسوریازیس ، نیش درماتیت (پوستی التهاب های شدید(

 آلرژیناشی از اختالالت

 (روماتوئید آرتریت)روماتیسمی های بیماری

درمان جایگزینی در نارسایی غده فوق کلیوی

 ریزش سکه ای(Alopecia Areata)

 آسم و / ام اس / ایمنی سیستم سرکوب....

:شکل دارویی•

 درصد0.1پماد و کرم

 درصد 0.1خمیر دهانی(Triadent®)

 میلی گرم در یک سی سی 40آمپول(Triamhexal®)

 نیستاتین + نئومایسین + تریامسینولون : پماد ترکیبی(Triamcinolon
NN)

:های داروییتوصیه •

در سه ماهه اول : بارداری(D ) بعدی و ماهای(C)

رکوب و سپوکی استخوان ، (استریا)پوستنازک شدن : عوارض شایع
.(بستگی به شکل دارویی و طول مصرف دارد)سیستم ایمنی 

 یعضالنی و داخل مفصل: هستسوسپانسیونآمپول به صورت
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Valacyclovir| واالسیکلوویر 
ضد ویروس : دسته درمانی(Antiviral)

مکانیسم اثر  :

 آسیکلوویردر بدن تبدیل به

 مهار سنتزDNAویروس

(ی باالترفراهمی زیست)نسبت به آسیکلوویر جذب خوراکی بهتر : مقایسه

موارد مصرف:

(تبخال تناسلی)هرپس ژنیتال درمان اولیه و راجعه

 راجعه( تبخال تناسلی)پیشگیری از هرپس ژنیتال

 درمان هرپس لبیالیس یا تبخال لب(Cold Sores)

 درمان هرپس زوستر یا زونا(Shingles)

 آبله مرغان در کودکان(Chicken Pox)

شکل های دارویی:

میلی گرم1000و 500قرص های •

- ®Virabex: نام های تجاری• Valbiovir® - Viralip®

:توصیه های دارویی•

Bمصرف در بارداری در رده •

(یاطمصرف با احت).مطالعات کافی نیستبارداری و شیردهی البته در •

سردرد، حالت تهوع و درد شکم: عوارض شایع•

(کاهش ُدز)نیاز به تنظیم دوز نارسایی کلیه در بیماران دچار •

همراه با غذا= به دلیل بروز ناراحتی گوارشی •
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Valsartan| والسارتان 
(ARB)2مهارکننده گیرنده آنژیوتانسین : دسته دارویی•

کاهنده فشارخون : دسته درمانی •

ونعروق و در نتیجه کاهش فشارخمنقبض شدن باعث مهار : نحوه اثر•

:درمانیکاربردهای •

 پرفشاری خون(Hypertension)

 نارسایی قلبی(Heart Failure)

 از سکته قلبی کاهش مرگ و میر بعد(Post MyocardialInfarction)

:شکل دارویی•

 میلی گرم160و 80، 40قرص

®Diovan® , Valsacor®,Adovan: نام تجاری•

:ترکیبی شکل دارویی•

آملودیپین قرص در ترکیب با •

هیدروکلروتیازیدقرص در ترکیب با •

هیدروکلروتیازید و آملودیپینقرص در ترکیب با •

:توصیه های دارویی•

 در رده بارداریمصرف درD (در سه ماهه دوم و سوم ممنوع)

 نمی شوددر شیر دهی توصیه.

سرگیجه ، افت فشار خون : عوارض جانبی

 (افزایش سطح لیتیم)با داروی لیتیم تداخل

 غذامعده خالی یا همراه با در یک زمان مشخص با

کاهش مصرف نمک حاوی مقدار باالی پتاسیم خودداری شود.
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Venlafaxine| ونالفاکسین 
(SNRI)نوراپی نفرینو سروتونینمهار کننده بازجذب :دسته دارویی •

(Antidepressant)ضد افسردگی : دسته درمانی •

تا حدودی و سروتونین و نوراپی نفرینمهار باز جذب :نحوه اثر
مهار باز جذب دوپامین

:  کاربردهای درمانی•

 (عمومی)اضطراب جنرالیزه و اختالالت ( ماژور)افسردگی شدید

 (فوبیا اجتماعی)اختالالت اضطراب اجتماعی

 اختالالت وسواس اجباری(OCD)(off label)

 نوروپاتیک دردهای(off label)

 اختالل کمبود توجه(ADHD ) و اضطراب پس از حادثه(PTSD )(off label)

:  شکل دارویی•

 میلی گرم75، 37/5قرص

 پیوسته رهشمیلی گرم150و 75، 37/5کپسول

:  نام های تجاری مطرح•

Efexor® - Alventa® - Venabid® - Deprilax®

:  توصیه های دارویی•

 مصرف در بارداری در ردهC (توصیه نمی شود)در شیر و ترشح

 و خواب آلودگیبیخوابیدهان، سردرد، تهوع، خشکی : عوارض جانبی

مهارکننده با داروهای : تداخل داروییMAO

 روزساعات و ترجیحا در با غذا همراهدارو
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Warfarin| وارفارین 
مشتقات کومارین: دسته دارویی•

ضد انعقاد خون: درمانی گروه •

:کاربردهای درمانی•

 پیشگیری و درمان آمبولی ریوی و ترومبوز وریدهای عمقی(DVT)

یزیپیشگیری و درمان عوارض آمبولی ناشی از فیبریالسیون دهل

پیشگیری از ایجاد لخته خون پس از نصب دریچه مصنوعی

پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسم قلبی

پیشگیری ترومبو آمبولی مکرر مغز و سکته قلبی

:شکل دارویی•

 (میلی گرم هم ببینید3و 1ممکن است قرص های )میلی گرم 5قرص.

®Cumadin: تجارینام •

:های داروییتوصیه •

 در رده بارداری درX( ماهه اول تراتوژن3در)

در شیر ترشح نمی شود.

افزایش ریسک خونریزی: عوارض جانبی

 مصرف شودبا معده خالی  در ساعت مشخص بهتره دارو.

 پرهیز از مصرف همزمان با فرآورده های حاوی ویتامینK

 ویتامینKآنتی دوت این دارو است.

وارفارین تداخالت دارویی و غذایی زیادی دارد.

 پایش منظم درمان با وارفارین از طریق اندازه گیریPT وINR
.ضروری است



Warfarin| وارفارین 
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