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 مقدمه

تأثیرگذارترین مؤلفه ها در درمان بیماریها، داروست که در مورد بیماران بستری این یکی از مهمترین و 

 موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

اجرای دستورات دارویی نوشته شده پزشکان برای بیماران یکی از وظایف مهم پرستاران شاغل در بخش 

و اطالعات فارماکولوژیکی و کلینیکی  های درمانی است که با توجه به طیف وسیع داروها، داشتن آگاهی

تمامی داروها کاری بس دشوار است. با توجه به سیاست گذاری های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 

در زمینۀ مدیریت بخش دارویی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی، کمیته دارو و درمان در بیمارستانها 

ایمن و با کیفیت باال و با قیمت مناسب ؛هم  –انتخاب داروهای مؤثر مسئول تدوین دارونامه بیمارستان و 

 چنین بروز رسانی دارونامۀ مذکور است.

مجموعه حاضر لیستی از داروهایی است که در مرکز آموزشی درمانی ایزدی مورد استفاده هستند و سعی 

در زمینۀ موارد مصرف و عوارض  شده به اختصار توضیحات کاربردی و قابل استفاده برای هر کدام از داروها

 ناخواسته دارو ذکر گردد.

قطعاً در صورت نیاز به بازنگری و یا افزایش داروهای جدید به این مجموعه، بر اساس فرآیند پیش بینی 

 شده در دستورالعمل های کمیتۀ دارو و درمان بیمارستان، اقدام خواهد شد.

دفتر پرستاری به خصوص قای دکتر شریفی ؛جناب آائی ؛از سرکارخانم دکتر میرزدر تهیۀ این مجموعه 

 خانم مریم بیدگلی کمال تقدیر و تشکر به  عمل می آید. و مترون محترم سرکار خانم مسروری

 

 آقای دکتر غفاری )مدیریت داروئی مرکز ایزدی (
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 ب مقطرآ

 حالل گروه دارویی:

 حالل گروه درمانی:

 تزریقی:شکل دارویی

 مقطر عاری از مواد پیروژن می باشد که برای تهیه محلول های قابل تزریق بکار می رود.آب :فارماکولوژی

 

 حالل جهت تزریق :موارد مصرف

 درجه سانتی گراد نگهداری گردد. 03در دمای کمتر از :شرایط نگهداری
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 آتروپین سولفات

 Atropin:نام تجاری

 گروه آنتی کولینرژیک ها :گروه دارویی

 ا(ضد مواد سمی ارگانو فسفره )حشره کش ه ،ضد برادیکاری و آریتمی و ضد مسمومیت  :گروه درمانی

 و قطره چشمی قرص و آمپول :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

کم کاری قلبی )برادیکاری( و بلوک قلبی و مهار رفلکس واگ )تحریک ناحیه گلو که باعث  :موارد مصرف

 د(شواستفراغ می 

میلی  2دقیقه حداکثر  0میلی گرم از راه وریدی تزریق می شود و هر  1تا  3.0قبل از عمل  :میزان مصرف

 میلی گرم موجب برادیکاردی میشود 5/0مصرف کمتر از .گرم تزریق شود

کلیوی و  ،آب سیاه چشم و در موارد نارسایی کبدی  ،خونریزی حاد  ،حساسیت شدید  :مصرف موارد منع

 .قلبی با احتیاط مصرف شود

 ؛برادیکاردی سر درد و تپش قلب ،احتباس ادرار  ،یبوست  ،تشنگی  ،خشکی دهان  :عوارض جانبی

 عالئم حیاتی مثل تعداد ضربان قلب و فشار خون را باید کنترل کنید .  :توجهات

 .در سالمندان باید میزان کمتری تجویز شود*

 .ی دهان غر غره آب و مصرف آدامس مفید استدر صورت عالئم خشک:آموزش

 .دارو در دمای معمولی اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 آتنولول

 Tenormin:  تجاری نام 

 آدرنرژیک مسدود کننده گیرنده های بتا: دارویی گروه

 هیپرتانسیونضد  - آنژین صدریضد : درمانی گروه

 میلی گرمی 133و  03قرص  :دارویی شکل

 Cگروه  :حاملگی دوران در مصرف

  دردهای قفسه سینه با منشأ قلبی ) آنژین( -فشار خون )هیپرتانسیون(  :مصرف موارد

  ؛حساسیت مفرط ؛ برادیکاردی سینوسی شوک کاردیو ژنتیک )قلبی(، نارسایی قلبینع مصرف: م موارد

؛  ها، اسهال ضعف عمومی، راش و ضایعات پوستی، ناتوانی جنسی، خشکی چشم :جانبی عوارض

 خوابی،افت شدید فشارخون، کاهش نبض، سرد شدن انتهاهای بدن، بی ؛هایپوگلیسمی ؛برونکواسپاسم

 خس سینه.خستگی، گیجی، تهوع، گلودرد ، تنگی نفس و خس

 د.تر کنسرما حساس شما را به است ممکن آتنولول تر بپوشید، چرا کهگرم سرد لباس در هوای* :توجهات

د تا دچار دهی تغییر وضعیت آرام ایستاده به نشسته و یا از حالت یا ایستاده نشسته به خوابیده وضعیتاز *

شود فشارخون خود را کنندگان این دارو توصیه میبه مصرف*. نشوید یا غش چشم رفتن ، سیاهیسرگیجه

ضربه،  00ورت کاهش نبض به کمتر از هر شش ساعت کنترل کنند و به کیفیت نبض نیز دقت کنند و در ص

 تان را مطلع کنید. پزشک خانواده

 شود. قرص آتنولول پیش از غذا یا در هنگام خواب به صورت خرد شده یا سالم مصرف می* 

نکته مهمی که باید درباره این دارو به خاطر بسپارید این است که از قطع ناگهانی دارو خودداری کنید و  *

 در مدت دو هفته مقدار دارو را به تدریج کاهش دهید.در صورت نیاز 

 درجه نگهداری شود. 00تا  55دارو در ظروف در بسته و دمای معمولی  شرایط نگهداری:
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 آ - ث - آ

  : Excedrin تجاری نام

 کافئین + A.S.A + استامینوفن ترکیب: دارویی گروه

 تب و ضد التهاب  ضد,  درد ضد: درمانی گروه

 قرص: دارویی شکل

 C گروه: حاملگی دوران در مصرف

 تب,  متوسط تا,  خفیف های درد: مصرف موارد

 نارسایی و,  باال خون فشار,  دهنده خونریزی های بیماری,  آسم,  گوارشی های زخم: نع مصرف م موارد

 کبد و کلیه

 است کلیوی آسیب عارضه مهمترین -,  استفراغ و تهوع,  گوارشی ناراحتی: جانبی عوارض

  دارو با آب یا شیر مصرف به وصیه*ت  : توجهات

  شود مصرف معده اسید ضد داروهای با*

 هفته بعد از انفارکتوس میوکارد تجویز و مصرف نشود . 6به دلیل خطر آریتمی زائی کافئین تا *

 در صورتیکه دارو بوی سرکه داشته باشد از مصرف آن خودداری کنید. *

 .شود نگهداری خشک جای در: نگهداری شرایط
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 آدنوزین

 : Adenocardنام تجاری

 نوکلئوزید :گروه دارویی

 ضد آریتمی  :گروه درمانی

 ل(تزریقی )آمپو :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 (PAT)قلبی کاردی تاکی حمالت:مصرف موارد

دقیقه و در صورت لزوم تکرار  2تا  1جا و سریع طی  میلی گرم یک 6میزان مصرف اولیه  :میزان مصرف

 .شود

در مورد بیماران  ،و بیماری سینوس بیمار  0و  2بلوک قلبی درجه  ،حساسیت مفرط  :مصرف  نعموارد م

 .آسمی با احتیاط مصرف شود

 .و مهمترین عارضه آریتمی قلبی می باشد ،درد قفسه سینه  ،سر گیجه  ،تاری دید  :عوارض جانبی

حلول م* ،دارو باید بیرنگ و شفاف باشد * ،نیتورینگ کنترل شود اباید تحت م وضعیت بیمار* :توجهات

 آدنوزین باید فاقد بلور باشد 

 .این دارو فاقد ماده نگهدارنده است و مانده آن باید دور ریخته شود *

 نوشیدن قهوه بعد از مصرف دارو مفید نیست .:آموزش

پس از مصوورف دارو برافروختگووی صووورت بووروز  ،در صووورت بووروز درد سووینه بووه پزشووک مراجعووه شووود   *

 .حمالت برونکو اسپاسم ممکن است بروز کند ،میکند 

درجووه  03تووا  10از یووز زدن جلوووگیری شووود و در زمووان مصوورف بایوود در حوورارت :شرررایط نگهررداری

 .نگهداری شود
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 آزیترومایسین

 Zithromaxنام تجاری:

 : ماکرولید آزاد  گروه داروئی

 : آنتی بیوتیک گروه درمانی

 B: گروه  مصرف در دوران حاملگی

 ml5mg/233و ml5mg/133، سوسپانسیون  mg033و  250قرص، کپسول اشکال دارویی:

برخوی انوواع    –برونشویت   –یوک آنتوی بیوتیوک اسوت کوه بورای گلوودرد اسوترپتوکوکی         موارد مصررف: 

 پنومونی وعفونت های کالمیدیایی مصرف می شود.

دردهوای شوکمی، تهووع و اسوتفراغ، زخمهوای دهوانی یوا زبوان، خوارش یوا ترشو              اسهال،عوارض جانبی:

 واژن، پالک های سفید در دهان یا روی زبان، تب و درد مفصلی.

حساسوویت بووه آزیترومایسووین، اریترومایسووین یووا آنتووی بیوتیووک در صووورت سووابقه *    مرروارد احتیررا :

 پزشک را مطلع سازید .های دیگر

ویووژه کاربامووازپین، سوویکلوپیورین، ضوود انعقادهووا )رقیووق کننوود هووای خووون   مصوورف داروهووای دیگوور بووه*

پزشوک را   اسویدهای حواوی آلوومینیم/ منیوزیم، سوابقه بیمواری کبودی       ی تئووفیلین و آنتو   ؛مثل وارفوارین( 

  .مطلع سازید

سواعت بعود از غوذا    2این دارو بهتور اسوت بوا شوکم خوالی مصورف شوود. )حوداقل یوک سواعت قبول یوا             *

 خورده شود.(

 .شود نگهداری اتاق دمای در: نگهداری شرایط
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 سیکلوویرآ

 Zovirax- avirax:  نام تجاری

 : نوکلئوزید پورین صناعی  گروه داروئی

 ها : ضد ویروسدرمانی گروه 

 آمپولو  پماد، قرص: اشکال دارویی

 C گروه فرم تزریقی و چشمی Bگروهخوراکی :   مصرف در دوران حاملگی

 ؛ آبله مرغان ؛هرپس ژنیتال زوناو  تبخالدرمان  :موارد مصرف

 ؛ خونریزی؛ خستگی بیش از حد ؛ کما؛تشنج ؛لکوپنی؛ترومبوسیتوپنی  :عوارض جانبی 

به *لیتر روزانه از رسوب در کلیه ها جلوگیری می کند.  2دریافت مایعات کافی به میزان   * : توجهات

  پیشگیری از پخش شدن ضایعات آنها را لمس نکنید .منظور 

 حداقل طی یک ساعت انفوزیون شود.*

 این دارو با فراورده های خونی )آلبومین (؛ محلولهای حاوی پروتئین و دوپامین ؛دوبوتامین ناسازگار است . *

 تزریق عضالنی ممنوع است . *

 تزریق سریع یا بولوس دارو ممنوع است . *

 مصرف دارو در شیردهی ممنوع است .*

 آسیکلوویر تزریقی است .فلبیت یا التهاب در محل تزریق از عوارض مهم و نسبتا شایع  *

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
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 لومینیوم ام جی اسآ

   آنتی اسید:گروه دارویی 

 آنتی اسید :گروه درمانی

 جویدنی؛ قرص  نسوسپانسیو :شکل دارویی

 C   گروه :مصرف در دوران حاملگی

 سوءهاضمه و زخم دوازدهه ،ریفالکس ،اولسر پپتیک درمان:  موارد مصرف

 توجه :

 ..است سایمتیکون و هیدروکسید منیزیوم ،هیدروکسید آلومینیم نیوم ام جی اس حاویآلومی

 ؛ خونریزی از مجرای گوارشی یا مقعد، کولیت اولسروز؛ اسهال مزمن ؛ آپاندیسیت  : نع مصرفموارد م

 انسداد راه خروجی معده یا روده

 دل پیچه -تهوع -اسهال -یبوست : عوارض جانبی

ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب برای افزایش اثربخشی  0تا  1در درمان اولسر ، دارو باید *   : توجهات

 . مصرف شود

 .ساعت از مصرف دیگر داروها مصرف نمایید 2تا  1دارو را حداقل با فاصله *

هفته مصرف شود مگر این که پزشک توصیه کرده  2در درمان اسیدی شدن معده دارو نباید بیش از *

 .به خوبی تکان دهیدقبل از مصرف سوسپانسیون ، آن را *.باشد

 : شرایط نگهداری

 درجة سانتی گراد( 03تا  10درجة سانتی گراد)ترجیحاً  03دمای کمتر از 

 از یز زدن محافظت شود. داخل ظرف یا بسته بندی های نفوذ ناپذیر.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1_%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1_%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%87%D8%A7%D8%B6%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%87%D8%A7%D8%B6%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
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 آمپی سیلین

 amcill:نام تجاری

 ا(پنی سیلین ها )آمینوپنی سیلین ه:گروه دارویی

 بیوتیکآنتی :گروه درمانی

 تزریقیویال ،شربت  ،کپسول  :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 ت(عفونت پرده مغز)مننژی ،سیستم ادراری  ،عفونت های عمومی دستگاه تنفس :موارد مصرف

 ساعت از راه عضالنی یا وریدی 0تا 6گرم از راه خوراکی یا هر  0تا  1روزانه  :میزان مصرف

 حساسیت به پنی سیلین ها و عفونت مونو نوکلئوز:نع مصرفموارد م

 عارضه کلیوی و تشنج ،مشکل خونی  ،اریتم)قرمزی(پوست  ،اسهال :عوارض جانبی

 بهتر است محلول تزریقی آماده شده حداکثر طی یک ساعت تزریق شود. :توجهات

کن است منجر به تزریق مستقیم وریدی سریع مم*دقیقه صورت گیرد .  10تا  13انفوزیون وریدی طی *

با هر محلول حاوی دکستروز از جمله محلول های تغذیه داخل وریدی ناسازگاری  * حمالت تشنجی گردد.

 دارد.

بیمار میبایسوت دوره درموان را کامول کنود. بهتور اسوت دارو بوا معوده خوالی بوا یوک لیووان آب             :آموزش

 .هید د مصرف شود.در صورت بروز آلرژی به پزشک اطالع

 .درجه نگهداری شود 03تا  10کپسول و ویال )محلول تزریقی( در دمای :نگهداریشرایط 
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 آملودیپین

  Norvasc:ینام تجار 

  بلوک کننده کانال کلسیم :گروه دارویی

  ضد آنژین ؛ ضد فشار خون ؛ وازودیالتور غیر نیتراته:گروه درمانی

 mg5 قرص :شکل دارویی

 Cگروه  :مصرف در دوران حاملگی

 کنترل هایپرتانسیون ، پروفیالکسی آنژین صدری :مصرفموارد 

حساسیت شناخته شده به آملودیپین ، ، تنگی پیشرفته آئورت، نارسایی قلبی ، اختالل  مصرف: عنموارد م

 عملکرد کبدی

سر گیجه ، سردرد ، گرگرفتگی ، هیپوتانسیون ، ، تهوع ،تاکیکاردی ، طپش ؛ ادم محیطی :عوارض جانبی 

 قلب ، 

 جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پاکنترل کنید .  –روزانه وزن  * :توجهات

 *هنگام تغییر وضعیت به آهستگی تغییر وضعیت دهید . 
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 سیلینآموکسی

 : Amoxilینام تجار

 آمینو پنی سیلین :گروه دارویی

 الکتام  –بتا  آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 سوسپانسیون و شربت قرص، کپسول، :شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی 

گونوره ؛ عفونت های سیستمیک ؛ عفونت ادراری ؛ عفونت های کالمیدیائی و مایکو :  موارد مصرف

 پالسمائی در طی حاملگی و آبسه حاد دندان ؛تورم دهانی ؛لنفادنوپاتی و تب  

 یا سفالوسپورین ها  حساسیت به پنی سیلین ها: مصرف عنموارد م

های حساسیتی است. نوع راش پوستی به شکل تهوع و استفراغ، اسهال و واکنش : عوارض جانبی

 .باشد و خاص آموکسی سیلین استماکولوپاپولر بوده و غیر آلرژیک می

 .مودن نیزباید استفاده از بارداری جلوگیری ازسایر روشهای سیلین آموکسی مصرف در هنگام * :توجهات

ر اگ شود، ولی باید مصرف نوبتآن بیادآوردن محض شود، به داروفراموش مصرف نوبت یک که در صورتی*

یز ن بعدی ومقدار مصرف کرده خودداری نوبت آن باشد،از مصرف فرا رسیده بعدی نوبت مصرف تقریبا زمان

 .نباید دو برابرگردد

 .کرد یا پر مصرف خالی معده با توانمیرا  سیلینموکسیآ*

 . بیمار میبایست دوره درمان را کامل کند*

روز قابل  10وسوسپانسیون تهیه شده در یخچال به مدت شود نگهداری اتاق دمای در: نگهداری شرایط

 مصرف میباشد. 
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 آمیودارون

 : Cordaronنام تجاری

 نزوفورانبگروه  :گروه دارویی

 ی(ضد آریتمی قلب یا دهلیز )قلب:گروه درمانی

 ی(میلی گرم 103و  233قرص و آمپول ) :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 بی نظمی ریتم قلبی )آریتمی( در بطن یا فوق بطن، فیبریالسیون یا فلوتر دهلیزی :موارد مصرف

میلی گرم از راه خوراکی به مدت یک تا سه  1633تا  033دوز یا میزان برای شزوع اولیه روزانه  :میزان مصرف

 میلی گرم در روز 633تا  233هفته و میزان مصرف نگهدارنده 

ولی در   SAکم کاری قلبی )برادیکاردی( و اختالل عملکرد گره 0و  2بلوک قلبی درجه :مصرف عنموارد م

 .موارد نارسایی کبدی یا ریوی و تیروئید کودکان با احتیاط مصرف شود

پاتی محیطی ، سردرد و وبی نظمی جدید در ریتم قلبی ، آسیب کبدی ، عارضه ریوی نور:جانبی عوارض

 حساسیت به نور ، اختالل بینایی

 در مورد عالئم گوارشی در ابتدای درمان هشدار دهید.   * :توجهات

 .در مصرف وریدی )انفوزیون ( ، اندازه گیری فشار خون بیمار را باید مد نظر قرار داد*

 به بیمار آموزش دهید تا نبض خود را روزانه اندازه بگیرد. * :  موزشآ

 ماه پس از قطع دارو نباید در معرض نور قرار گیرد . 0تا بیمار *

 .تست ریوی و چشمی بعد از مصرف ضروری است* 

 .دور از نور و حرارات اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری

  



 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

21 | P a g e 
 

 استامینوفن

 Paracetamol:نام تجاری

 مشتق پارا آمینوفنل:گروه دارویی

 ضد درد غیر مخدر ، ضد تب:گروه درمانی

 قرص ، شربت ، شیاف ، قطره ، ویال :شکل دارویی

 Bگروه  :مصرف در دوران حاملگی

 درد های خفیف ، تب:موارد مصرف

 میلی گرم 203تا  123کودکان  -میلی گرم  033تا  020بالغین  :میزان مصرف

 بیماری های شدید کبدی ، حساسیت دارویی:مصرف موارد منع

ضووعف ، خووواب آلووودگی ، زخووم دهووانی ، راش ، ادرار خووونی یووا کوودر ، درد شووکمی ، :عرروارض جررانبی

 مشکالت خونی ، یرقان

قرص استامینوفن را میتووان خورد کورد و بوا مایعوات دیگور مخلووط کورد و خوورد ، بوا شویرینی            :توجهات

 .ها مصرف نشود

 .یوان آب مصرف شوددارو با یک ل:آموزش

درجوه و دور از   03توا   10شویاف بایود در یخچوال و بقیوه اشوکال دارویوی در دموای        :شرایط نگهرداری 

 .نور نگهداری شود

 در حاملگی و شیر دهی عارضه خاصی گزارش نشده است .:نکته
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 استامینوفن کدئینه

 ترکیب استامینوفن+کدئینگروه دارویی:

 ضد دردگروه درمانی:

 قرصدارویی:شکل 

 Cگروه مصرف در دوران حاملگی:

 درد خفیف تا شدیدموارد مصرف:

 ساعت 6ساعت تا  0قرص هر  2تا  1میزان مصرف:

حساسوویت بووه دارو، بیموواری سوویروز کبوودی و کتواسوویدوز دیابتیووک بیموواری   مرروارد منررع مصرررف:

 التهابی روده، زخم روده بزرگ، نارسایی کلیه، 

 سال قابل تجویز نیست. 0نکته: برای کودکان زیر 

 : درد شکم، اسهال، نفزعوارض جانبی

 دارو باید در آغاز غذا مصرف شود. توجهات:

 .در صورت بروز عارضه گوارشی به پزشک مراجعه شودآموزش:

 .)عوارض کلیوی (شودوزن کردن منظم نیز توصیه می* 

 درجه نگهداری شود. 03تا  10در دمای شرایط نگهداری:
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 استازوالمید

 Diamoxنام تجاری :

 آنهیدراز کربنیک آنزیم  مهارکننده گروه دارویی:

 درمان کمکی گلوکوم زاویه باز / ادم / ضد تشنج / بیماری حاد ارتفاع گروه درمانی:

 ؛ آمپول  قرصشکل دارویی:

 Cگروه مصرف در دوران حاملگی:

مووان پیشووگیری و در ؛تشوونج میوکلونیووک   ؛ ، قلیووایی کووردن ادرار گلوکووومدرمووان  مرروارد مصرررف: 

 ، ادم داروئیCHF ادم درت ؛ بیماری صعود سریع به ارتفاعا

رى حوواد کلیوووی، ، عوودم تعووادل  حساسوویت مفوورط بووه سووولفانامیدها، بیمووا  مرروارد منررع مصرررف: 

 .COPDها )هیپوناترمی، هیپوکالمی(، اسیدوز هایپرکلرمیک، الکترولیت

فزایش حجم ادرار)دیورز(، مور مور شدن و تغییر حسی)پارستزی( بخصوص در دستها و ا: عوارض جانبی

 پاها و نواحی تحت فشار، تهوع، عدم تعادل الکترولیتی

الزم  براى تعیین میزان از دست دادن مایعات (I&O) دریافت و دفع روزانه مایعاتتوزین روزانه، * توجهات:

 .وجود بیایدافت وضعیتى فشارخون ممکن است به*  است .

 .صورت خوراکى یا وریدى مصرف شود. تجویز عضالنى آن دردناک استاالمکان بهحتی*

*  .شکلى پیش نیاید، قبل از ظهر مصرف شودخاطر اینکه در خواب بیمار معلت دیورتیک بودن آن و بهبه *

هاى مردگی، پارستزی، ترمور )لرزش(، درد پهلو، یا راشدر صورت وجود گلودرد، خونریزى غیرطبیعی، خون

  .پوستى به پزشک مراجعه کند

 .آمیز خوددارى کندآلودگى از انجام کارهاى مخاطرهدر صورت خواب *

 جاى خنک نگهدارى شودبه دور از نور و در شرایط نگهداری:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85
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 ASA=سالیسیلیک اسید استیل

 Aspirin :نام تجاری

 سالیسیالت گروه دارویی:

  تجمع پالکتی   مخدر/ضدتب/ مهارکنندهب /ضددردغیر ضد التها  گروه درمانی :

 قرص /قرص جویدنی / شیاف اشکال دارویی:

 Cگروه مصرف در دوران حاملگی:

 یکاوازاکو  ویید آرتریترومات، بیماریهای التهابی همچون تبمتوسط تا خفیف،  دردهایانواع  موارد مصرف:

؛سکته قلبی حاد ؛ بیماری کرونری بدون عالمت ؛ آنژین پایدار مزمن و وبعنوان مهار کننده تجمع پالکتی

 آنژین ناپایدار

؛ آنژیوادم و  اختالالت انعقادی خونریزی دهنده؛ زخم معده ؛  حساسیت مفرط؛  آسم موارد منع مصرف:

 کهیر 

 و سردرد و پان سیتوپنی و راش  و جلوگیری از لخته شدن خون زخمهای گوارشی :وارض جانبیع

 حداقل یک هفته قبل از انجام عمل جراحی باید قطع شود* توجهات:

 ه سرکه به مشام رسید قرص دور انداخته شود . اگر بوئی شبیه ب*

 جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پاکنترل کنید –روزانه وزن *

 . شود میل یا شیر غذا با دارو گوارشی عوارض کاهش منظور به *

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%AE%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 استیل سیستئن

 Mucomyst , Parvolex نام تجاری:  

 کولیتیکموگروه دارویی:

 آمپول، قرص و قرص جوشان. اشکال دارویی:

 مکانیسم اثر:

وکوپروتئین ها باعث کاهش ویسکوزیته ترشحات می شود. افزایش مبا شکستن باندهای دی سولفیدی 

گلوتاتیون کبدی که برای خنثی سازی متابولیست های سمی ناشی از مصرف بیش از حد استامینوفن 

 ضروری است.

 : موارد مصرف

ستامینوفن، ب   لئوس مکونیوم ایکتکازی، سل،  لرونشیت، پنومونی، سپتیک فیبروزیس، آمفیزم، آت  مسمومیت با ا

 نوزادان  

 برونکواسپاسم  -راش -کهیر -استفراغ–تهوع  –خواب آلودگی  عوارض جانبی :

 ساعت بعد از بازکردن آن را مصرف نمائید. 66دارو را در یخچال نگه دارید و در عرض * :توجهات 

دوز استنشاقی برونکودیالتور در دسترس داشته باشید تا در صورت برونکواسپاسم مورد  به هنگام استفاده از*

در صورتیکه بیمار به منظور خارج ساختن ترشحات سرفه ناموثر داشته باشد از ساکشن  * استفاده قرار گیرد.

 مکانیکی استفاده نمائید. 

 . رقیق کنید   5DW  %با سرم در انفوزیون وریدی  *
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 C ویتامین–اسید آسکوربیک 

 Ascorbicapنام تجاری:

  C: ویتامین گروه دارویی

 آمپول، قرص و قرص جوشان  اشکال دارویی:

صرف  ستگی یا          موارد م شک شدید، بهبودی  سوختگی های  سکوروی، کمک به درمان  شگیری و درمان ا : پی

 زخم، بیماریهای مزمن و اسیدی کردن ادرار.

در محل تزریق، اسهال، سوزش سر دل، کرامپ شکمی، تخریب سلول داسی        سرگیجه، درد  عوارض جانبی:

  شکل، افزایش دفع ادرار، سوزش ادرار، کریستالوژی، بی خوابی.
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 اسید فولیک

 : Folvite نام تجاری

  VB)6 (اسید فولیک :گروه دارویی

  ویتامین ها :گروه درمانی

 میلی گرمی و تزریقی 0و1قرص :شکل دارویی

 A گروه :دوران حاملگیمصرف در 

 کمبود اسید فولیک ، درمان کم خونی:موارد مصرف

 .میلی گرم در روز مفید است 3.2در درمان یک قرص روزانه و در پیشگیری :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی:مصرف موارد منع

 .ضایعات تنفسی و پوستی بروز می کند ولی نادر است:عوارض جانبی

 باشد.  12مگالوبالستیک باید همیشه همراه با ویتامین ب  مینآاین دارو در :توجهات

 .این دارو در زنان حامله و سالمند بسیار مفید است*

 دارو را خودسرانه استفاده نکنید.  :آموزش

 .در صورت احتمال حساسیت به پزشک اطالع دهید*

 رنگ ادرار ممکن است به زرد روشن تغییر یابد . *

 دارو را در ظروف مقاوم به نور نگاهدارید.اتاق نگهداری شوددر دمای :شرایط نگهداری
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 انسولین

 Iletin: نام تجاری

 هورمون ها :گروه دارویی

 ی(ضد دیابت ) قند :گروه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 Bگروه :مصرف در دوران حاملگی

 کنترل دیابت قندی ، کتواسیدوز دیابتی ، دیابت ناشی از حاملگی :موارد مصرف

 .واحد به ازای هر کیلو گرم وزن معمول است 1تا  3.0طبق دستور متخصص عمل شود.البته  :میزان مصرف

 .حساسیت شدید دارویی و پایین بودن قند از موارد ممنوعیت حساب می شود :مصرف موارد منع

کواهش قنود خوون ، توورم ، قرموزی ، درد محول تزریوق، ضوایعات جلودی آتروفوی )            :عوارض جرانبی 

 .الغری( در محل تزریق ، شوک و حساسیت شدید

را با هم  NPH هر گاه دو انسولین رگوالر و* .تنها انسولین رگوالر یک ساعت قبل از غذا است* :توجهات

 رگوالررامیتوا تنهاانسولین*.دیگر می خواهید تزریق کنید همیشه ابتدا انسولین رگوالر را به داخل سرنگ بکشید

 قندخون(  mg/dl103-03:  نرمال) ناشتا قندخون است الزم موثردیابت درمان جهت*.کرد تزریق وریدین 

 کتون است الزم بیماری دوره طی*.شوند چک گلیکوزیله وهموگلوبین(  mg/dl103-03) بعدازغذا ساعت2

 مکنم اثرانسولین دراوج*.یابد می افزایش انسولین نیازبه بیماروجراحی استرس های دوره شودطی ادرارکنترل

 سریع تعریق؛ضعف؛گیجی؛لرز؛تهوع؛نبض: کنید زیرراچک دهدوتظاهرات رخ پوگلیسمییه است

 آهسته برداشتن درتکلم؛قدم ای؛اختالل حافظه ازحد؛تاکیکاردی؛اختالالت بیش وضعیف؛خستگی

 لیازتنفس؛پ استون بوی استشمام:باشید هیپرگلیسمی تظاهرات مراقب*. وکند؛اضطراب؛ترموروگرسنگی

الر بهترین زمان تزریق انسولین رگو*.ولتارژی الودگی خشک؛خواب ازحد؛گرگرفتگی؛پوست بیش اوری؛خستگی

بیمار می بایست *سط  قند خون را با دستگاههای خانگی اندازه گیری کنید.*یک ساعت قبل از غذا است.

 .برای کنترل قند خون رژیم را نیز رعایت کند

 ق می توان تا یک ماه نگهداری کرد.دارو نباید در معرض اجه حرارت اتانسولین را در در :شرایط نگهداری

 .درجه است 00تا  0دمای مناسب  .نور خورشید یا حرارت قرار بگیرد
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 اپی نفرین

 Adernalin: نام تجاری

 سمپاتومیمیتیک :گروه دارویی

 بازکننده ریه ، باال برنده فشار خون :گروه درمانی

 تزریقی:شکل دارویی

 C هگرو :دوران حاملگی مصرف در

شوک ناشی از  درماندراحیای قلب و ریه داروی بسیار حیاتی است و در  - ایست قلبی :موارد مصرف

 .حساسیت دارویی )آنافیالکسی( یا آسم و حمالت ریوی در کودکان و جوانان بسیار مفید است

قابل استفاده در آسم به صورت زیر جلدی با غلظت  1333/3یا  13333/3میزان غلضت آن  :میزان مصرف

 .میلی گرم تزریق شود 3.0تا  3.1به میزان  1/1333

 آسیب مغزی ، بی نظمی قلب ، نارسایی عروق و حساسیت دارویی:مصرف عنموارد م

 سر درد ، تپش قلب ، تهوع ، افزایش فشار خون ، سنکوپ :عوارض جانبی

 در تهیه غلظت طبق دستور عمل شود. *  :توجهات

گوواهی بوورای بووی حسووی موضووعی از ترکیووب اپووی نفوورین و لیوودوکائین اسووتفاده مووی شووود.این کووار را در  *

 انتهای اندام ها )دست و پا( نباید انجام داد.

 .قلب و فشار خون را کنترل کنیدضربان *

  .افزایش تعداد ضربان قلب جزء عوارض دارویی است :آموزش

 . صرف خودسرانه به ویژه در سالمندی پرهیز کنیداز م*

 .در صورت احتمال حساسیت دارویی به ویژه آنتی بیوتیک ، آن را آماده داشته باشید*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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  ریترومایسینا

    Erythrocin: ی  تجار نام

  لیدماکرو: دارویی گروه

 بیوتیک آنتی: درمانی گروه

mg400, 200Tablet:   mg200Tablet, Chewable:           : Injection   :اشکال دارویی

g1                                     ml/5mg200Powder, For Suspension:  

 B گروه: حاملگی دوران در مصرف

 غیر اورتریت,  لگنی های عفونت, ریوی عفونت,  گوش,  تنفس فوقانی  دستگاه عفونت: مصرف موارد

 رماتیسمی تب,  گونوکوکی

 کبدی نارسایی,  دارویی شدید حساسیت: منع مصرف  موارد

  کهیر,  شنوایی مشکالت,  اسهال,  استفراغ,  تهوع: جانبی عوارض

 .است مناسبی جایگزین اریترومایسین ها سیلین پنی گروه به حساسیت در: توجهات

 اند، یرقان انسدادی و عوارض قلبی با مصرف این دارو گزارش شدهدارو در صورت مصرف مقادیر زیاد

 . شود میل غذا با دارو گوارشی عوارض کاهش منظور به * : آموزش

   .شوند می ظاهر هفته چند طی دارو کبدی وارضع*  

برای جذب بیشتر دارو، آن را با یک لیوان پر آب، یک ساعت قبل  .شود استفاده میوه آب نباید آن همراه به*

 .و یا دو ساعت بعد از غذا، مصرف کنید 

  این دارو ممکن است موجب رشد بیش از حد قارچها یا باکتریهای غیرحساس شود.*

 ساسح بسیار ارگانیسمهای علیه بر زیاد مقادیر با است ممکن ولی است، باکتریوستاتیک دارو این اگرچه *

 .باشد کش باکتری

 .شود نگهداری اتاق دمای در: نگهداری شرایط

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
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 انوکساپارین

 سلکسان :نام تجاری

 ضد انعقاد از دسته هپارین های باوزن مولکولی پائین :گروه دارویی

 ضد انعقاد:گروه درمانی

 واحدی 13333و6333و0333و 2333آمپول های زیر جلدی داخل سرنگ در انواع  :شکل دارویی

 Bگروه :مصرف در دوران حاملگی

بیماران تحت جراحی جایگزینی   - یشگیری از لخته خونی در بیماران با بیماریهای خاص :موارد مصرف

مبوز ترو -پیشگیری از حمله قلبی در آنژین صدری ناپایدار)درد قفسه سینه(  -هیپ یا زانو یا جراحی معده 

 شرایطی که تشکیل لخته خونی در عروق ساق پا میشود   -ورید های عمقی 

اولسرپپتیک ، هموفیلی یا سایر اختالالت هموراژیک ، ترومبوسایتوپنی ، خونریزی اخیر  :مصرف عنموارد م

 بیماریهای شدید کبدی ،، حساسیت شدید به هپارین مغزی ، هایپرتانسیون شدید ،

خونریزی ، هایپرکالمی ، ترومبوسایتوپنی ، نکروز پوست در محل تزریق ، واکنشهای  :عوارض جانبی

 حساسیت مفرط ، استئوپروز در صورت مصرف طوالنی

شمارش * -.توصیه می کردد اندازه گیری غلظت پتاسیم سرم قبل از شروع و در طول درمان * :توجهات

کاهش  %03روزترومبوسایتوپنی یا بروز ضروری است و در صورت  0تعداد پالکتها در درمانهای طوالنی تر از 

ونریزی ناشی از خدر صورت بروز *.تعداد پالکت قطع دارو و اجتناب از مصرف مجدد آن توصیه می شود

، تزریق آهسته داخل وریدی پروتامین سولفات با دوز معین  )دارو over) dosage مصرف بیش از حد

با استفاده از کیسه یز عالئم رابرطرف  درد قرمزی و کبود شدگی در محل تزریقوسفتی * .توصیه می شود

  می کند.

  نگاهدارید آن را منجمد نسازیدCo20دارو را در  :شرایط نگهداری
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 Oseltamivir اسلتامیویر

 کننده نوروآمیداز ویروس آنفلوانزا مهار :گروه داروئی

  ضد ویروس. درمانی:گروه 

 Capsule: 75mg                    Powder for solution: 60 mg/5ml    :اشکال دارویی

 Cگروه  :دوران حاملگی در مصرف

کمتر  را دو و یاها بیماری حاد و غیر کمپلیکه ناشی از عفونت آنفلوانزا در بیمارانی که نشانه   :موارد مصرف

پیشگیری از آنفلوانزا بعد از تماس نزدیک با فرد آلوده، دارو درمانی باید حداکثر تا دو   - اند.از دو روز داشته

  روز بعد آغاز شود.

  عملکرد ضد ویروسی : مکانیسم اثر

الز آنزیم وکسیشود. اسلتامیویرکرب می هیدرولیز کربوکسیالز اسلتامیویر فعال فرم به کبد در استامیویر

شود این عمل جلوی نسخه برداری ویروس را  کند. تصور می نورآمینیداز را در ذرات ویروس آنفلوانزا مهار می

 گیرد. احتماالً از طریق دخالت در تجمع ذرات ویروس و آزاد سازی از سلول میزبان می

شکمی ، اسهال، حالت تهوع، درد  سرگیجه ، خستگی، سردرد، بی خوابی، سرگیجه.  : عوارض جانبی

  برونشیت ، سرفه. استفراغ.

شود. دوز  تنها باعث حالت تهوع و استفراغ می mg 5000مصرف یک دوز به مقدار :مسمومیت و درمان

 است. mg 050روزه  5کلی در یک دوره 

 شود مصرف اسلتامیویر با غذا باعث تسکین عوارض گوارشی دارو می*: توجهات

 باشند استفراغ بیشترین عوارض معمول دارو میتهوع و *

 به بیمار توصیه کنید دوره پنج روزه درمان را کامل کنند حتی با احساس بهبودی*
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 اکسی توسین

 Syntocinon:نام تجارى

  اکسی توسیک گروه دارویی:

  محرک ترش  شیر –محرک انقباض رحم  گروه درمانی :

 واحدی 13و  0: آمپول اشکال دارویی

 Cگروه  مصرف در حاملگی:

سم اثر  ضات طبیعی و خود به خود زایمان(.       مکانی صاف رحم را تحریک می کند )تقلید انقبا ضله  : انقباض ع

 برای افزایش خروج شیر از سینه ها، عضالت صاف پستان را تحریک می کند.

 :مقدار و روش مصرف

سپس به   : ابتدا یک تا دو میلی واحد در دقیقه القاء و تحریک زایمان شود  از راه انفوزیون وریدی تجویز می 

دقیقه یک بار افزایش می یابد )به منظور ایجاد الگوی انقباضووی مشووابه با  03تا  10تدریج با همان مقادیر هر 

 میلی واحد در دقیقه بیشتر شود. 23زایمان خود به خودی( این مقدار نباید از 

میلی لیتر در دقیقه انفوزیون می 13-23واحد اکسووی توسووین با سوورعت 13: سقط ناکامل و اجتناب ناپذیر 

 شود.

میلی  03تا  23واحد در یک لیتر(، با سووورعت  03واحد )حداکثر  03تا  13 کنترل خونریزی بعد از زایمان،

ه واحد پس از زایمان جفت از را    13واحد در دقیقه پس از خروج نوزاد از کانال زایمان، انفوزیون می شوووود یا       

 عضالنی تزریق می شود.

ساعت      صله بعد از تزریق بوده و مدت زمان اثر در تزریق وریدی یک  شروع اثر این دارو در تزریق وریدی بالفا

 است و در کبد و کلیه، متابولیزه و تخریب می شود.
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 موارد منع مصرف:

  یپره ماچوریتلگنی یا قرار گرفتن نامطلوب جنین در رحم مادر،  -حساسیت به دارو، عدم تناسب آشکار سری     

بلی رحم یا سورویکس، وضوعیت های مسوتعد کننده آمبولی ترومبوپالسوتین، زایمانهای     قجراحی ، سور راهی 

 متعدد.

 

 عوارض جانبی:

سایر آرتیمی ها، هیپوکسی، خونر   در جنین: سریع از   یزی داخل جمجمه، تروبرادیکاردی و  شی از خروج  ما نا

 .نوزادیرقان لگن،

بی، های قلحساسیت مفرط منتهی به هیپرتونیستی رحم، پارگی رحم، خونریزی بعد از زایمان، آرتیمی    مادر:

 هماتوم لگن، تهوع، استفراغ، خونریزی زیر عنکبوتیه، افزایش جریان خون.

 سولفات منیزیم باالی سر بیمار باشد . توجهات : 

 مخلوط شود بلکه باید آن را بچرخانید .سرم را تکان ندهید تا محتویات آن *

به پرزانتاسیون جنین و اقطار لگنی توجه کرده در صورتیکه تغییری در ضربان قلب جنین پدید آمد مادر را    *

 به پهلوی چپ بخوابانید .

فشار خون رااندازه گرفته وتغییرات آن رااز نظر خونریزی مد نظر داشته باشید    ریتم وعمق تنفس و نبض و * 

. 

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 امپرازول

 Omezole:نامهای تجارتی 

 بنزایمیدازولمشتقات  :گروه داروئی

 / سرکوبگر اسید معده. پپتیکزخم ضد  درمانی:گروه 

 میلی گرمی 23 کپسول :اشکال دارویی

 Cگروه  :دوران حاملگی در مصرف

شدید  گاستروازوفاژیالریفالکس درمان  -شدید  ازوفاژیت درمان  - زخم دئودنومدرمان   :موارد مصرف

 زخم معدهدرمان  - الیسون-سندرم زولینگردرمان  -

 مفرط نسبت به دارو و ترکیبات آن حساسیت  : موارد منع مصرف 

 جلدی، کهیر و سرگیجهسردرد، اسهال،بثورات  :عوارض جانبی

 درصورت بروز سوءهاضمه، اسهال و کهیر طی درمان، به پزشک مراجعه شود.*   :توجهات

 درصورت اثبات وجود سرطان معده از مصرف این دارو باید خودداری گردد.*

 کپسول دارو باید بالفاصله قبل از غذا و ترجیحاً در صب  مصرف شود*

 .هاى همراه با حادثه، بپرهیزدودگى از رانندگى و دیگر فعالیتآلدر صورت ایجاد سرگیجه و خواب*

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85_%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85_%D8%AF%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85_%D8%AF%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%A7%DA%98%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%A7%DA%98%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%81%D8%A7%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA


 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

36 | P a g e 
 

 اندانسترون

 Zofran :نام تجارى

 سروتونین گیرنده آنتاگونیست :داروئی گروه

 . استفراغضد  :درمانی گروه

 2 آمپولسی سی،  0میلی گرم در  0خوراکی  محلولمیلی گرمی،  0روکش دار  قرص :اشکال داروئی 

 سی سی. 0سی سی، و  2میلی گرم در سی سی، 

 Bگروه  :دوران حاملگی در صرفم

 کانسر جلوگیری و درمان تهوع و استفراغ، بعد از: عمل جراحی، رادیوتراپی، و شیمی درمانی  :موارد مصرف

 مفرط نسبت به دارو . حساسیت  : موارد منع مصرف 

 باید اندانسترون را، با احتیاط تجویز کرد. نارسایی کبددر 

 آژیتاسیون، سرگیجه، سندرم خارج سردرد، خستگی، بدحالی، خواب آلودگی، اضطراب، :عوارض جانبی

 آنژین هرمی، تشنجات گراندمال)نادر(، سنکوپ)نادر(، یبوست، دل درد، احتباس ادرار، آریتمی،

 ساعت بعد از رقیق سازی در درجه حرارت اتاق قابل نگهداری است . 00 :توجهات

 

 

 

   

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%D8%AF
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 ایزوکسوپرین

  :       Vasoprine          تجارتی نام

 ( سمپاتومیمتیکآدرنرژیک  ) β:آگونیست  داروئیگروه 

 شل کننده رحم  : وازودیالتور محیطی / گروه درمانی

  : mg       10Tab:  شکل داروئی

 C: گروه   مصرف در دوران حاملگی

 بیماری رینود  -  های عروق محیطیبیماری درمان - نارسایی عروق مغزی درمانموارد مصرف : 

نیز  رحم ،تحریک عضله قلب و  شل کنندهوازودیالتوری عالوه بر اثر ایزوکسوپرین با توجه به اینکه :نکته

 نیز کاربرد داشت . زایمان زودرس هست، قبال گاهی جهت توقف

  –برای زایمان زودرس  – زایمان بالفاصله بعد از - خونریزی شریانیموارد منع مصرف :

 درصورت وجود عفونت 

 و درد قفسه سینه  اتساع شکمی؛  تاکیکاردی ،طپش قلب ،هیپوتانسیون:  عوارض جانبی

 : از تغییر وضعیت ناگهانی بپرهیزید . توجهات 

 .کنترل فشارخون و نبض بیمار الزم است *

 .را باید قطع کرد در صورت ایجاد راش، مصرف ایزوکسوپرین*

 

 نگهداری شود . co30-15 : در درجه حرارت  شرایط نگهداری

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%BE%D8%B4_%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%BE%D8%B4_%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9_%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

38 | P a g e 
 

 ایمی پنم

 تاینام  -:Primaxin نام تجاری

 ام(آنتی بیوتیک )واجد بتاالکت:گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 میلی گرم 1333و 033ویال های :شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

اسووتخوانی ، ضووایعات پوسووتی ،  -در درمووان عفونووت هووای ریوووی ، عفونووت هووای اداری:مرروارد مصرررف

 عفونت زنان و زایمان،آلودگی میکروبی کلیه ها یا دریچه های قلبی

سواعت و در نووع وریودی نبایود      20میلوی گورم در    1033بورای تزریوق عضوالنی حوداکثر     :فمیزان مصر

 .میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن باشد 03بیش از 

 .حساسیت شدید دارویی ، شوک و یا بلوک قلبی:مصرف موارد منع

 تهوع ، استفراغ ، اسهال ، لرزش دست ، سردرد ، خارش و کهیر:عوارض جانبی

 ایون  تزریقاحتموال واکونش حساسویت شودید بوا تشونج را در حوین تزریوق در نظور بگیریود          *  :توجهات

 .است ممنوع اکیدا دچارمننژیت دارودرکودکان

 در را گوورم میلووی 003 بیشووتراز ودوزهووای دقیقووه 23-03 درموودت را گوورم میلووی 003 کمتووراز دوزهووای*

 . کنید تزریق وریدی انفوزیون دقیقه 03-63 مدت

 شود رقیق الکتات حاوی های داردونبایدبافراورده ناسازگاری بارینگرالکتات پنم ایمی*

 . شود خودداری وریدی داخل سریع ازتزریق*

 .دهید کاهش را وریدی داخل انفوزیون سرعت واستفراغ تهوع بروزحالت درصورت*

 .تاریخچه حساسیتی دارویی خود را به اطالع پزشک برسانید:آموزش

 .ج ضروری استنمصرف داروی ضد تشنج در بیماران با سابقه تش*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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  ایمونوگلوبولین ضد کزاز

 تتابولین :نام تجاری

 آنتی بادی ضد توکسین کزاز :گروه دارویی 

 ایمنی پاسیو علیه کزاز :گروه درمانی

 ویال :شکل دارویی

 کزاز در افرادزخمی بیماری بر علیه انتقالی ایجادایمنی برای فرآورده این: موارد مصرف
  

  :جانبی عوارض

  تشنجو تنفسی ، کهیر، اختاللفشار خون، کاهشآنافیالکتیک شوک

 هشدارها:
 شود. انجام حساسیت، آزمونازتزریققبل*

 کانکود برای توانمیشود. اگرچه استفاده پیشگیری برای پادزهر نبایداز آن اثر این بودن کوتاه بدلیل*

 عالف ایجادایمنی برای طور همزمان باید به صورتکرد. در این هخطر ابتال استفاد و درمعرض نشده واکسینه

 شود.توکسوئید کزاز نیز تزریق

افراد با  برای 1:133و  سابقه افرادبدون برای 5:13) شده رقیق لیتراز محلولمیلی 2/0ر:  مقداحساسیت آزمون*

 عدم در صورتدقیقه 03کرد. بعد از  تزریق یا پادزهر راباید زیرجلدی اسب طبیعی ( از سرمآلرژیسابقه

مقدار توانمی حساسیتی واکنش عدم شود، درصورت باید تزریق نشده رقیق لیتر ازفرآورده میلی 2/0 واکنش

  .کرد پادزهر را مصرف از این کافی

 ندارد.بنابراین برخود باکتریکندو اثریمیرا خنثی Clostridium tetani باکتریپادزهر فقط سم این*

 قابل ید اثرتخریبی ترکیبات بوسیله زخم .ضدعفونیاست ضروری زخم هایپادزهر، سایردرمان برتزریق عالوه

 نیزدارد. باکتری بر سم ایمالحظه

 د فقط یکباشد، بیمار بای شدهیا قبال با توکسوئید کزاز واکسینه داشتهحساسیت سرم فرد به هک در صورتی *

 . پادزهر نیست تزریقبه کند و نیازی توکسوئید کزاز دریافتتزریق نوبت

 لشام و عالمتی جراحیدرمانهای پادزهر، همزمان برمصرف کزاز، عالوه بیماری منظور درمان به

 باشد.می ضروری عضالنی هایکنندهها وشلها، ضدتشنجها، آرامبخشبیوتیکآنتیمصرف

 کرد. جلوگیریو از انجماد آن سانتیگراد نگهداری درجه8-2 بین را باید در دمای فرآورده:  شرایط نگهداری
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 ایندومتاسین

    : Indocid تجاری نام

 ( NSAIDs)استروئیدی غیر التهاب  ضد: دارویی گروه

 التهاب ضد,  )غیر مخدر ( درد ضد: درمانی گروه

 : mg             :50,10mg                Supp 75mg           Tab : 25Cap  0 : دارویی شکل

 B گروه: حاملگی دوران در مصرف

,  ماتیسمیر و التهابی های بیماری در التهاب ضد,  متوسط تا خفیف دردهای درمان در: مصرف موارد

 مفاصل تورم,  آرتروز

 دارویی شدید حساسیت و آسم,  گوارشی حاد خونریزی:  منع مصرف موارد

 مشکالت, کلیوی ؛ عوارض بیخوابی ،سرگیجه؛  سردرد ،اسهال و تهوع ،اختالالت گوارشی:  عوارض جانبی

 خونی

 و کرد قطع را دارو بایست می که شود بزس آنها ادرار و شوند زردی دچار است ممکن بیماران *: توجهات

 .داد انجام کبدی های تست

  .شود جویده نباید قرص*. شود میل آلومینیوم شربت یا باشیر دارو*

 .فعال دستگاه گوارش و تاریخچه عود آن نباید مصرف شوداین دارو در بیماران با ضایعات *

 *NSAIDs   ایندومتاسین ممکن است باعث پنهان ماندن عالئم عفونت گردند. بنابراین در فرد از جمله

 .مبتال به عفونت، باید با احتیاط کامل مورد مصرف قرار گیرند

و دور از نور، رطوبت و داخل جعبه  سانتیگراد درجه 03این دارو را باید در دمای کمتر از :  شرایط نگهداری

 .نگهداری کرد

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
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 بتامتازون

 Celestone: نام تجاری

 ن(گلکوکورتیکوئید )کورتو:گروه دارویی

 التهاب ، مهار ایمنیضد :گروه درمانی

 ؛پماد ؛ کرم و قطره آمپول ؛قرص :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 التهاب شدید و مهار سیستم ایمنی ، نارسایی کورتکس آدرنال:موارد مصرف

 میلی گرم وریدی 6تا 0/3میلی گرم به صورت خوراکی یا 2/0تا 6/3روزانه :میزان مصرف

 های قارچی و حساسیت شدیدعفونت :مصرف موارد منع

سوردرد ، افوزایش اشوتها ، ضوعف ، افوزایش وزن ، پرموویی صوورت ، بوی خووابی و بوی           :عوارض جرانبی 

 قراری

 .قطع داروی استروئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد:توجهات

 .بتامتازون خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد :آموزش

 .جای خشک و خنک نگهداری شوددر :شرایط نگهداری
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 بتاهیستین

  Betaserc:تجاری نام

 هیستامین آنالوگ :گروه داروئی

 منییر ضدو  سرگیجه:ضد  گروه درمانی

 C: گروه  مصرف در دوران حاملگی

 میلی گرمی  0 قرص: شکل داروئی

 ( ؛ درمان سرگیجه )سرگیجه، وزوزگوش،کاهش شنوائی Menier’sبیماری موارد مصرف:

 زخم گوارشی فعال؛  فئوکروموسیتوما مصرف: موارد منع

 اختالالت گوارشی، سردرد، بثورات پوستی و خارش :عوارض جانبی

  درصورت ابتال بیمار به آسم،سابقه زخم گوارشی با احتیاط مصرف شود.* :توجهات

 ونباید با آنتی هیستامین تجویز شود . این دارو مشابه هیستامین عمل میکند*

 باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد*

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%DB%8C%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
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 یدینبیپر

 Nimuscar- (Akinetone) -آکینتون نام تجاری:

 : آنتی کولینرژیک  گروه داروئی

 : ضد پارکینسونیسم گروه درمانی

 C: گروه  مصرف در دوران حاملگی

 گرممیلی 13و آمپول mg 2: قرص داروئیشکل 

-کوردن عووارض اکسوتراپرامیدال داروهوا بوه کوار موی       در درموان پارکینسوون و برطورف    موارد مصررف: 

 رود.

 گیجی و منگی  -گرفتگی عضالت -تاری دید -چشم درد -اغتشاش شعور عوارض جانبی:

 از قطع ناگهانی دارو اجتناب ورزید . *: توجهات 

خشووکی دهووان از آدامووس ؛ آب نبووات و نوشوویدن جرعووه هووای مکوورر آب اسووتفاده   بوورای برطوورف شوودن*

 نمائید .

 این دارو میزان تعریق را کاهش میدهد.  *

مراقب سوء مصرف این دارو جهت ایجاد کردن سرخوشی باشید .*  
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 بیزاکودیل

 : ملینگروه دارویی

  ملین محرک درمانی:گروه 

 میلی گرمی و قرص. 13و  0شیاف اشکال دارویی:

کوتاه مدت یبوست، تخلیه رکتوم و کولون قبل   به عنوان ملین یا مسهل محرک جهت درمان  موارد مصرف: 

 از انجام آزمایش و یا جراحی به کار می رود.

 : آپاندیسیت یا وجود نشانه های آن، خونریزی و التهاب رکتوم، انسداد روده، کولومتولیموارد منع مصرف

  پ های عضالنی ماسهال، تهوع و تحریک مخاط روده، ضربان نامطلوب قلب، کرا :عوارض جانبی
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 پاراستامول

 Apotel: نام تجاری

 : ضد درد ، ضد تب دارویی گروه

 میلی لیتر محلول تزریقی 0,0گرم پاراستامول در  1: آمپول تزریقی محتوی شکل دارویی

 B: گروه  مصرف در دوران حاملگی

درمان سریع االثر   -تسکین موقتی درد های خفیف تا متوسط  خصوصا بعد از اعمال جراحی موارد مصرف:

 تسکین اورژانسی هیپرترمی و درد وقتی تجویز اشکال داروئی دیگر، ممکن نباشد.  -تب 

آغاز می شود و شامل: تهوع ، استفراغ ، بی اشتهائی ، رنگ  ساعت  20معموال بعد از  :عالئم مسمومیت

استیل سیستئین به صورت خوراکی یا وریدی ، بسته به میزان  -ان  پریدگی و درد شکمی. تجویز آنتی دوت

 ساعت انجام می شود. 13مسمومیت، به فواصل زمانی 

 آمیناز:کاهش فشار خون ، تنگی نفس، افزایش سط  ترانس عوارض جانبی

 در افراد با نارسائی کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود.* توجهات:

 در افراد الکلیسم ، دچار سوء تغذیه و دهیدراته با احتیاط مصرف شود.*

 در افراد با نارسائی کبدی حاد منع مصرف دارد.*در افراد حساس به پاراستامول منع مصرف دارد.*

ث ایجاد مسمومیت و صدمات جدی به کبد می شود. اولین عالئم دوزهای باالتر از میزان تجویز باع*

روز بعد از تجویز مشاهده می شود.بعد از مشاهده عالئم مسمومیت باید آنتی دوت  6تا  0یا  2مسمومیت 

 دقیقه انفوزیون گردد. 55محلول تزریقی باید در زمان بیشتر از * تراپی سریع انجام شود.

موش شد و زمان مصرف دوز بعدی رسید ، الزم به دو برابر کردن میزان در صورتی که مصرف دارو فرا*

 مصرف نمی باشد.
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 پانتوپرازول

 Pantozolنام تجاری:

 : مهار کننده پمپ پروتون   گروه داروئی

 : کاهنده اسید معده   گروه درمانی

 B: گروه  مصرف در دوران حاملگی

 ,mg 15,40,20 کپسول و mg03و ویال mg 20 –mg  00قرص شکل داروئی:

 درمان و پیشگیری رفلکس معده، مری، درمان زخم معده و اثنی عشر موارد مصرف:

در صوورت هرگونوه حساسویت بوه موادر مویثر و یوا سوایر اجوزاء قورص مصورف آن             موارد منع مصررف: 

 منع شده است.

 زردی -تنگی نفس -سینه  درد قفسه -حساسیت -سردرد -اسهال عوارض جانبی:
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 پتاسیم کلراید 

 : جانشین پتاسیم  گروه داروئی

 : اصالح الکترولیتی  گروه درمانی

  ml10mEq/2ml , 10mEq/1ویال  — :mg 600-500, Tablet:  اشکال داروئی

 A: گروه مصرف در حاملگی

 ؛ آلکالوز متابولیک یا بدون همراه هیپوکالمی  ؛ با دیگوکسین مزمن مسمومیت   :موارد مصرف

 طوالنی ،استفراغسهالا

در عملکرد  یا شدید، اختالل طوالنی شود: اسهال دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف این:  هشدار

 و زیادی قلب  ، انسداد شدید یا کاملایدوره ، فلج ،انسداد رودهمعده  تخلیه زمان بودن طوالنی ، مری

 شود.می خون پتاسیم زیادی منجر به  که یا حاالتی خون پتاسیم

، در تنفس ، اشکالیا گزگز دردستها، پا یا لب ، بیحسیقلب یا آهسته نا منظم ضربان:  عوارض جانبی

 در پاها  سنگینی یا احساس ، ضعفیا ضعف ،خستگیاضطراب

 شود.می استفاده مدر یا دیگوکسین اگر از داروهای شود، بویژه باید کامل ماندر دوره*   توجهات : 

 است ضروری پزشک به فوری ، مراجعهگوارشی خونریزی بروز عالئم  در صور ت*     

 .است خطرناک بروز آریتمی احتمال بعلت mEq/L 0/0از بیش  پالسمائی  هایغلظت*      

 است ممکن پتاسیم غلظت گیری و اندازه الکتروکاردیوگرامبیمار، بررسی وضعیت دقیق پیگیری *       

 ضروری باشد.

 اسیمکلرور پت (،انفوزیونسرم کراتینین یا افزایش ادراری )کمدر عملکرد کلیه بروز اختالل در صورت*         

 شود. باید فورا قطع
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 پتیدین

 :Dolantinنام تجاری

 فنیل پیپریدین:گروه دارویی

 مخدر:گروه درمانی

 میلی گرم  133و03تزریقی:شکل دارویی

 در حوالی زمان زایمان D و گروه B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 درد متوسط و شدید و قبل از عمل و کمک بیهوشی:موارد مصرف

 ساعت 0زیر جلدی یا آهسته وریدی هر  ؛میلی گرم عضالنی100تا 25:میزان مصرف

 در آسم ، حساسیت شدید دارویی، تشنج ، افراد پیر و نارسایی کبد و کلیه :مصرف موارد منع

 دپرسووویون؛آسیستول؛خوووواب آلوووودگی ، یبوسوووت ، تشووونج ، خشوووکی دهان :عررروارض جرررانبی

 شدید هیپوتانسیونو قلبی ریتمی دیس؛تشنج؛تنفسی

 علت درد توصیه نمی شود.تزریق زیر جلدی به :توجهات

 عالئم حیاتی بیمار را کنترل کنید.*

 .برای تزریق وریدی سرم در نرمال سالین یا سرم دکستروز رقیق کنید*

 به علت خواب آلودگی کار دقیق و رانندگی ممنوع است. * :آموزش

 .نمائید درتخت وچرخش عمیق سرفه،تنفس به بیمارراتشویق ازبروزآتلکتازی منظورجلوگیری به*

 .پرهیزنمائید ناگهانی ازتغییروضعیت وضعیتی ازهیپوتانسیون جلوگیری رای*ب

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 پرازوسین / ترازوسین

 Minipress:نام تجاری

 آدرنرژیک -αمسدود کننده رسپتور :گروه دارویی

 ضد هیپرتانسیون:گروه درمانی

 قرص  :شکل دارویی

 C گروه :دوران حاملگیمصرف در 

 -  BPH هیپرتانسیون    :موارد مصرف

ارتعاش بدن، تهوع، خواب آلودگی ، خشکی ؛هیپوتانسیون ارتوستاتیک ؛سردرد، سرگیجه  :عوارض جانبی

 بینی، اختالل در بینایی و تورم زانوها 

 شیردهی  –حساسیت مفرط :مصرف موارد منع

کارهای پرمخاطره انجام می دهند باید هنگام مصرف این دارو از کلیه رانندگان و افرادی که * :توجهات

 فعالیت های مربوطه دست بکشند.

 جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پاکنترل کنید .  –*روزانه وزن 

 *هنگام تغییر وضعیت به آهستگی تغییر وضعیت دهید . 

 خشک و خنک نگهداری شود. این دارو باید در محفظه سربسته و در جای: شرایط نگهداری
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 پروپرانولول

 Inderal:نام تجاری

 2مهار کننده گیرنده بتا:گروه دارویی

 ضد فشار خون ، ضد میگرن:گروه درمانی

 قرص ، آمپول :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 فشار خون ، بی نظمی ریتم قلبی، درمان درد قلبی ، پیشگیری سردرد عروقی:موارد مصرف

 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم 3.2بار در روز و در آریتمی  2میلی گرم  03در فشار خون :میزان مصرف

 .در مورد شوک قلبی ، نارسایی احتقانی قلبی، آسم ریوی ممنوع است:مصرف موارد منع

خستگی ، کاهش فشار خون ، درد قفسه سینه ،وزوز گوش ، اشکال در صحبت کردن، تهوع :عوارض جانبی

، اسهال،شب ادراری ، کاهش میل جنسی ، عفونت مجاری ادراری ، درد کلیوی ، درد مفاصل و کمر درد و 

 ضایعات پوستی

 .دارو به همراه غذا تجویز شود*فشار خون و نوار قلب بیمار باید کنترل شود.  :توجهات

 مصرف دارو نباید به طور ناگهانی قطع شود.*  :آموزش

 ا احتیاط مصرف شود. این دارو در سالمندان ب*

 .در موارد اضطراب و تپش قلب هم کاربرد دارد*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 Protamine Sulfateپروتامین سولفات

 دوتآنتی :گروه داروئی 

 آنتاگونیست هپارین درمانی: گروه

 C: گروه مصرف در حاملگی

  :mg/ml10         )(5mlUAH/ml  1000Injection     شکل دارویی:

 در مصرف بیش از حد هپارین به شکل زیر استفاده می شود: موارد مصرف:

پروتامین برای خنثی  mg1شود. بالغین و کودکان: دوزاژ براساس بررسیهای انعقادی خون وریدی تعیین می

اه وریدی تزریق هپارین بدست آمده از مخاط روده، از ر 115Uهپارین بدست آمده از نسج ریه یا  90Uکردن 

در هر دورر 50mgدقیقه انجام شود. حداکثر دوزاژ،  0تا یک صورت آهسته و در خالل شود. تزریق باید بهمی

 ای است.دقیقه 13

این دارو وقتوی در حضوور هپوارین تجوویز شوود. بوا هپوارین ترکیوب شوده و یوک کموپلکس            : مکانیسم اثر

 شود.میدهد و مانع اثرات هپارین پایدار تشکیل می

 : حساسیت به ماهی ؛ بیماریهای قلبی و عروقی ؛ کودکان موارد منع مصرف

برافروختگووی گووذرا، احسوواس گرمووی، تنگووی ؛  :افووت ناگهووانی فشووارخون، برادیکوواردیعرروارض جررانبی

 نفس، خونریزی، حساسیت مفرط.

 تجویز:

د نیووز دارای اثوورات توور از هپووارین داشووته و همچنووین خووو کووه پروتووامین نیمووه عموور طوووالنی از آنجووایی

 ضدانعقادی است، دوزاژ دارو را بدقت تعیین نمائید.



 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

52 | P a g e 
 

 رقیق نمود. 5%توان در محلول نرمال سالین یا دکستروز دارو را می

 توجهات :

پروتووامین را نبایوود در موووارد خووونریزی جزیووی بوودنبال درمووان بووا هپووارین تجووویز کوورد، زیوورا ایوون موووارد *

 ساعت برطرف خواهند شد.بدنبال قطع هپارین ظرف چند 

 ساعت بعداز تجویز هر دوز دارو کنترل کنید. 0فشارخون و نبض بیمار را هر دقیقه یکبار حداقل تا *

 گیری کرد.دقیقه بعداز تجویز پروتامین سولفات اندازه 0-10توان های انعقادی را میتست*

 پروتامین سولفات نصف می گردد.*هر یک ساعت که از تجویز هپارین بگذرد ؛دوز محاسبه شده 

 *حساسیت به ماهی را سوال کنید در صورت وجود حساسیت دارو باید با احتیاط مصرف شود . 

 آموزش بیمار / خانواده :

گوردد  به بیمار توصیه کنید توا برطورف شودن خطور خوونریزی از فعالیتهوایی کوه منجور بوه خوونریزی موی           

 پرهیز نماید.

 مصرف در دوران شیردهی:

وارضی برای آن در انسان ثابت نشده، با این وجود منافع دارو باید در برابر ضررهای احتمالی آن سنجیده ع

 شود.

نگهداری نمود. از یز زدن دارو  30C-15پروتامین سولفات را باید در درجه حرارت  :شرایط نگهداری

 جلوگیری نمائید.
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 پروژسترون

  Cyclogest:نام تجاری

 هورمون :گروه دارویی

 : پروژستینگروه درمانی

 233و  mg033، شیاف  mg03و  20آمپول  :شکل دارویی

 X گروه :مصرف در دوران حاملگی

هورمووون درمووانی در زمووان یائسووگی، اخووتالالت هورمووونی کووه باعووث قطووع یووا عوودم   :مرروارد مصرررف

 قاعووودگی شووووند، خوووونریزی بووودون علوووت رحموووی ، درموووان نارسوووایی جسوووم زرد تخمووودانی         

 روز در اختالل قطع قاعدگی 13تا  6میلی گرم به مدت  13تا  50 :مصرفمیزان 

وآمبوولی ) لختوه شودن خوون در انودام هوا بوه ویوژه سواق و لگون ( ،           بسوابقه تروم  :مصررف  موارد منع

 وحساسیت مفرط نارسایی کبد و خونریزی و سرطان تخمدان

میگرنوی، فشوار خوون بواال      ایست قلبی مهمتورین عارضوه اسوت ولوی سورگیجه ، سوردرد      :عوارض جانبی

 وهیپرگلیسمیقاعدگی، تغییر رنگ پوست ،، تهوع

ماهانوه( ابتودا از اسوتروژن اسوتفاده کنیود. در صوورت تزریوق عضوالنی ،         )در اخوتالالت قاعودگی  :توجهات

در .عمیووق تزریووق شووود. قنوود خووون در عووده ای بوواال مووی رود.ممکوون اسووت مشووکالت چشوومی بووروز کنوود 

 را چک کنید. بیماران دیابتی گلوکز خون

 در صورت سرگیجه ، درد ساق یا تورم اندام تحتانی به پزشک اطالع دهید. *  :آموزش

 .مشکالت بینایی هر چند کوچک را به پزشک اطالع دهید*

 نگهدارید. oc8-2وشیاف در در دمای معمولی نگهداری شودآمپول  :شرایط نگهداری
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 پرومتازین

 : Phenerganنام تجاری

 فنوتیازین ها:گروه دارویی

 ؛ضد سرگیجه ، ضد حساسیت آرام بخش:گروه درمانی

 قرص و شربت و آمپول:شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

 حساسیت و خارش پوستی ، بی خوابی ، تهوع ، استفراغ:موارد مصرف

 ساعت 6میلی گرم هر  3.1در بالغین یک قرص و کودکان یک قاشق شربت :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی ،صرع ، حمالت حاد فشار خون:مصرف موارد منع

عوووارض خووونی ، زردی ، تشوونج ، کومووا ، سوورگیجه ، بووی قووراری و بووی اشووتهایی ،   :عرروارض جررانبی

 یبوست ، خشکی دهان ، مشکالت تنفسی ، استفراغ

   داروی خوراکی با غذا یا شیر یا آب میوه استفاده شود.:   توجهات

 باید کنترل شود.وضعیت تنفسی بیمار *

 .مرگ ناگهانی در نوزادان و شیر خواران گزارش شده است*

 به علت خواب آلودگی از رانندگی اجتناب شود. :آموزش

 .بدون تجویز پزشک مصرف نشود*

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 P.E.G=پلی اتیلن گلیکول

  پیدروالکس :نام تجاری

 گلیکول پلی اتیلن :گروه دارویی

 ملین اسموتیک :گروه درمانی

 پودر برای مصرف خوراکی :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

تخلیه و پاکسازی دستگاه گوارش قبل از کولونوسکوپی،  - ملین برای یبوست حاد و مزمن :موارد مصرف

  انجام اعمال رادیولوژی و جراحی های دستگاه گوارش

موارد حساسیت به دارو، انسداد دستگاه گوارش، کولیت اولسراتیو، کرون و نارسایی در  :مصرف موارد منع

 قلبی منع مصرف دارد.

 ناراحتی های موضعی دستگاه گوارش مانند نفز، دردهای شکمی و تهوع :عوارض جانبی

 ساعت بعد و در دوز باال )تخلیه دستگاه گوارش( 02-00اثر دارو در دوز کم )ملین( * :توجهات

بر خالف ملین های محرک )مانند مشتقات سنا( که مصرف آن ها حداکثر * ساعت بعد، آغاز می شود. 1-0 

 تا یک هفته مجاز است، مصرف مداوم پیدروالکس تا سه ماه فاقد هرگونه عارضه جانبی است.

ساعت  2 بهتر است به دلیل اختالل در جذب،*. سال کاربرد دارد 2پیدروالکس در بالغین و اطفال باالی *

 قبل از شروع و بعد از اتمام پیدروالکس، داروی دیگر خورده نشود .

 : نگهداری  شرایط

درجه سانتی گراد نگهداری نمایید . محلول آماده ی پیدروالکس را  03دور از نور و رطوبت ودر دمای کمتر از 

 ساعت می توانید به صورت دربسته در یخچال نگهداری نمایید 00تا 
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 هاپنی سیلین 

 Beepen: نام تجاری

 ضد میکروب ها :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 ویال قرص ، شربت ، :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 در درمان عفونت های ریوی ، عفونت پرده مغز )مننژیت ( ، دیفتری، سفلیس :موارد مصرف

در انواع عفونت ها  6.0.0و پنی سیلین  033333و   Gسیلین،بنزاتین ، پنی   vانواع پنیسیلین :میزان مصرف

 .کاربرد دارند از آنژین چرکی تا عفونت های شکمی و ریوی و میزان مصرف متفاوتی دارند

 حساسیت شدید دارویی :مصرف موارد منع

یق رحساسیت شدید ،تهوع ، استفراغ ، تشنج ، کوما ، عوارض خونی ، آبسه استریل محل تز :عوارض جانبی

 ، واکنش پوستی، تب

ابقه س*حساسیت به پنی سیلین اغلب به نوع تزریقی بروز می کند و در نوع خوراکی اندک است. :توجهات

 حساسیت بیمار به آن را از بیمار بپرسید .

 .عملکرد کلیه وکبد باید کنترل شود* 

 .تحت نظر باشد ازنظر کهیر وقرمزی و... دقیقه 03بعد از تزریق به مدت بیمار :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 نییدون آیداووپ

 بتادین  :نام تجاری

 ضد عفونی کننده موضعی طبقه بندی درمانی:

 Dگروه  طبقه بندی مصرف در حاملگی:

شویه   اشکال دارویی:  سته بندی های مختلف،   %13، محلول موضعی   %0/0کراپ س ، بتادین ا %1دهان در ب

 %13، پماد موضعی %13ژل و دوش واژینال 

پیشگیری و درمان عفونت های سطحی، به عنوان ضد عفونی کننده موضعی برای سوختگی        موارد مصرف: 

 ها، بریدگی ها و سایر جراحات کوچک و درمان واژینیت

صرف و احتیا :  صرف به عنوان آنتی       موارد منع م سیت به یُد، م سا سیتیک مهبلی در حاملگی )گروه  ح

D  در سوختگی های وسیع به ویژه در بیماران دچار اسیدوز متابولیک یا اختالل عملکرد کلیه باید با احتیاط ،)

 مصرف شود.

  اسیدوز متابولیک، اختالل فعالیت کلیه. عوارض جانبی:
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 یکلینتتراس

 : Tetracyn نام تجاری

 تتراسایکلین :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک:درمانیگروه 

 %0و پماد جلدی  %1چشمی، پماد میلی گرمی 203کپسول  :شکل دارویی

 D گروه :مصرف در دوران حاملگی

عفونوت هوای عموومی خفیوف توا متوسوط، بیمواری عفوونی لگون ، عفونوت گونوکووکی ،            :موارد مصررف 

 بیماری های مقاربتی، سفلیس ، عفونت مجاری ادراری در زنان

 بار در روز 0کپسول 2یک تا :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی:مصرف موارد منع

تهوووع ، اسووتفراغ و اسووهال جووزء عوووارض گوارشووی آن مووی باشوود.ناراحتی شوودید    :عرروارض جررانبی

 .گوارشی و زخم مریممکن است بروز کند.اختالالت خونی نیز از عوارض مهم است

 شوید. ابتدا از کشت و آنتی بیوگرام می بایست مطمئن :توجهات

 .عوارض گوارشی را با خوردن غذا با دارو کاهش دهید*

 بیمار نباید در معرض نور قرار بگیرد.  :آموزش

 این دارو نباید تاریز گذشته باشد زیرا باعث عوارض شدید کلیوی می شود.*

 .اسهال را جدی بگیرید و به پزشک اطالع دهید*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 امیک اسید )ترنسید(زترانگ

   cyklokapronنام تجاری :

 فیبرینولیزضد گروه داروئی : 

   آنتی هموراژیکگروه درمانی : 

 B گروهمصرف در دوران حاملگی : 

 mg03وآمپول  mg500کپسول  اشکال دارویی:

 -درموان( : خوونریزی بعود از جراحوی دنودان در بیمواران مبوتال بوه همووفیلی )پیشوگری و          موارد مصرف

برداشووت پروسووتات یووا   -مخووروط بوورداری از بافووت گووردن رحووم    -خووونریزی بعوود از اعمووال جراحووی   

خووونریزی درون  -هیپرمنوووره –خووونریزی از بینووی -خووونریزی ناشووی از هیپرفیبرینووولیز  -جراحووی رحووم 

 آسای ارثیکهیر  غول -اتاقک چشم 

ی اسووت پیونوود پروتئینووی ایوون دارو غلظووت دارو در شوویر مووادر تقریبوواً یووک درصوود غلظووت سوورم پخرر :

 یابد.بسیار کم است. ترانگزامیک اسید به آلبومین سرم پیوند نمی

وجوود لختوه فعوال داخول عوروق )خطور تشوکیل ترموبووز شودید و حتوی کشونده            موارد منع مصررف: 

 وجود دارد.

کموی فشوار خوون )سورگیجه یوا منگوی، خسوتگی یوا ضوعف غیرمعموول( ممکون اسوت              عوارض جانبی:

 - اسووتفراغ – تهوووع -اسووهال – توواری دیوود یووا سووایر تغییوورات بینووایی  - تزریووق سووریع وریوودی باشوود از 

 شدن خون قاعدگی(گی )ناشی از لختهدناراحتی غیرمعمول در قاع
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کمووپلکس  IXمصوورف همزمووان بووا کمووپلکس ضوود مهووار انعقووادی یووا فوواکتور هررای دارویرری:تررداخل

 ممکن است خطر بروز  عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.

کننوده از بووارداری حواوی اسووتروژن ممکون اسووت خطوور    مصورف همزمووان بوا داروهووای خووراکی جلوووگیری   

 تشکیل ترومبوز را افزایش دهد.

ترومبولیتیووک )ماننوود اسووترپتوکیناز، یووا اورکینوواز( اسووت. اسووید      یاسووید ترانگزامیووک متضوواد داروهووا  

   انگزامیک ممکن است در درمان خونریزی شدید ناشی از داروهای ترومبولیتیک میثر باشدتر

 توجهات  : 

 انجام اقدامات زیر در پیگیری وضعیت بیمار اهمیت دارند:*

 معاینات چشمی از جمله آزمونهای صحت بینایی، بینایی رگها، ته چشم و میدان بینایی*

 قبل و در حین درمان ؛عملکرد کبدی بیمار را کنترل کنید . *

 

 

. 
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 تریامترن اچ 

 دیازید :نام تجاری

 دیورتیک نگهدارنده پتاسیم :گروه دارویی

 دیورتیک :گروه درمانی

   mg 25mg+Hydrochlorothiazide  50Tablet: Triamterene:اشکال داروئی 

 Cگروه  مصرف در حاملگی:

می دردرمان ک؛  هیپرتانسیون اولیه  ؛ سندرم نفروتیک، سیروزکبدی، نارسایی احتقانی قلب :موارد مصرف

 مدر؛  خون پتاسیم

ه حساسیت مفرط شناخته شد؛آنوری، بی کفایتی حاد یا مزمن کلیه، نفروپاتی دیابتی  :موارد منع مصرف

 نسبت به این دارو یا مشتقات سولفونامیدها. 

کم   -  آنافیالکسی  -خشکی دهان   - حالت ایستاده ، کمی فشار خون در  - سرگیجه :عوارض جانبی

 خونی مگالوبالستیک 

برای کاهش تحریکات گوارشی، دارو را با غذا یا شیر مصرف نمایید. از قرار گرفتن بیش از حد در *: توجهات

 معرض آفتاب خودداری کنید. 

 دهد. را افزایش میباید از مصرف مسهل ها خودداری شود، زیرا دفع مایعات و الکترولیتها  *

احتمال بروز کمی یا زیادی پتاسیم خون وجود دارد. میزان مصرف پتاسیم غذا پیگیری شود. رژیم غذایی *

 نباید بدون مشورت پزشک تغییر یابد. 

 کند کند، اما آن را کنترل می این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی*

 شود بیمار آن را هنگام صب  مصرف کند تا از در صورت تجویز دارو به صورت یک بار در روز، توصیه می*

   افزایش دفعات دفع ادرار در شب جلوگیری شود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D8%A8%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D8%A8%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
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 تریپتورلین 

 Dipherelinنام تجارتی:

 .گنادوتروپینآگونیست : گروه دارویی

 ضد نئوپالسم گروه درمانی :

 میلی گرم 00/0:  پودر استریل جهت تهیه محلول تزریقی :اشکال دارویی

 Xگروه  مصرف در حاملگی:

در  درمان ناباروری -آتدومتریوز و فیبروم رحم  -کانسر پستان  - سرطان پیشرفته پروستات :موارد مصرف

 بلوغ زودرس در کودکان  -زنان 

 خونریزی واژینال تشخیص داده نشده  – بارداری –دارو حساسیت به  :موارد منع مصرف

اسهال، ؛  درد محل تزریق؛  ایپرتانسیونگرگرفتگی، ه؛  سرگیجه، ناپایداری عاطفی :عوارض جانبی 

 ؛ اختالالت قاعدگی  استفراغ

 دارو فقط باید تحت مراقبت پزشکی تجویز شود. *: توجهات

 ای تغییر دهید. محل تزریق را به صورت دوره *

 ( را پایش کنید. PSAژن اختصاصی پروستات )سط  تستوسترون و آنتی* 

اد ادراری فوقانی یا ای و یا انسدهای اول درمان، بیماران دارای ضایعات متاستاتیک مهرهدر طول هفته *

 تحتانی را پایش کنید. 

 در صورت بروز واکنشهای حساسیتی، دارو را قطع نموده و درمان حمایتی و عالمتی را انجام دهید. *
 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%86
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 وپرازین دی هیدروکلرایدئتری فل

 Skazina–Triflurinنام تجارتی:

  وتیازینی )آرام بخش(فن: ضد سایکوزگروه دارویی

 mg/ml1میلی گرمی و آمپول  0-2-1: قرص های اشکال دارویی

 Cگروه  مصرف در حاملگی:

تیک، در کنترل اضطراب و تنش زیاد همراه با نورز یا واختالالت سایک و  : درمان تظاهراتموارد مصرف

 وضعیت های سوماتیک، احتماالً میثر است.

یکرازیهای خونی، کودکان کمتر از ستیازین ها، حاالت اغمایی، دفنو: حساسیت مفرط به موارد منع مصرف

 سال، بیماری قلبی،کبدی. 6

: احتقان بینی، خشکی دهان، تعریق، تاری دید، خواب آلودگی، بی خوابی، سرگیجه، عوارض جانبی

  یکاردیکپریشانی، حساسیت به نور، راش پوستی، یبوست، تا
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 جنتامایسین

 : Garamycinنام تجاری

 آمینو گلیکوزید ها :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 چشمی و قطره  ، پمادمیلی گرم 03،  03،  23تزریقی  :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

عفونوت هوای گورم منفوی و برخوی از گونوه هوای اسوتاف زخوم جراحوی ، عفونوت ادراری ،            :موارد مصرف

 عفونت ناحیه لگن

 حساسیت شدید دارویی:مصرف موارد منع

عووارض کلیووی کوه بسویار خطرنواک اسوت، مشوکالت شونوایی، ضوعف عموومی، تشونج            :بیعوارض جان

 ، عوارض پوستی ، خارش ، زخم دهان ، راش ، کهیر

 در اختالل عملکرد کلیه میزان آن کاهش یابد یا تنظیم شود. :توجهات

  .اسهال و خارش جلدی را جدی بگیرید*

 .شود عضالنی –انسدادعصبی احتمال کاهش شودتاموجب انفوزیون دقیقه 03-63 درمدت*

 .نشود ادراری مجاری به آسیب زیادداروموجب کندتاغلظت مصرف یامایعات آب کافی اندازه بیماربایدبه*

 . شود چک ای ودوره منظم صورت داروبایدبه سرمی وغلظت کراتینین کلیرانس*

 .باشد می وشنوایی کلیوی سمیت دارودارای*

 .پزشک مصرف کنید و عوارض جدی را اطالع دهید دارو ها را طبق دستور:شآموز

 .در نوع موضعی جنتامایسین ،بیمار نباید در معرض نور باشد*

 .نوع موضعی و چشمی را در عفونت های پوست ، زخم و سوختگی می توان به کار برد :نکته

 .در جای خشک و خنک نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 داکسپین

 TCA :گروه داروئی

 ضد افسردگی       درمانی:گروه 

    = mg25,10tab & cap       :شکل دارویی

 C گروه مصرف دردوران حاملگی:

 سردرد های همراه با افسردگی     –بی خوابی  –اضطراب  -افسردگی : مواردمصرف

 احتباس ادرار     –گلوکوم زاویه بسته  –حساسیت مفرط  مواردمنع مصرف:

 –کاهش اشتها  –هیپوتانسیون ارتوستاتیک  –پارستزی  –خواب آلودگی  –سرگیجه  :عوارض جانبی

 واکنش افزایش حساسیت  –راش  –تهوع 

  :توجهات

* BP   ساعت در دو وضعیت خوابیده و ایستاده کنترل نمائید در صورتی که افت   0و نبض را هرBP   بیش

 باشد دارو را قطع و به پزشک اطالع دهید . mmhg 20از 

 ساعت کنترل گردد.  0ریوی عالئم حیاتی هر  –در بیماران مبتال به بیماریهای قلبی *

 پیش از جراحی ؛ دارو را باید طی چند روز و تدریجی قطع کرد. *

به نشانه های قطع مصرف دارو توجه نمائید : سردرد ؛ تهوع ؛استفراغ ؛ درد عضالنی ؛ ضعف ؛ . این موارد *

 رو ناگهانی قطع شده باشد . شایع نیستند مگر آنکه دا

 دوزاژ دارو را به زمان خواب موکول شود. *
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 ایمتیکون د

 Aeropa, Mylicon:  نام تجارى

 متیل سیلوکسانمشتق :  گروه داروئی

 ضداسپاسم / ضدنفز:  گروه درمانی

                               :mg/m l41.2-mg/ ml  40Drops or Solution    : اشکال دارویی

mg 40Tablet:  

 C: گروه  حاملگی دوران در مصرف

کولیک شیرخوارگی ؛ داروی ,  پذیر تحریک روده,  معده زخم در کمکی درمان,  شکم نفز: مصرف موارد

 کمکی در سونوگرافی و رادیوگرافی روده

 .ندارد وجود خاصی مورد:  منع مصرف موارد

 .ندارد وجود خاصی عارضه: جانبی عوارض

 .ها را کامالً بجودبه بیمار بیاموزید که هنگام مصرف قرص:  توجهات

 بهتر است دارو بعد از غذا و هنگام خواب مصرف شود*

 هرگز دوز دارو را دو برابر نکنید.*

 شود نگهداری معمولی دمای در: نگهداری شرایط
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 دایجستیو

 : Onoton نام تجاری

 های گوارشیآنزیم  :گروه دارویی

 پانکراتین ، سایمیتیکون ، لیپاز :گروه درمانی

 قرص :شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

بیمواری هوای گوارشوی ناشوی از کیسوه صوفرا ، پوانکراس، عمول جراحوی معوده ، درموان             :موارد مصرف

 اسهال ناشی از جراحی )برداشتن معده(و درمان نفز

 هر وعده غذا قرص همراه با 2تا 1:میزان مصرف

 .در حساسیت شدید دارویی یا عالئم بروز پانکراتیت حاد منع مصرف دارد:مصرف موارد منع

 .تهوع ، اسهال و درد شکمی از حمله عوارض است:عوارض جانبی

 این دارو با آنتی اسید ها تداخل دارد. :توجهات

 .این دارو آثار ضد نفز دارد*

  .دارو مقداری غذا بخوردارج  است بیمار پس از مصرف *  :آموزش

 .قرص نباید جویده شود*

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 دکستروز

 جانشین مایعات، تأمین کننده کالری درمانی: گروه

 محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها:  گروه داروئی

 Cگروه  طبقه بندی مصرف در حاملگی:

شکال   ، محلولهای تزریقی دکسووتروز همراه کلرور سوودیم، ویالهای   %13و  %0: محلولهای تزریقی داروییا

 %03و  23%

وجود دارد  cc 5000و  500در بسته های  ایزوتونیک بوده ،فاقد الکترولیت : %0سرم قندی موارد مصرف:

ستفاده   . شهای  : موارد ا سماکاهش  که مدت طوالنی ورز   تامین – back painدرمان -. یابد می گلوکزپال

 NPO _  هیپرتونیک دهیدراتاسیون درمان – ها جراحی – فقرغذایی دنبال به انرژی

 فاقد الکترولیت و خاصیت دیورتیک :  %10سرم قندی

راه تاسیم همپمسمومیت با  - بیماران نارسایی کلیوی - درمان هیپوگلیسمی - تامین انرژی:موارد استفاده   

 جانشینی مایع  -ریوی ادم  - بیمار با تب - با انسولین

 :و باالتر %23سرم قندی 

 . کامالً هیپرتونیک در بیماران آنوری ممنوع است

جهت تأمین کالری در  ؛ موارد استعمال :در شوک هیپوگلیسمی ، در مسمومیت با آب ، ادم ژنرالیز دارند

  ؛ حداقل حجم آب و محلول

 رکزیم وریدیبه صورت همراه با سایر مایعات جهت انفوزیون  %03و  %23و  %13محلول 

صرف  دیابتی، خونریزی داخل جمجمه ای یا داخل سوووتون  ی: هذیان، بیماران دهیدراته، اغماموارد منع م

شود.   ملیتوس مهره ای، در دیابت   ستفاده در اختالالت آب و الکترولیت به تنهایی ممنوع   با احتیاط مصرف  ا

 می باشد

ریوی، دیوز  ادم -قلبسندروم هیپراسموالر، افزایش فشار خون و نارسایی احتقانی  جانبی: عوارض

؛ ترومبوز ،التهاب موضعی ورید های محیطی از عوارض شایع تزریق محلول های قندی زوریاسموتیک، گلیکو

 . هیپرتونیک می باشد

 . مصرف نشوداز نکاتی که باید به آن توجه شود تاریز مصرف و باقی مانده محلول 

 . تزریق زیر جلدی ممنوع چون دردناک است . قبل از تزریق فشار خون کنترل شود

  . این محلول ها در افراد دیابتی به همراه انسولین باید مصرف شود
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 دگزامتازون

 : آدرنوکورتیکوئیدگروه دارویی

 ضد التهاب، مهار ایمنی گروه درمانی:

 وقطره چشمیmg0/3، قرص  mg0آمپول  شکل دارویی:

 Cگروه  مصرف در دوران حاملگی:

هوای غووده فوووق کلیووه، ورم  التهوواب دهووان، داروی مخصوووص تسوت تشووخیص بیموواری  مرروارد مصرررف:

 مغزی، استفراغ، التهاب مفاصل، درمان کمکی در مننژیت باکتریال، ورم مجاری هوایی

گورم بوه   میلوی  6/3ژیوت  در منن -سواعت  12توا   6آمپوول هور    2توا   یکک : در التهاب مغزی میزان مصرف

گوورم تزریووق وریوودی و سووپس میلووی 13سوواعت در روز اول تووا چهووارم درمووان یووا  6ازای هوور کیلوووگرم هوور 

 ساعت 6گرم هر میلی 0هر 

 هامشابه دیگر کورتون :مصرف موارد منع

 زخم دستگاه گوارش، بیخوابی، احساس انرژی و سرخوشی، تشنج عوارض جانبی:

 ئیدی باید به تدریج و طی یک هفته صورت گیرد.: قطع داروی استروتوجهات

 : قرص خوراکی را باید همراه غذا یا شیر استفاده کرد.آموزش

  در دمای اتاق نگهداری شود. شرایط نگهداری:
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 دوبوتامین

 : Dobutrexنام تجاری

 آدرنرژِیک ها:گروه دارویی

 محرک قلب:گروه درمانی

 ی( تزریقی ) انفوزیون ورید:شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

درمان نارسایی حاد قلبوی و در شووک قلبوی یوا عفوونی یوا جراحوی قلوب و افوزایش مودت           :موارد مصرف

 ضربان قلب

 10توا   13میکروگورم بوه ازای هور کیلووگرم در دقیقوه ) انفوزیوون وریودی( توا بوه           0توا  2:میزان مصرف

 .میکروگرم به ازای هر کیلوگرم برسد

 (IHSS) حساسیت شدید دارویی و بیماری تنگی هیپرتروفیک تحت آئورتی:مصرف موارد منع

حموالت آسوم ، کواهش فشوار خوون ، حساسویت شودید، تهووع ، سوردرد ، توپش قلوب ،            :عوارض جانبی

 تنگی نفس

 مایعات کافی باید برای بیمار تامین شود.:توجهات

 .نوار قلب و فشار خون بیمار کنترل شود*

 عالئم به پزشک اطالع داده شود.در صورت تشدید :آموزش

 .ممکن است در محل تزریق درد ایجاد شود، در این صورت به پرستار اطالع دهید* 

 .درجه( نگهداری شود 10تا  2محلول تهیه شده در جای خنک ) :شرایط نگهداری
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 دوپامین

 : Dopastat نام تجاری

 سمپاتومیمیتیک :گروه دارویی

 تنگ کننده عروق:گروه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

محورک قلبوی اسوت و در درموان کواهش یوا افوت فشوار خوون و شووک قلبوی و نارسوایی             :موارد مصرف

 .قلبی و نارسایی کلیه مفید است

تووا  1633سووی سووی محلووول و بووا غلظووت   203میلووی گوورم دوپووامین در  033تووا 033: فمیررزان مصررر

 .لیتر انفوزیون شروع شود میکروگرم در هر میلی 0233

در بیمواری هایفئوکروموسویتوما یوا آریتموی فیبریالسویون بطنوی یوا تواکی آریتموی          :مصررف  موارد منع

 .ممنوعیت مصرف دارد

 تهوع ، استفراغ ، درد قفسه سینه ، تشدید حمله آسمی:عوارض جانبی

از مخلوط کردن دوپامین با محلوول سورم بوی کربنوات سودیم یوا فنوی تووئین سودیم خوودداری           :توجهات

 شود. 

 کنترل عالئم حیاتی و مونیتورینگ نوار قلبی ضروری است.*

 .برای تزریق از ورید های بزرگ استفاده کنید *

 در محوول تزریووق ممکوون اسووت درد ایجوواد شووود و در صووورت بووروز ایوون عارضووه بووه پرسووتار  :آمرروزش

 .اطالع دهید

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 دیازپام

 : Valium نام تجاری

 بنزودیازپین ها :گروه دارویی

 آرام بخش ، ضد اضطراب :گروه درمانی

 و شیاف آمپول ،قرص :شکل دارویی

 D گروه :مصرف در دوران حاملگی

درمووان اضووطراب ، تشوونج ، ضوود لوورزش ، ضوود حمووالت توورس )پانیووک( در اسپاسووم   :مرروارد مصرررف

 ز( کزامبتال به عضالنی )به عنوان شل کننده عضالت ، اسپاسم در بیماران 

 ( - IV-  IM)میلی گرم( دیاز پام 23تا  2به نوع بیماری بستگی دارد) :میزان مصرف

شودید بوا الکول در کموا هسوتند.آب       حساسویت شودید ، کسوانی کوه در مسومومیت      :مصرف موارد منع

 ه(سیاه چشم )گلوکوم زاویه بست

خووواب آلووودگی شوودید ، گیجووی خشووکی دهووان ، یبوسووت ، زردی ، درد عضووالنی ،  :عرروارض جررانبی

 تنگی نفس ، کم خونی ، اختالالت سلول های خونی و کاهش فشار خون

 خواب آلودگی شدید از جمله عالئم مسمومیت است.  :توجهات

 .رو به طور ناگهانی خطر ناک استقطع دا*

 در تجویز وریدی احتمال کاهش فشار خون و وقفه تنفسی می رود.*   :آموزش

 از مصرف داروهای آرام بخش دیگر به طور همزمان پرهیز نماید. بیمارمی بایست *

 .پس از مصرف دارو از انجام کار های نیاز مند دقت و رانندگی خودداری شود*

 .در دمای معمولی اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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  دیازوکساید

 Proglycem:نام تجاری

  مشتق تیازیدی:گروه دارویی

 ضد هیپوگلیسمی –ضد هیپرتانسیون :گروه درمانی

  آمپول -کپسول :شکل دارویی

 Cگروه:مصرف در دوران حاملگی

 هیپوگلیسمی ناشی از افزایش انسولین درمان –هیپرتانسیون  درمان  :موارد مصرف

 آئورت تنگی – حساسیت مفرط به این دارو :مصرف موارد منع

 ش،افزای، استفراغ، تهوعاشتهاییبی؛  تاکی کاردی ،افزایش قندخون ،احتباس آب و سدیم :عوارض جانبی

 وآریتمی ؛ احساس سبکی سر فشارخون ، کاهشخون اوره

 *.است داروضروری با این دراز مدت درمان بیمار در طولفشارخون و پیگیری خون آزمایش*  :توجهات

دارو را  این است دهند، ممکنمینشان تحمل سولفونامیدها عدم و تیازیدیمدرهای به نسبت به که بیمارانی

 .شود مصرف معین زمان دارو هرروز در یک بهتر است *ـ نکنندتحمل نیز

 در ادرارکتون و همچنین قند ادرار خون میزان*.کندمی کمک بیماریکنترل ، بهغذایی رژیم دقیق انتخاب*

دیازوکساید تزریقی برای درمان سریع زیادی شدید فشار خون ناشی از بیماری کلیوی *.گردد باید تعیین

برای جلوگیری از نشت دارو به بافتهای اطراف رگ ،هنگام تزریق وریدی باید دقت کامل *می شود مصرف

بعمل آید، چون ممکن است منجر به سلولیت و درد شود. در صورت نشت دارو به بافتهای اطراف رگ ،درمان 

 با کمپرس سرد توصیه می شود. 

يق محيطي تزرکساید فقط به داخل ورید به منظور جلوگیری از بروز آریتمی قلبی ،توصیه می شود دیازو*

 شود. 
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 سیکلومین دی

 Dilomine :نام تجاری

 ک(ضد درد موسکارینی ) آنتی کولینرژی:گروه دارویی

 ضد اسپاسم دستگاه گوارش:گروه درمانی

 قرص ، شربت ، آمپول :شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

کمکووی در اسووهال ، روده تحریووک پووذیر ، درد  دردهووای دسووتگاه گوووارش ، درمووان  :مرروارد مصرررف

 شکمی )کولیک( در شیر خواران

بوار در روز کوه معوادل چهوار      0توا   0میلوی گورم    13قورص در روز و در کودکوان    0توا  1:میزان مصررف 

 .قاشق مربا خوری است

 حساسیت شدید ، تشنج ، سنکوپ و اختالل هوشیاری :مصرف موارد منع

 خوابی ، سرگیجه ، خستگی ، تاری دید ، یبوست ، اتساع شکمتپش قلب ، بی  :عوارض جانبی

 مایعات دریافتی و خروجی را کنترل کنید.:توجهات

 .این دارو با آنتی هیستامین ها تداخل عملکرد دارد *

 دارو را با غذا میل کنید.:آموزش

تغییوور  در نوووع تزریقووی ، بیمووار پووس از تزریووق در وضووعیت دراز کووش بخوابوود و بووه طووور ناگهووانی      * 

 .وضعیت ندهد

 .در دمای معمولی اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 دیفن هیدرامین

 Diphen :نام تجاری

 از مشتقات اتانول آمین H1گیرندر آنتاگونیست :گروه دارویی

 (کولینرژیکآور ، ضددیسکنزی )آنتیبخش و خوابآرام :گروه درمانی

  الگزیر –قرص  –آمپول :شکل دارویی

 Bگروه  :مصرف در دوران حاملگی

بی خواهیستامین( ؛بیرینیت آلرژیک؛ واکنشهای آلرژیک نسبت به خون یا پالسما )آنتی :موارد مصرف

 ( یا سرگیجهmotion sickness؛سرفه ؛ بیماری حرکت)

 ،ها با ساختمان شیمیایی مشابه هیستامینآنتیحساسیت مفرط به این دارو و سایر  مصرف: موارد منع

 های منوآمین اکسیداز.حملة حاد آسم ، مصرف همزمان با مهارکننده

آلودگی؛ هیپوتانسیون، طپش قلب، تاکیکاردی، کهیر؛ خشکی بینی و حلق تهوع، خواب: عوارض جانبی

 استفراغ، اسهال، یبوست

 تجویز شده پرهیزبه بیمار توصیه کنید دارو را مطابق دستور مصرف نموده و از زیاد نمودن دوز  *  :توجهات

 نماید.

 به بیمار تذکر دهید در طی درمان از مصرف داروهای مضعف سیستم اعصاب مرکزی پرهیز نماید.*

 تر هستند.از آن حساسبخش دارو و هیپوتانسیون ناشیبیماران مسن نسبت به اثرات آرام*

بیمار را بدقت تحت کنترل  که مشکالت فشارخون دارند، الزم استدرصورت تجویز وریدی دارو در افرادی*

 قرار داد.

 بهتر است دارو را همراه با غذا و یا شیر تجویز نمائید*

 نور نگهداری نمود.محلول تزریقی و الگزیر دارو را باید در ظروف مقاوم به: شرایط نگهداری

 نگهداری نمود. C  ° 10-03دارو را باید در درجة حرارت
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 دیکلوفناک سدیم

 : Voltarenنام تجاری

 اسید فنیل استیک:گروه دارویی

 ضد درد ، ضد التهاب :گروه درمانی

 ؛ژل پوستی و قطره چشمی  قرص ، شیاف ، آمپول :شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 آرتروز )استئوآرتریت( ، رماتیسم مفصلی، التهاب بورس و تاندون ها ، درد کلیوی:موارد مصرف

 بار در روز 0قرص یا یک شیاف یک تا  2یک تا  :میزان مصرف

 حساسیت به دارو ، زخم معده فعال ، بیماری پورفیری:مصرف موارد منع

تشنج ، فشوار خوون بواال و افوزایش قنود خوون ، خوونریزی از دسوتگاه گووارش ، کهیور و           :عوارض جانبی

 عوارض پوستی ، تنگی نفس

 مصرف کنید. برای کاهش تحریک معده قرص را با یک لیوان آب :توجهات

 .ساعت قبل یا بعد از غذا مصرف کنید 1برای جذب بهتر دارو آن را تا *

 .از مصرف همزمان داروهای ضد درد دیگر مثل آسپیرین خودداری کنید*

 ز رانندگی به علت خواب آلودگی ناشی از مصرف دارو پرهیز شود.ا* :آموزش

 به جزء در موارد ضروری و در بیمارستان مصرف به شکل تزریقی با فلج عصب سیاتیک همراه است و*

  .در دمای معمولی اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 دیگوکسین

 : Lanoxineنام تجاری

 گلیکوزید ها :گروه دارویی

 ضد آریتمی قلبی، نارسایی قلبی :گروه درمانی

 قرص ، آمپول ، قطره ، شربت :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 ر(نارسایی قلبی ، بی نظمی های ریتم قلبی ) نوع سوپراونتریکوال:مصرفموارد 

در نووزادان توا بوالغین میوزان مصورف متفواوت اسوت. و بورای شوروع درموان بایود میوزان              :میزان مصرف

 .دیژیتالیزاسیون بیمار گفته می شود نخاصی را تجویز کردکه به آ

قلبوی و مسومومیت بوا گلیکوزیود قلبوی منوع        در صوورت ابوتالی بیموار بوه آریتموی      :مصرف موارد منع

 .مصرف دارد

عوارض گوارشوی ، تغییور بینوایی ، تورس از نوور و هوذیان جوزء عووارض شودید دارویوی            :عوارض جانبی

 .است

 غذا هیچ اثری بر میزان جذب دارو ندارد.*   :توجهات

  .در صورت کاهش تعداد ضربان قلب )برادیکاری( تزریق را متوقف کنید*

روز در هفتوه مصورف دارو حوذف موی شوود.)مثال       2توا   1اغلب برای پویش گیوری از مسومومیت دارویوی     *

 ه(شنبه و جمع دو

 به دستور پزشک توجه کافی شود. :آموزش

 .بیمار از سبزی کافی و سیب زمینی استفاده کند*

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 رانیتیدین

 : Zantac نام تجاری

 2Hمهار کننده گیرنده :گروه دارویی

 ؛ ضد ترش  اسید ضد زخم معده:گروه درمانی

 و شربت آمپول ،قرص:شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 زخم های معده و دوازدهه ، برگشت مواد اسید معده به مری، زخم مری :موارد مصرف

تزریقوی بوا توجوه بوه دسوتور پزشوک       د وفورم  قورص روزانوه موی باشو     2زان مصورف آن  میو :میزان مصرف

 مصرف می شود.

 حساسیت شدید دارویی:مصرف موارد منع

 سردرد ، سر گیجه ، اسهال ، درد عضالنی ، مشکالت خونی:عوارض جانبی

 ساعت قبل از غذا مصرف شود. 2بهتر است *    :توجهات

 میزان تجویز در نارسایی کلیه کاهش یابد.*

 در درمان دراز مدت ضروری است .  B12 تجویز* 

 .تست های کبدی ضروری است*

 .دارو منظم استفاده شود:آموزش

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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  روغن کرچک

آید که در سرما به دست می Ricinus Communislهای بدون پوسته گیاه روغن کرچک از فشردن دانه

 شودرنگ کردن و عبور بخار آب تبدیل به روغن کرچک دارویی میپس از تصفیه، بی

  کپسول –روغن اشکال دارویی:

 برداریعنوان مسهل به ویژه در تخلیه روده قبل از معاینه کولون یا عکسروغن کرچک عمدتا به : موارد مصرف

 عنوان ملین در درمان یبوست حاد نیز کاربرد دارد. به  یا سونوگرافی واز حفره شکمی 

های التهابی حاد روده، انسداد روده، آپاندیسیت و دردهای شکمی روغن کرچک در بیماری :موارد منع مصرف

سال نیز  12با منشاء ناشناخته منع مصرف دارد و مصرف آن در دوران بارداری، شیردهی و در اطفال زیر 

 شود.توصیه نمی

مصرف کپسول روغن کرچک در دوزهای توصیه شده توسط پزشک و در کوتاه مدت  :جانبی عوارض

ترین عارضه مصرف طوالنی مدت این دارو مختل شدن حرکات طبیعی روده و ایجاد عوارض جانبی ندارد. مهم

 حالت وابستگی به ملین برای اجابت مزاج است.
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 ریفامپین

 : Rifadinنام تجاری 

 Bمشتق نیمه صناعی ریفامایسین  :گروه دارویی

  ضد سل :گروه درمانی

  قطره –آمپول  –کپسول : شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

پیشگیری از    -درمان یا پیشگیری از عفونت سل - درمان بسیاری از عفونت های باکتریایی :موارد مصرف

 کارییرهای بدون عالمت مننگوکوک –جذام  -B آنفوالنزای تیپ

اری ابتال به بیم - سابقه حساسیت شدید با ریفامپین یا هر یک از اجزای فرموالسیون مصرف: موارد منع

 فعال کبدی

ترشحات بدن مانند ادرار و  -( hepatotoxicity ) مهمترین عارضه این داروآسیب کبدی :عوارض جانبی

 .مشکالت دستگاه گوارشی  - بثورات پوستیب، ت -اشک را به رنگ نارنجی یا قرمز 

 .دارو را هر روز سر ساعت مشخص مصرف نمایید* :توجهات

 

 .ریفامپین را همراه با یک لیوان آب میل نمایید*

 . دارو را با شکم خالی، حداقل یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا میل نماییدبهتر است *

  .از تابش مستقیم آفتاب محافظت کنید.دارو را در دمای اتاق نگهداری کنید:شرایط نگهداری

 

 .دارو را در مکانهای مرطوب مانند حمام و آشپزخانه نگهداری نکنید

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 زیدوودین

 Rtrovir :نام تجاری

 آنالوگ تیمیدین:روییگروه دا

 ضد ویروس :گروه درمانی

  و قرص شربت، کپسول :شکل دارویی

 C گروه :حاملگیمصرف در دوران 

( و AIDS) ایمنی سندرم نقص اکتسابی سیستم، مانند HIVعفونت ناشی از ویروس  :موارد مصرف

 از مادر به جنین  HIVو جلوگیری از انتقال  نارسایی ایمنیاز انتقال پیشگیری

  رطحساسیت مف –اختالل عملکرد مغز استخوان  مصرف: موارد منع

د، ، سردرد شدیهاپالکت، تغییر در تعداد هانوتروفیلسفید یا خونی، کاهش گلبولهایکم :عوارض جانبی

 و خونریزی از مقعد  تهوعخوابی، دردعضالنی و بی

 ی به علت بروز کم خونی احتمالی ضروری استآزمایشهای خون * :توجهات

 هفته بعد از شروع درمان شکایات گوارشی و بی خوابی بر طرف می شوند .  0-0*

 این دارو قادر به معالجه ایدز نیست نیست اما می تواند نشانه ها را کنترل نماید. *

 اطرافیان گردد.بیمار هنوز عفونی محسوب شده و می تواند سبب انتقال ویروس به *

 این دارو میتواند سبب گیجی و غش گردد . از انجام اعمال نیازمند به هوشیاری کامل اجتناب ورزید.*

 و دور از نور نگهداری شود .   oc 55– 25درجه حرارت : شرایط نگهداری

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
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 ZINTOMA زینتوما

 میلی گرمی 003کپسول :اشکال دارویی

( و تهوع دوران بارداری motion sickness)  بیماری حرکتاین فرآورده در پیشگیری از :موارد مصرف

 شود .خانمها مصرف می

 باشد .می Zingiber officinale زنجبیللی گرم پودر ریشه می 203زینتوما حاوی :اجزاء فرآورده

 سنگ صفراویمصرف: موارد منع

افزایش فعالیت سوزش سر دل  –رقیق شدن خون  –آلرژی در افراد حساس به گیاه :عوارض جانبی

  ممانعت از تجمع پالکت ها –افزایش خونریزی  –ترشحی دستگاه گوارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%84
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 یداینک اکسز

 کننده. : مرطوبگروه داروئی

 : قابض و محافظ پوست. درمانی گروه 

  B گروه: مصرف در بارداری 

  :Ointment%20 اشکال دارویی:

 : موارد مصرف

درمان ادرار سوختگی، اختالالت پوستی مانند اگزما، بُریدگی و خراشیدگی سطحی پوست، محافظت در مقابل 

 (UV) حفاظت از پوست در برابر اشعه ماورای بنفش؛  آکنه؛ بهبود التهاب پوستیسوختگی. آفتاب

 .پوست، سوختگی، سوزش و تیرگی پوست خارش :عوارض جانبی

 توجهات :

  .اگر می دانید که به هر یک از مواد موجود در پماد زینک اکسید حساسیت دارید، از آن استفاده نکنید*

دچار عارضه ای شدید، دیگر از آن استفاده نکنید و به پزشک متخصص پوست اگر بعد از مصرف این پماد  *

 مراجعه نمایید

  .اگر از این پماد به عنوان یک ضد آفتاب استفاده می کنید، دور چشم ها نمالید *

 .این پماد فقط برای مصرف خارجی )روی پوست( است*

 

 

 

  

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=143244
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=143244
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=181823
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=181823
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 سالبوتامول

 : Ventolinنام تجاری

 سمپاتیک تحریک :گروه دارویی

 باز کننده مجاری هوایی ریه :گروه درمانی

 ونبوالیزر قرص ، شربت ، تزریقی ، اسپری :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

آسووم) بووه ویووژه حمووالت حوواد آسووم( ، بیموواری هووای انسوودادی ریووه ، برونشوویت ،    :مرروارد مصرررف

 پیشگیری از زایمان زودرس

میزان ساعت  0تا  6میلی گرم شربت هر  0عت یک پاف ، در آسم مزمن سا 6اسپری آن هر  :میزان مصرف

 مصرف فرم تزریقی بر اساس نیاز

 BPH -هیپرتانسیون  –حساسیت مفرط  –در بی نظمی های ریتم قلبی  :مصرف موارد منع

 تهوع ، لرزش دست ، بی قراری ، خشکی دهان ، بی خوابی ، تپش قلب ، افزایش ضربان قلب :عوارض جانبی

 ، استفراغ

 رزش دست شایع است. بیمار تذکر داده شود که با مصرف این دارول به* :  توجهات

 .بی خوابی گاهی مشکل آفرین است*

 در صورت عدم اصالح مشکل تنفسی بیمار به پزشک اطالع دهید.:آموزش

و در صورت لزوم از تماس دارو با چشم ها اجتناب شود  .احتمال سرگیجه و منگی را به بیمار تذکر دهید* 

به هنگام استنشاق آئروسل، چشم ها بسته شود. در صورت تماس اتفاقی با چشم ها ممکن است باعث 

  .تحریک یا تیرگی دید شود. در این صورت چشم ها باید با آب سرد شسته شوند

 (بار تحریک کردن آن  0آماده سازی پمپ اسپری با  )تکان دادن آن قبل از مصرف*

 . یک دقیقه ای بین فواصل استنشاقی دارو ایجاد فاصله*

 روزانه وسایل استنشاقی به کار رفته را با آب داغ شستشو دهید .*

 .قرص و شربت در دمای معمولی و نوع اسپری آن را دور از نور نگهداری کنید:شرایط نگهداری
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 سایمتیدین

 : tagametنام تجاری

 (H2) آنتاگونیست گیرنده:گروه دارویی

 ضد زخم و اسید معده:درمانیگروه 

 میلی گرمی 233قرص ، آمپول  :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 زخووم معووده ، برگشووت مووواد معووده بووه مووری ، التهوواب و اخووتالل در معووده        :مرروارد مصرررف 

 بار در روز 2قرص 2 :میزان مصرف

 حساسیت شدید:مصرف موارد منع

، ، کوواهش میوول جنسووی ، درد عضووالنی ، بلوووک قلبووی  سووردرد ، اسووهال ، سوورگیجه:عرروارض جررانبی

 ژینکوماستی

 بهتر است دارو با غذا مصرف شود.:توجهات

 .در حین درمان انجام شود (CBC) آزمایش خون*

 بهتر است از رانندگی اجتناب شود :آموزش

 .تا زمان بهبودی کامل ، مصرف دارو را ادامه دهید*

 .شوددر دمای اتاق نگهداری :شرایط نگهداری
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 سدیم بیکربنات

 : سودوبیکا نام تجاری

 : قلیا  گروه داروئی

 : قلیائی کننده ادراری وسیستمیک  گروه درمانی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

  %0/0: ویال  اشکال داروئی

اسوویدوز متووا بولیووک شوودید اسوویدوز متابولیووک غیوور   ؛  CPR: قلیووائی کووردن ادرار ؛  مرروارد مصرررف

 اورژانس

 ؛ هیپوکلسمی : افزایش فشارخون، زخم پپتیک، بیمارى کلیویمنع مصرفموارد 

 ؛  احتباس آب؛ تشنج ناشى از آلکالوز؛  نفز ؛ترمور؛تشکیل سنگ:عوارض جانبی

 .بااحتیاط مصرف شود در نارسائى احتقانى قلب، سیروز، مسمومیت خونی، بیمارى کلیوی*   :توجهات

 (شدن و نکروز بافتنشت خارج عروقى را در تجویز وریدى دارو بررسى کنید )بافت مرده، زخم *

 .توزین روزانه با شروع درمان*

 .کربنات را بررسى کنیدو بی PO2خون،  PHها، در طى درمان، الکترولیت *

ک بیعى بودن، پزشتعداد تنفس و تعداد ضربان قلب، ریتم و عمق تنفس را بررسى کنید و در صورت غیرط*

 . را آگاه کنید

 با شیر نباید مصرف شود زیرا احتمال بروز سندرم شیر قلیا وجود دارد . *

درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یز زدگی  03ور از نور و در دمای کمتر از : د شرایط نگهداری

 .محافظت گردد
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 سدیم کلراید

 سی سی( 03)به صورت ویالهای  %0و محلول هیپرتونیک  % 6/3اشکال دارویی با کسترهای 

 1333سوی سوی و    033هوای  بوه دو صوورت تزریقوی و غیور تزریقوی در بسوته       % 6/3حلول سودیم کلرایود   م

گووردد. معموووالً کارخانجووات تولیدکننووده بووه منظووور پرهیووز از اشووتباه در   سووی سووی تولیوود و عرضووه مووی 

 کنند.  را متمایز انتخاب میمصرف این دو فراورده، رنگ برچسب آنها 

 نوع شستشو: 

هوای درنواژ   این محلول استریل و آپی روژن است کوه بورای شستشووی حفورات بودن، بافوت یوا زخوم، لولوه         

هووای آزمایشووگاهی و بووه طووور کلووی در مووواردی کووه چنووین بوورای شسووتن وسووایل و نمونووهدر جراحوی هووم 

چنوین بورای   شوود. هوم  مجواز باشود مصورف موی    شستشو با محلوول اسوتریل و آپیوروژن حواوی الکترولیوت      

 شود.رود نیز استفاده میکردن یا به عنوان حامل داروهایی که برای شستشو به کار میرقیق

 موارد منع مصرف:
 هایی که مستلزم به کاربردن جریان الکتریکی هستند نباید استفاده شود.در جراحی -5

 نباید به بیمار تزریق شود. -2

 نوع تزریقی: 

بوه عنوووان جانشووین شوونده در حوواالتی کووه بوا از دسووت رفووتن کلوورور     % 6/3محلوول ایزوتونیووک )محلووول  

در کمووی سوودیم خووون و  (%0شووود. محلووول هیپرتونیووک )سوودیم یووا آب بوودن همووراه اسووت مصوورف مووی 

هوا، رقیوق شودن شودید مایعوات بودن بوه علوت مصورف          کمی کلرو خون به علت از دست رفتن الکترولیوت 

 رود.ب و همچنین در درمان فوری تخلیة شدید نمک بدن به کار میبیش از حد آ

 مقدار مصرف: 
 شود.برحسب نیاز بیمار توسط پزشک معالج مشخص می

 :موارد منع مصرف

در صووورت افووزایش و یووا حتووی طبیعووی بووودن غلظووت سوورمی سوودیم و کلوور نبایوود اسووتفاده    %0محلووول 

 شود.
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 سرم رینگر و رینگرالکتات

 محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها :گروه دارویی

 ml1333و  ml033باکسترهای : اشکال دارویی

 :محلول تزریقی رینگر

 NACL ,K , CA محلول تزریقی رینگر با غلظت ایزوتونیک

عات مایدر بیماران گاسترو آنتریت ، شوک هیپوولمیک و جلوگیری از هیپوکالمی ،جایگزین  : موارد مصرف 

از دست رفته در حین عمل جراحی )در صورت نبودن رینگر الکتات ( در تغذیه پارانترال کوتاه مدت به همراه 

 .سایر محلول ها

 .  در صورت تغیر رنگ و کدر بودن منع مصرف دارد : نکات قابل بررسی

ر رینگر رسوب چون باکلسیم د افزودن محلول هیپرتونیک بیکربنات سدیم به داخل رینگر ممنوع است

  کلسیم می دهد .

 : رینگر الکتات محلول 

 .،الکتات NA, K , CA  ،CL این سرم چند الکترولیتی

یون الکتات موجود در این فراورده که به )محتویات محلول رینگرالکتات تشابه بیشتری با محتوی خون دارد 

ساعت  1-2و اثر آن طی  دخالت دارد باز -تعادل اسید شود، در تنظیم کربنات متابولیزه میسرعت به یون بی

 کامل می شود.(

قبل و پس از جراحی ،  ؛عادل آب و الکترولیت هااختالل ت ؛استفاده می شود NPO: در بیماران موارد مصرف

 اسیدوز ، اسهال و سوختگی ها

خیز ، اسیدوز متابولیک و آلکالوز ،در تیت ؛هپا ؛ : نارسایی کبدی ، کلیوی ، قلبی موارد منع مصرف

 (.از خارج به داخل می شود K هیپوکالمی )چون الکتات به بیکربنات تبدیل می شود و بیکربنات باعث انتقال

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_-_%D8%A8%D8%A7%D8%B2
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 سرم قندی نمکی

 dextrose saline: سرم قندی نمکی 

 محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها: گروه دارویی 

 سی سی 1333یا  033 سرم: اشکال دارویی

 مصرف در بارداری و شیردهی مجاز است در دوران حاملگی :مصرف

و مانند نرمال %0ایزوتونیک است و از نظر ترکیب شیمیایی مثل قندی  %0دکستروز سالین  : موارد مصرف

 دتامین آب و الکترولیت های مور  .حاوی کلرید سدیم است تفاوت در حجم آب تزریقی می باشد %6سالین 

انفوزیون این محلول در حین اعمال جراحی بیماران از احتباس سدیم  ؛ گاستروآنتریت و مسمومیت ها؛نیاز

 مصون خواهند بود. در اطفال بیشتر کاربرد دارد

 باشد. این میزان در ترکیبات مختلفمی گلوکزو  کلر، سدیم: این سرم شامل الکترولیتهای مکانیسم اثر

است. این نسبت در سرم  %0٫3و سدیم کلراید  %0٫0متفاوت است مثالً در سرم یک سوم دو سوم دکستروز 

 است. %6٫3و سدیم کلراید  %0قندی نمکی دکستروز 

، نارسایی کبدی و قلبی و کلیوی،. در هیپر ناترمیدر بیمارانی که دچار ادم هستند، در : موارد منع مصرف

 .. بیماران تحت درمان با کورتون و دیابتی ممنوع است ومورد بیماران کلیوی چیز خاصی دیده نشد
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 ۳/۱و  ۳/۲ سرم

 محلولهای کریستالوئید جهت جبران کاهش مایعات یا الکترولیتها :اروییگروه د

 سی سی 1333یا  033 سرم :اشکال دارویی

 مصرف در بارداری و شیردهی مجاز است در دوران حاملگی :مصرف

 ایزوتونیک است % 5دکستروز  0/2نرمال سالین و  5/ 0

دیابتی ، نارسایی کلیوی ،کبدی ،قلبی ، انفزیون این محلول در حین اعمال جراحی بخصوص  : موارد مصرف

 .مصون خواهند بود NA اطفال از خطر احتباس
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 سفازولین

 Kefzol : نام تجاری

 وسپورین نسل اوللسفا :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 ل(  آمپول)ویا:شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

عفونووت هوای تنفسوی ، دسووتگاه ادراری ، پوسوتی ، مجواری صووفراوی ، عفونوت خووون       :مروارد مصرررف 

 )سپتی سمی(، عفونت دریچه قلبی و پیشگیری قبل از عمل

 0توا   6میلوی گورم هور     1333توا   033سواعت وریودی یوا     0میلوی گورم هور     033ا تو 203: میزان مصرف

 ساعت عضالنی

 حساسیت شدید به گروه پنی سیلین ها:مصرف موارد منع

 واکنش حساسیت ، عوارض کلیوی ، عوارض خونی ، توهم ، تشنج :عوارض جانبی

  .بیمار بعد از مصرف سفالوسپورین مستعد خونریزی می شود* : توجهات

 تزریق وریدی سریع داروعالوه بر آسیب به جدار رگ باعث تهوع و استفراغ شدید می شود . *

 بیمار  BUN – Cratکنترل کردن سط  *

 هر گونه خون دماغ شدن را به پزشک اطالع دهید.:آموزش

 .هر گونه اسهال و عالئم عفونت ثانویه را اطالع دهید *

 .شوددر دمای معمولی نگهداری  :شرایط نگهداری
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 سفالکسین

 Keflex: نام تجاری

 وسپورین نسل اوللسفا:گروه دارویی

 آنتی بیوتیک:گروه درمانی

 کپسول و شربت:شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

عفونوت هوای تنفسوی ، عفونوت هوای گووش میوانی ، عفونوت هوای پوسوتی اسوتخوان و            :موارد مصررف 

 تناسلی –مفاصل و عفونت ادراری 

 .میلی گرم معمول است 033تا  203ساعت  6گرم : هر  0تا  1روزانه  :میزان مصرف

 حساسیت شدید به پنی سیلین ها :مصرف موارد منع

 آلرژی ، کهیر ، اسهال ، خارش :عوارض جانبی

  .در صورت مصرف طوالنی مدت عملکرد کلیه و کبد کنترل شود:توجهات

 .و کهیر بررسی شود بیمار از نظر واکنش آلرژیک مانند خارش*

 هر گونه عالئم نشان دهنده حساسیت را به پزشک اطالع دهید.:آموزش

 .دارو را در ساعات معین مصرف کنید *
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 سفپیم

  cefemax – maxipime:  نام تجاری دارو

 سفالوسپورین نسل چهارم :  گروه داروئی

 آنتی بیوتیک :  گروه درمانی

 گرمی 2 و گرمی 5گرم و  میلی 500 ویال: دارویی شکل

   B جزءگروه: درحاملگی مصرف

 ادراری ؛ درمان دستگاه عفونتهای پوست ؛ درمان عفونتهای پنومونی ؛ درمان درمان :مواردمصرف

 مترونیدازول ؛  همراه کمپلیکه شکم داخلی عفونتهای

 االکتامبت های بیوتیک هاوسایرآنتی سیلین هاپنی سفالوسپورین شدیدبه حساسیت:  مصرف مواردمنع

 شود آنافیالکتیک ایجادشوک تواندباعث بیوتیکهادارومی مانندسایرآنتی :جانبی عوارض

 دقیقه تزریق انجام شود. 03:جهت انفوزیون وریدی حداقل به مدت  توجهات

ا دارو ب*. راچک کنید بویژه در نارسائی کلیوی ؛سوء تغذیه و درمان طوالنی مدت با سفپیم  PTمرتب * 

 آهسته انفوزیون شود.سرعت 

 .شود مراجعه پزشک چندروزبه برای تب تداوم درصورت آموزش:

 .شود توجه ودندان دهان بهداشت به.بنوشد آب بیماربایدمقادیرکافی*

 تهوع،استفراغ،راش ؛ واژن موداروخارش زبان دهان،احساس شدن بدطعم بروزعالئم درصورت*

 .شود مراجعه پزشک به وویزینگ کشیدن درنفس اشکال؛ پوستی،گلودرد،کبودشدگی

          .شود مراجعه پزشک به زیرپوستی یاخونریزی درمدفوع یاوجودخون ازبینی خونریزی *

 .میشود وسرشیرتوصیه مقادیرزیادماست مصرف ازعفونت پیشگیری برای*   
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 سفتازیدیم

 Fortum :-ceftazid نام تجاری

 وسپورین نسل سوملسفا :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :درمانیگروه 

 یک و دو گرم و 0/0ویال:شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

پوسوتی ، عفونوت اسوتخوان ، آبسوه هوای داخول شوکم         -عفونوت ریووی ، عفونوت ادراری    :موارد مصرف

 ت( ، عفونت پرده مغز ) مننژی

 گرم سفتازیدیم از راه عضالنی 1تا 0/0: میزان مصرف

حساسویت شودید ، افوراد مسوتعد خوونریزی ، ولوی در افوراد بوا سوابقه کوم خوونی و             :مصرف موارد منع

 .تشنج یا مشکالت کلیوی با احتیاط مصرف شود

 خارش ، کهیر ، ادم ، عارضه کلیوی، درد محل تزریق :عوارض جانبی

 .در صورت اسهال شدید دارو را قطع کنید :توجهات

 دارو باید در زمان خاصی مصرف گردد .* 

 ء درمان کامل باید رعایت شود. دوره*

 .هر گونه عفونت در محل جدید را به پزشک اطالع دهید:آموزش

 .درجه نگهداری شود03ا ت 10در دمای  :شرایط نگهداری
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 سفتریاکسون

 Rocephin: نام تجاری

 وسپورین نسل سوملسفا :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

 گرمی 1میلی گرمی ، و  033میلی گرمی ،  203ویال  :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 عفونت های تنفسی،عفونت پوست و استخوان و کلیه :موارد مصرف

گرم حداکثر مصرف روزانه است . در مورد عفونت گونوره تزریق  0تا ساعت  12ر گرم ه 2تا 1:فمیزان مصر

 اکسی سیکلیندروز  0میلی گرم به همراه مصرف  203تا  525یک بار 

حساسویت شودید ، افوراد مسوتعد خوونریزی ، ولوی در افوراد بوا سوابقه کوم خوونی و             :مصرف موارد منع

 .تشنج یا مشکالت کلیوی با احتیاط مصرف شود

 آلرژی ، عوارض خونی ، اسهال ، ضایعات کیسه صفرا ، درد محل تزریق :عوارض جانبی

 63 طی حداقل درنوزادان وریدی انفوزیون* .دارو تمایل به خونریزی را افزایش می دهداین * :توجهات

 سیستم رفادرمراکزمجهزبهص فراورده این تزریق* .شود انجام دقیقه 03 طی باالترحداقل ودرسنین دقیقه

 .شود مانندرینگررقیق کلسیم حاوی نبایدبامحلولهای*.  گردد احیاانجام

 ممنوع متفاوت ازرگهای انفوزیون صورت به حتی کلسیم حاوی بامحلولهای سفتریاکسون همزمان مصرف*

 . میباشد

 .نشود مصرف دوزسفتریاکسون ازآخرین پس ساعت 00 تا کلسیم حاوی محلولهای*

 .دارد مصرف منع نارس درنوزادان ویژه به روبینمی هیپربیلی درنوزادان*

 یلینس مانندوانکومایسین؛سفالوسپورینها؛پنی باداروهائی سفتریاکسون همزمان مصرف نیازبه درصورت*

 .شوند تزریق(  مجزا دورگ) جداگانه وآمینوگلیکوزیدهابایددردومحل

 .هر گونه اسهال یا شل شدن مدفوع را به پزشک اطالع دهید

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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  سفیکسیم

  Cephoral:نام تجاری

  سفالوسپورین نسل سوم:گروه دارویی

 آنتی بیوتیک :گروه درمانی

  قرص –سوسپانسیون  –کپسول :شکل دارویی

 Bگروه :مصرف در دوران حاملگی

سوزاک، عفونت گوش میانی، فارنژیت، عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت  :موارد مصرف

 های مجاری ادراری 

به پنی سیلین ها ، سفالوسپورین ها یا پنی سیالمین  در صورت وجود سابقه حساسیت :مصرف موارد منع

 یا ابتالی به پورفیری این دارو نباید مصرف شود .

خارش تناسلی  –واژینیت  –راش  –کهیر  –استفراغ  –تهوع  –کاهش اشتها  –درد شکم :عوارض جانبی

 آنافیالکسی  –تب داروئی  –

 .در صورت اسهال شدید دارو را قطع کنید* :توجهات

 دارو باید در زمان خاصی مصرف گردد .* 

روز ادامووه یابوود تووا از ریشووه کوون شوودن میکروارگانیسووم و عوودم سوووار شوودن  50-51دارو بایود بووه موودت  *

 عفونت ثانویه اطمینان حاصل گردد .

قابوول نگهووداری روز در یخچووال  51سوسپانسوویون ایوون دارو را قبوول از مصوورف خوووب تکووان دهیوود و تووا  *

 است 
 

 

 



 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

97 | P a g e 
 

 یرو سولفات

 :  Verazincنام تجاری

   ماده معدنی کننده روىتأمین :گروه دارویی

   مکمل غذائی :گروه درمانی

 کپسول و شربت  :شکل دارویی

 A گروه:مصرف در دوران حاملگی

 .شودمی مصرفکمبود روی و درمان در پیشگیری مکملعنوانبه روی سولفات  .:  موارد مصرف

 از حد مضر است . : مصرف بیشمصرف موارد منع

 .پیچه، سوزش سردل، تشکیل زخمتهوع، استفراغ، دل: عوارض جانبی

 قراریمقدار مصرف بیش از حد: اسهال، راش، دهیدراتاسیون، بی

 آشوبه دارو را با غذا مصرف کنید. براى کاهش دل*: توجهات

 .از مصرف لبنیات خوددارى کنید*

 نمایدرا مختل روده از طریق مس جذب استممکن مقادیر زیاد روی*

   .قرارى فوراً گزارش دهیددر صورت رخ دادن تهوع، استفراغ، راش، استفراغ شدید و بی*
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 سولفات منیزیم

 : Sulmages نام تجاری

 سولفات منیزیم:گروه دارویی

 ی( ضد تشنج ) به ویژه در حاملگ :گروه درمانی

 ویال :شکل دارویی

 Dگروه:مصرف در دوران حاملگی

در مسومومیت حواملگی ) کالمپسوی و پوره اکالمپسوی( ، در خوانم حاملوه و کسوانی کوه          :موارد مصررف 

از راه دهووان تغذیووه نمووی کننوود و مجبوووریم دارو و مووواد ضووروری را از راه وریوود هووای محیطووی بووه آنهووا    

 .برسانیم

 0تووا  0 درضوود در عوورض 23یووا  13گوورم محلووول  0در کنتوورل تشوونج و پیشووگیری آن :میررزان مصرررف

 .دقیقه در بدن یا در سرم دکستروز طی نیم ساعت انفوزیون وریدی شود

 .در انفارکتوس قلبی و بلوک قلبی منع مصرف دارد :مصرف موارد منع

سووردرد ، گرگرفتگووی ، کوواهش فشووار خووون ، فلووج تنفسووی ، تعریووق ، تهوووع ، خووواب :عرروارض جررانبی

 آلودگی ، احساس تشنگی

 حین تزریق کنترل شود. عالئم حیاتی بیمار:توجهات

حتما آمپول کلسیم گلوکونات وریدی را در دسترس و آماده داشته  * سط  سرمی منیزیوم بررسی شود.*

 .باشید

 .کنید چکmin 10راهر حیاتی داروعالیم این وریدی تزریق هنگام*

 .باشدcc 133بایدحداقل ساعت0درهر ادراری برونده*

 .است داروئی مسمومیت عالمت زانووپاتالاولین رفلکس رفتن ازبین*

در صورت بوروز تهووع و اسوتفراغ ، مشوکالت قلبوی و تنفسوی اطوالع بوه پزشوک ضوروری اسوت             :آموزش

 .چون عالئم مسمومیت است

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 سیپروفلوکساسین

 Ciproxinنام تجاری:

 : فلوروکینولونگروه دارویی

 آنتی بیوتیک گروه درمانی:

 قرص و تزریقی شکل دارویی:

  C: گروه مصرف در دوران حاملگی

 : عفونت های ادراری، عفونت ریوی، پوستی و التهابی مجاری ادراری و استخوانی.موارد مصرف

 کینولونها و نالیدیکسیک اسیدفلورو: حساسیت به موارد منع مصرف

آلودگی، ضایعات پوستی مثل راش،   : عوارض گوارشی مثل سوء هاضمه، تهوع، تشنج، خواب     عوارض جانبی

 آسیب کلیوی، کندی باال رفتن فشار خون، کم خونی

مصوورف مایعات کافی به *در صووورت بروز اسووهال باید بیمار را از نظر آب و الکترولیت اداره کرد.   توجهات:

 در نارسایی کلیه میزان دارو باید کاهش یابد.*همراه دارو توصیه می شود. 

 روها در حین انفوزیون سیپروفلوکساسین باید قطع شود . انفوزیون سایر دا*

دارو حسوواسوویت به نور می دهد در طول مصوورف دارو از معرض قرارگیری در مقابل نور مسووتقیم خورشووید *

 پرهیز نموده ویا از ضد آفتاب و لباس پوشیده استفاده شود.

با مصرف اولین مقدار دارو مصرف آن نورولوژیک یا حساسیت مفرط  –در صورت بروز هرگونه  واکنش روانی *

افرادی که سابقه تشنج )صرع(    *ساعت فاصله باشد.     0بین مصرف سیپرو و آنتی اسید باید    را باید قطع کرد .

 دارند قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت کنند.

  درجه نگهداری شود. 03تا  10:  در دمای شرایط نگهداری
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 فروس سولفات

  Apo – Ferrous sulfate:نام تجاری

 ترکیب آهن :گروه دارویی

 ضد کم خونی :گروه درمانی

 قرص ، شربت ، قطره :شکل دارویی

 A گروه :مصرف در دوران حاملگی

 به عنوان مکمل غذایی، خونساز و کم خونی فقر آهن :موارد مصرف

بوار در روز بورای پیشوگیری یوک      0توا   2در درموان کوم خوونی فقور آهون یوک قورص         :میزان مصررف 

 .قرص روزانه استفاده شود

 هموکروماتوزیس و هموسیدوز ، زخم حاد معده، بیماری کرون :مصرف موارد منع

 دل درد ، بی اشتهایی ، اسهال :عوارض جانبی

 جذب آهن را افزایش می دهد. C یتامینو* :    توجهات

 .دارداین دارو درکم خونی طی حاملگی کاربرد وسیع *

 بهتر است قرص را با آب میوه یا شربت معده میل کنید. :آموزش

 مصرف همزمان آهن با تخم مرغ ، قهوه ، یا چای جذب آن را کاهش می دهد. *

 برای جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها ، شربت را با نی مصرف کنید.*

 .ان شودمیزان اندک دارو ) چند تا قرص( هم میتواند باعث مسمومیت در کودک*

 .برای جلوگیری از یبوست با غذا سبزی بیشتری مصرف کنید *

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 فلوکونازول

 بیس تری آزولمشتق :گروه دارویی

 ضد قارچ :گروه درمانی

   :mg150, 100, 50Table  or Caps  :                             شکل دارویی

  C :گروه حاملگیمصرف در دوران 

  - کاندیدیاز مهبلی - کاندیدیاز سیستمیک - عفونت مجاری ادرار یا پریتونیت :موارد مصرف

 پیشگیری در بیماران تحت عمل پیوند مغز استخوان - مننژیت کریپتوکوکی - کاندیدیاز حلق دهانی و مری

 HIVایی در بیماران دچار یعفونت کاندید - نارسایی کلیه -

 حساسیت مفرط به دارو و سایر داروهای هم گروه :مصرف موارد منع

 آنافیالکسی  –سمیت کبدی  –استفراغ  –تهوع  –راش  –سردرد  :عوارض جانبی

 در بیماران مبتال به نارسایی کلیه با احتیاط مصرف شود. * :توجهات

 فلوکونازول تزریقی با سایر داروهای تزریقی وریدی ناسازگار است. *

در دیالیز این دارو به صورت کامل برداشته میشود وبیمارانی که همودیالیز می شوند بعداز هر بار دیالیز باید *

 یک دوز کامل دریافت کنند 

 ودیگر کشت ها از وجود عفونت در طول درمان بررسی نمائید   CSFبیمار را از نظر عفونت و پاک شدن *

 طوالنی نیازمند استدر مان عفونت های قارچی به زمان *
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 فلومازنیل 

   Anexate: تجاری نام

  : آنتاگونیست بنزودیازپین.گروه داروئی 

  آنتی دوت: درمانی گروه

  C گروه: دوران بارداری مصرف در  

  :ml5mg/ml,(  0.1Injection )              :داروییشکل 

آنسفالوپاتی کبدی و رفع اثر بنزودیازپینها پس از پایان بنزودیازپین ها ؛  با مسمومیت درمان: مصرف موارد

 بیهوشی 

: حساسیت مفرط به فلومازنیل یا بنزودیازپینها؛ وجود عالئم مصرف بیش از حد موارد منع مصرف

 ایحلقهضدافسردگیهای سه

 , پا و دست لرزش,  قلب ریتم نظمی بی,  تشنج,  سرگیجه,  سردرد,  استفراغ,  تهوع: جانبی عوارض

  آلودگی خواب

 .شود بررسی کبدی عملکرد نظر از بایست می بیمار*: توجهات

 . باشد ناک درد است ممکن تزریق محل *

 کنید اجتناب رانندگی از,  دارو دریافت از بعد*

مخصوصا بیمارانی که تحت درمان  نمایید آماده را زمال امکانات, دهد رخ تشنج است ممکن مصرف زمان در*

 با آرام بخش ها بوده و به طور ناگهانی قطع کرده اند . 

 واکنش های آلرژیک رامد نظر داشته باشید : گرگرفتگی ؛ راش ؛ کهیر و خارش .*

 ویا تروما به سر الزم است . ICPبررسی بیمار از نظر افزایش *

 .شود نگهداری اتاق دمای در: نگهداری شرایط
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 فنوباربیتال

 luminal: نام تجاری

 باربیتورات ها:گروه دارویی

 ضد تشنج:گروه درمانی

 آمپولقرص و :شکل دارویی

 Dگروه:مصرف در دوران حاملگی

درمان تشنج ) صورع( ، تشونج نووزادی یوا تشونج بوه دنبوال ضوربه ، تشونج زموان حواملگی            :موارد مصرف

 و به عنوان بی حس کننده موضعی

دقیقووه  03تووا  13میلووی گوورم بووه ازای هوور کیلوووگرم طووی  23تووا  10در کنتوورل تشوونج :میررزان مصرررف

 .انفوزیون شود

 حساسیت شدید دارویی ، نارسایی کلیه و کبد ، پورفیری :مصرف موارد منع

خوتالل هوشویاری ، خوواب آلوودگی ، اخوتالل خوونی ، ضوایعات حساسویتی موضوعی ،          ا:عوارض جرانبی 

 سردرد ، بی قراری ، اضطراب

  :وجهاتت

  . کاهش فشار خون و اختالل تنفس و افزایش ضربان قلب جزء عالمت مسمومیت است*  

 .قرص نباید جویده شود *

 .نوع تزریقی برای افرادی استفاده می شود که قادر به استفاده خوراکی نیستند :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری



 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

114 | P a g e 
 

 فنی توئین

 : Dilantin نام تجاری

 هیدانتوئین ها :گروه دارویی

 ضد صرع  -ضد تشنج :گروه درمانی

 شربت ، کپسول، آمپول:شکل دارویی

 Dگروه:مصرف در دوران حاملگی

 م قلبی ) آریتمی( ، تشنج در حاملگی ، سکسکه مقاومتتشنج ، بی نظمی های ری:موارد مصرف

باشوود.نوع کوورم موضووعی آن در زخووم بسووتر ، کامپانوود آن ترکیووب فنووی توووئین و فنوباربیتووال مووی :نکترره 

 .خراش پوستی و آبسه های بزرگ مفید است

 .در انواع صرع متفاوت است :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی، اختالل قلبی ) بلوک قلبی(، نارسایی کبدی:مصرف موارد منع

مهووار تزریووق عضووالنی آن بووه علووت درد و آسوویب محوول تزریووق توصوویه نمووی شووود.  :عرروارض جررانبی

 توانایی مغز و کاهش فشار خون ، سردرد ، کاهش اشتها

 بدون تجویز پزشک نباید مصرف شود.*  :توجهات

 .جا به جایی دارو های ضد تشنج باید طبق دستور پزشک انجام شود*

*در انفوزیون وریدی فقط میتووان بوا سورم نرموال سوالین رقیوق و انفوزیوون نموود )موابقی سورمها رسووب            

 (. تشکیل می شود

 شربت را قبل از مصرف به خوبی تکان دهید.   :آموزش

 .این دارو باعث خواب آلودگی می شود*

 .نگهداری شود و دور از نور  در دمای معمولی:شرایط نگهداری
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 فورسماید 

 Lasix نام تجاری :

 : دیورتیکگروه دارویی

 : ضد فشار خونگروه درمانی

 mg23و  mg03و آمپول  mg03قرص  شکل دارویی:

 C: گروه مصرف در دوران حاملگی

 کنترل فشار خون، نارسایی مزمن کلیوی، سیروز کبدی، نارسایی احتقانی قلب موارد مصرف:

تا یک قورص روزانوه اسوتفاده شوود. در ادم ریووی شودید بوه صوورت وریودی بوا یوک             0/3: میزان مصرف

گورم در  میلوی  633ان مصورف  شوود. در فشوار خوون بواال حوداکثر میوز      آمپول شوروع و اثور آن بررسوی موی    

 روز است.

 : حساسیت شدید دارویی و افرادی که امکان ادرار کردن ندارند. )آنوری دارند(موارد منع مصرف

هوا،  اشوتهایی، اخوتالل الکترولیوت   : سوردرد، سورگیجه، تواری دیود، دل درد، اسوهال، بوی      عوارض جرانبی 

 زردی، ضایعات پوستی، مشکالت خونی و نارسایی کبد.

 االثر است.: این دارو ادرارآور سریعتوجهات

 در صورت تهوع یا استفراغ شدید به پزشک اطالع دهید.* بیمار باید وزن شود. *

 دور از نور و در دمای اتاق نگهداری شود. شرایط نگهداری:
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 ریلپتوپکا

   : ضد هیپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی احتقانی قلب.گروه دارویی

  mg03و  mg20: قرص داروییاشکال 

 Cگروه  مصرف در حاملگی:

 مهار آنزیم آنژیوتانسین فشار خون )از مسیر مربوط به عروق کلیه( را پایین می آورد. : این دارو بامکانیسم اثر

ه س  mg03بار در روز ممکن است تا  ه از راه خوراکی س  mg20–20/6: در فشار خون بالغین  مقدار مصرف 

 افزایش یابد.بار در روز 

 است. مصرف بی ضرر در دوران شیردهی و کودکان ثابت نشده است. C: در حاملگی گروه موارد منع مصرف

ستفراغ،         عوارض جانبی: سردرد، سرگیجه، بی خوابی، خستگی، افزایش خفیف سرعت ضربان قلب، تهوع، ا

  پوستی، درد مفاصلی، بثورات ناسهال، خشکی دهان، کم اشتهایی، هیپرکاپدرد شکمی، یبوست، 
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 کلرپرومازین

 Largactile : نام تجاری

 فنوتیازین ها:گروه دارویی

 ؛  ضد استفراغ خشبضد سایکوز ،آرام:گروه درمانی

 قرص و آمپول:شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

رفع سکسکه اختالالت شدید روانی )سایکوز( یاحمالت حاد مانیا و به عنوان آرامبخش ، :موارد مصرف

مقاوم،بی اشتهایی عصبی ، میگرن و فشار خون حاملگی ، درمان وابستگی به مخدر ها و در نوزادان دیستونی 

 گردنی

 20تا  13میلی گرم عضالنی تزریق شود و در صورت لزوم تکرار شود.در تهوع و استفراغ 25 :میزان مصرف

 ساعت خوراکی 6تا  0میلی گرم هر 

 :مصرف موارد منع

حالت کوما منع مصرف دارد ولی در بیماران تنفسی و کبدی و تشنجی یا مصرف کنندگان د،حساسیت شدی

 .داروهای همزمان اعصاب و روان با احتیاط مصرف شود

خواب آلودگی ، کاهش فشار خون ، عوارض چشمی ، کهیر ، آسم ، تورم حنجره ، تغییر رنگ :عوارض جانبی

 پوست

 ابقه بیماران مبتال به آسم ، تشنج و کهیر را بررسی کند. پزشک می بایست س* :توجهات

 عالئم حیاتی بیمار باید توسط پرستار کنترل شود.*داروهای اعصاب و روان دیگر تجویز نکند. *

 .ساعت قبل دارو را قطع کنید 00در صورت نیاز به ملوگرافی )رادیو گرافی نخاع با ماده ( *

استفاده از الکل و داروهای خواب آور همزمان اجتناب *  خودداری شود. از رانندگی و کارهای دقیق: آموزش

بیمار باید در انجام آزمایش های *  خشکی دهان از عوارض شایع است، مایعات بیشتر مصرف شود.. *شود

 .بیمار نباید در گرما و یا سرما قرار بگیرد*  حین درمان همکاری کند.

 .و دور از نور نگهداری شوددر دمای معمولی اتاق :شرایط نگهداری
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 کلردیازپوکساید

 Libriumنام تجاری: 

 طویل االثر هایبنزودیازپین :گروه دارویی

  خواب آور –آرام بخش  –ضد اضطراب گروه درمانی: 

 قرصشکل دارویی: 

 D گروه:مصرف در دوران حاملگی

  اضطراب قبل از جراحی -  قطع مصرف الکل -اضطراب و بیخوابی  :موارد مصرف

  ؛ شوک  ؛ کوما ؛ گلوکوم ؛ نوزادان  فرطحساسیت ممصرف:  موارد منع

 ،پذیری، ضعف و خستگی، یبوست، خشکی دهانآلودگی، سردرد، تحریکسرگیجه، خواب :عوارض جانبی

  اشتهایی، خارش، کاهش فشارخون، تاری دید و وزوز گوشتهوع، استفراغ، بی

 

 پس از مصرف دارو، از رانندگی و کارهایی که نیاز به دقت و هوشیاری دارد، خودداری کنید. * :توجهات

شوید، سعی کنید دارو را با غذا یا در صورتی که هنگام مصرف کلردیازپوکساید دچار مشکالت گوارشی می*

 شیر میل کنید. 

 کنید.تواند قرص کامل را بلع کند، آن را خرد مچنین اگر بیمارتان نمیه*

 کردن آب استفاده کنید.مزهنبات، آدامس و یا مزهشدن دهان متعاقب مصرف دارو، از آبدر صورت خشک *

د تا دچار دهی تغییر وضعیت آرام ایستاده به نشسته و یا از حالت یا ایستاده نشسته به خوابیده از وضعیت*

 . نشوید یا غش چشم رفتن ، سیاهیسرگیجه

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
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 نیرآمین مالئاتکلرف

 : الکیل آمینگروه دارویی

 ضد تهوع ؛ آرام بخش ضد حساسیت،  گروه درمانی:

 قرص و فرم تزریقی شکل دارویی:

 B: گروه مصرف در دوران حاملگی

هووای التهووابی هووا، کهیوور، آنژیوووادم، آب ریووزش و بیموواریدرمووان عالمتووی حساسوویت مرروارد مصرررف:

 پوستی

 گرم تزریق شود.میلی 23تا  13ساعت و نوع تزریقی  6تا  0گرم هر میلی 0میزان مصرف:

 ها ولی در آسم با احتیاط مصرف شود.هیستامینحساسیت به آنتی موارد منع مصرف:

 آلودگی، گیجی، خشکی دهان، مشکالت خونی و گوارشی: خوابعوارض جانبی

 احتیاط مصرف شود.چشم و احتباس ادراری با عده، آب سیاهمدر افراد با زخم  توجهات:

 بایست به میزان کمتری در سالمندان استفاده کرد.این دارو را می* آموزش:

 رانندگی بعد از مصرف دارو ممنوع است. *

 باشد.آور ممنوع میمصرف همزمان داروهای خواب *

 از مایعات کافی استفاده شود. *

 : در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.شرایط نگهداری
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 وکوناتکلسیم گل

 Kalciunateنام تجاری: 

 : جایگزین کلسیمگروه دارویی

 اختالالت الکترولیتیگروه درمانی: 

 قرص و آمپولشکل دارویی: 

 A: گروه مصرف در دوران حاملگی

 درمان کمبود کلسیم حاد، باال بودن پتاسیم، باال بودن منیزیم، ایست قلبیموارد مصرف: 

 گرم خوراکیمیلی 1333تا  033روزانه میزان مصرف: 

 باال بودن کلسیم خون و سنگ کلیوی: مصرف  موارد منع

 اشتهایییبوست، خشکی دهان، بیعوارض جانبی: 

درایست قلبی توصیه نمی شود مگر اینکه * در صورت مشاهده رسوب دارو را تزریق نکنید.*: توجهات

تزریق * اطفال باید با احتیاط صورت بگیرد .تزریق وریدی در * هیپرکالمی یا هیپوکلسمی وجود داشته باشد .

؛در صورتی که نشت به وجود آید * باید بااستفاده از سوزنی دهانه باریک ؛درون وریدی بزرگ تزریق گردد

بعد از تزریق داخل وریدی به مدت نیم ساعت بیمار را در وضعیت به پشت * ممکن است نکروز ایجاد شود.

 خوابیده نگه دارید. 

مواد غذائی غنی از کلسیم * . صورت ناراحتی گوارشی نیم ساعت بعد از غذا دارو را مصرف کنید : درآموزش

)لبنیات ؛گوشت ماهی ؛سبزیجات برگ سبز(بکاربرید ومواد غذائی سرشار از اگزاالت و روی )لوبیا ؛عدس ؛نخود 

 ؛شکالت ؛ اسفناج (را بکار نبرید.

 شک نگهداری شود.: در دمای معمولی و در جای خشرایط نگهداری
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 کلوبتازول 

 Dermovate :نام تجاری

  موضعی کورتیکوستروئید :گروه دارویی

 ضد التهاب قوی گروه درمانی:

  کرم و پماد و لوسیون موضعی:شکل دارویی

 Cگروه : مصرف در دوران حاملگی

   درمان التهاب در درماتیت:موارد مصرف

  آکنه –درماتیت اطراف دهان  –حساسیت مفرط به کورتونها :مصرف موارد منع

  نازک شدن پوست، موجب تغییراخالق، باال رفتن فشار خون و افزایش وزن : جانبیعوارض 

  توجهات:

 قطع نابهنگام مصرف دارو ممکن است موجب عود مجدد عالئم بیماری گردد.*

 قبل از بکارگیری دارو دست ها باید شسته شوند . *

  روز ادامه یابد 10مصرف دارو نهایتا تا*

این دارو باید در یک محفظه سربسته، در جای خشک و خنک دور از دسترس کودکان  شرایط نگهداری:

 نگهداری شود.
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 کلوتریمازول

 Lotriminنام تجاری : 

 مشتق صناعی ایمیدازول  : گروه دارویی

 هاضدقارچگروه درمانی: 

 واژینال و جلدی کرم واژینال، قرصشکل دارویی: 

 B: گروه مصرف در دوران حاملگی

 ران پا/ پوستی ؛ کچلی تنه /کاندیدیاز؛ Vulvovaginitis کاندیدیاز    : موارد مصرف

 :جانبی عوارض 

های واژن گاهی اوقات سوختگی های پوستی و شیافشود. کرمندرت موجب عوارض جانبی میکلوتریمازول به

 .کنندیا تحریک موضعی ایجاد می

 مفرط حساسیت:مصرف موارد منع

 قبل و بعد از بکارگیری دارو موازین آسپتیک را رعایت کنید و دست هارا بشوئید . :  توجهات

 به منظور پیشگیری از عفونت مجدد دوره  درمان را کامل کنید . *

 : در دمای معمولی و در جای خشک نگهداری شود.شرایط نگهداری

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B6%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

113 | P a g e 
 

 کلیندا مایسین

  :Dalacin نام تجاری

 آنتی بیوتیک:گروه دارویی

 آنتی بیوتیک:گروه درمانی

 واژینالپوستی و آمپول، کرم و شیاف کپسول ، محلول و  :شکل دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

عفونووت هووای ریوووی ، پوسووتی و اسووتخوانی ، درمووان کمکووی ایوودز و عفونووت هووای    :مرروارد مصرررف

 میکروبی واژن و ماالریا

 حساسیت شدید، نارسایی کلیه:مصرف موارد منع

 ضوایعات پوسوتی ، خوارش ، تهووع ، اسوتفراغ ، کواهش وزن ، التهواب موری و معوده ،         :عوارض جرانبی 

 اسهال شدید ، احساس طعم فلز در دهان

 کلیندامایسین را هیچگاه نباید به سرعت وارد ورید بیمار کرد)بولوس( .*:توجهات

تسوت هووای شومارش سوولول خوون انجووام    *تسوت هوای کبوودی بورای بیمووار موی بایسووت انجوام شووود.      *  

افوت فشووار  *.میشووود هیپوتانسویون  داروباعوث  داردوچووون اهمیوت  قلوب  وتعدادضووربانBPکنتورل . *شوود.  

خون جزء عوارض احتمالی اسوت مود نظور داشوته باشوید .تزریوق عضوالنی بایود بوه شوکل عمیوق صوورت             

 سوورعت تجاوزکندهرچووه درسوواعت گوورم میلووی 5200 تووراز دارونبایوودبیش تجویزوریوودی سوورعت*گیوورد

 اسووت ممنوووعوزنووان بوواردار  درنوووزادان مصوورف*. یابوود مووی کوواهش قلبووی کمترباشوودخطرآریتمی تزریووق

 خووودداری وکلیندامایسووین اریترومایسووین همزمووان ازمصوورف*.شووود بایوودمتوقف شوویردهی درمووان طووی*.

 .شود مرتباتعویض وریدی تزریق محل*.شود

دوره درموانی خووراکی یوا تزریقوی     *دارو ) کپسوول ( را بوا یوک لیووان کامول آب مصورف کنیود.        :آموزش

 .بروز اسهال را به پزشک اطالع دهید*را کامل کنید.

 .محلول را در یخچال نگهداری کنید . کپسول را در دمای اتاق نگهداری کنید:شرایط نگهداری
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 سدیمکلوگزاسیلین

 :Orbenimنام تجاری

 آنتی بیوتیک :گروه دارویی

 ازپنی سیلین مقاوم به پنی سیلین :گروه درمانی

 کپسول و تزریقی :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

عفونووت هووای میکروبووی بووا اسووتاف طالیووی ) میکروبووی اسووت کووه تولیوود کننووده پنووی  :فمرروارد مصررر

 سیلیناز است(، عفونت های پوستی و دستگاه تنفس

 ساعت 6میلی گرم هر  033تا 203: میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی :مصرف موارد منع

 کهیر ، تهوع و اسهال و عوارضی دیگر مشابه پنی سیلین ها:عوارض جانبی

 :توجهات

 دوره درمان می بایست کامل باشد. *

 تاریخچه حساسیت به پنی سیلین ها را از بیمار بپرسید.  *

 در دوره مصرف طوالنی مدت آزمایش های خونی انجام شود.*

 .عملکرد کلیوی می بایست بررسی شود*

 اثربخشی قرص های ضد بارداری را کاهش می دهد. *

 دقیقه انجام گردد. 03از بیش انفوزیون وریدی باید درمدت *

 :  شرایط نگهداری

 درون جعبه و دور از نور نگهداری شود.oc03داروی خشک را در دمای زیر 
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 کوتریموکسازول

 Bac ter im نام تجاری : 

  سولفونامید و آنتاگونیست اسید فولیکگروه داروئی : 

 آنتی بیوتیک گروه درمانی:

 ml/5mg400؛ آمپول  ، شربتقرص اشکال دارویی:

 D گروه در اواخر حاملگی– B گروه:دوران حاملگی مصرف در

 ،گوارشی و تنفسی ؛  ست که اغلب در درمان عفونتهای ادراریپرمصرفی ا آنتی بیوتیک:موارد مصرف

 اوتیت میانی ؛اسهال مسافران ؛ وبا 

دوز معمول آن در بزرگساالن دو قرص هر دوازده ساعت است. کوتریموکسازول به طور کامل در دستگاه 

 رسد.گوارش جذب شده و پس از چهار ساعت به اوج اثر می

 و آنمی مگالوبالستیک باید اجتناب کرد فاویسمدر مبتالیان به :منع مصرف 

  سندرم استیون جانسون:عوارض جانبی  

 دقیقه تجویز شود . 63-63محلول در مدت  *  : توجهات

 با سایر داروها ناسازگاری دارد . *

 نباید در دمای یخچال نگهداری شود . *

 از تزریق بولوس یا سریع دارو اجتناب کنید .*

 کرده ویا از ضد آفتاب استفاده نموده.در زمان مصرف دارو از قرار گرفتن در معرض نور آفتاب خودداری *

 مایعات فراوان میل نمائید. *

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
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  البتالول

  ضد فشار خون:دسته داروئی 

( یا انفوزیون bolus)که می توان آن را وریدی ، بصورت تزریق یکباره   آمپول)mg/mL 5( :شکل داروئی

 رصق ومداوم مصرف نمود 

 Bگروه  :مصرف در حاملگی

افزایش فشار خون حاملگی عالوه بر آن در زنان حامله ای که افزایش فشار خون به همراه  :مواردمصرف

proteinuria  دارند نیز موثر بوده وproteinuria را کاهش داده و از تشنج حاملگی 

( (eclampsia .دربیماران دارای فشار خون شدید در اورژانس ها وریدی  البتالول –نیز جلوگیری می کند

:البتالول وریدی از طریق کاهش خونریزی حاصله  کنترل کاهش فشار خون طی بیهوشی-می شود.  استفاده

–در نارسایی قلبی Tetanus-  از عمل جراحی باعث کنترل کاهش فشار خون می شود. آنژین صدری

عروقی شامل افزایش فشار خون ، تاکی کاردی وافزایش مقاومت سیستم شریانی در بیمارانی که دارای 

 نقباض متداوم عضالنی هستند بسیار میثر است.ا

سرگیجه یا حواس پرتی ،خواب آلودگی )خفیف(،اختالل در خواب ،خستگی و ضعف غیر  :عوارض جانبی

 ا آسم بیمارانی که دچار نارسایی قلب یم ؛ برونکواسپاس؛ تضعیف میوکارد ؛ هیپوتانسیون ارتواستاتیک  ؛طبیعی

وجود آسم یا  -وجود ضربان قلب کند حاد -در شوک کاردیوژنیک  - به دارو وجود حساسیت منع مصرف :

جود فشار و -نارسائی قلبی کنترل نشده-ایست قلبی وخیم -سابقه هر گونه بیماری انسدادی مجاری تنفسی

 و منع مصرف در شیردهی دارد . خون خیلی پائین

هنگام تغییر وضعیت از حالت های خوابیده یا نشسته به    * .دارو رابعد از غذا میل نمائید  * توجهات :    

به حالت ایستاده به خصوص در دوزهای اولیه ممکن است سرگیجه رخ دهد.لذا با احتیاط تغییر وضعیت 

 .صورت گیرد

البتالول دربیماران دارای آنژین صدری نباید ناگهانی قطع گردد زیرا باعث تشدید آنژین ،حمله قلبی یا *

    .عی در بیمار می گرددضربان غیر طبی
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 لوبریکانت

  ژل اشکال دارویی:

 

قابل حل در اب است و به جهت روان کنندگی در معاینات و عمل های جراحی زنان -ژل لوبریکانت :شفاف

  .الکترو تراپیو...می باشد-سونداژ-توشه واژینال و رکتان-استفاده میگردد . مناسب برای انواع معاینات پزشکی 

 

 مهم تر باعث سقط جنین نمی شود  این ژل به بافت بدن اسیب نمیرساند و حساسیت ایجاد نمیکند و ازهمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
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 لوزارتان 

 Losarنام تجاری : 

 IIآنتاگونیست رسپتورآنژیوتانسین گروه داروئی : 

 ضد هایپرتانسیونگروه درمانی:

  قرص اشکال دارویی:

 Cگروه : حاملگیمصرف در دوران 

کاهش خطر سکته مغزی در  – 2نفروپاتی در دیابت های تیپ  -درمان هایپرتانسیون:موارد مصرف

 بیمارن مبتال به هایپرتانسیون و هیپرتروفی بطن چپ 

 سینوزیت  –سرفه  –دردعضالنی   -اسهال  -: سرگیجهعوارض جانبی

 لوزارتانبارداری ، شیردهی ، حساسیت به :موارد منع مصرف

کنترل غلظت پتاسیم سرم بخصوص در بیماران مسن و بیماران دچار نارسایی کلیوی توصیه می *: توجهات

 شود.

 کاهش دوز دارو در نارسایی کبدی توصیه می شود.*

کلیه رانندگان و افرادی که کارهای پرمخاطره انجام می دهند باید هنگام مصرف این دارو از فعالیت های *

 بکشند.مربوطه دست 

 جذب و دفع و ادم را در پاها و ساق های پاکنترل کنید .  –*روزانه وزن 

 *هنگام تغییر وضعیت به آهستگی تغییر وضعیت دهید . 

 در دمای معمولی نگهداری شود : شرایط نگهداری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
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  لوکوورین

  Folinic  Acid – Calcium folinateنام تجاری :

 )آنتاگونیست اسید فولیک(.مشتق آمینوپیریدین گروه داروئی : 

 دوتآنتی گروه درمانی:

 آمپول، قرص اشکال دارویی:

 Cروه گ: مصرف در دوران حاملگی

 - مانند پیریمتامین،متوترکسات یا تری متوپریم مسمومیت با آنتگونیست های اسیدفولیک :موارد مصرف

 هایبرنامه درمسمومیت شدید ناشی از مصرف بیش از اندازه متوترکسات – خونیهای مگالوبالستیککم

  شیمی درمانی سرطان

 B12کم خونی پرنیسیوز یا کمبود ویتامین : موارد منع مصرف

 و واکنش آنافیالکسیبثورات ، کهیر، خارش و خس خس سینه ناشی از مصرف دارو  :عوارض جانبی

در نقص کار کلیه به علت اشکال در دفع متوترکسات خطر مسمومیت افزایش خواهد یافت و *: توجهات

  .ممکن است منجر به تضعف شدید مغز استخوان و التهاب مخاط ها گردد

 است دفعات بروز حمالت صرعی را در کودکان مستعد افزایش دهدلوکورورین ممکن  *

 لیتر مایعات بنوشد.  0و روزانه رشی دارو همراه با غذا تجویز شودجهت کاهش عوارض گوا*

 نگهداری شود.  co 0-2 در دمای شرایط نگهداری:

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
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 ووتیروکسینل

  Levoxineنام تجاری : 

 (4Tهورمون تیروئید) گروه داروئی : 

 جایگزین هورمون تیروئید  درمانی: گروه

  قرص اشکال دارویی:

 Aگروه : مصرف در دوران حاملگی

  ؛ هیپوتیروئیدی مادرزادی نوزادان کرتینیسمو  گواتر، کم کاری غده تیروئید:  موارد مصرف

  نارسائی تصحی  نشده آدرنال –درمان چاقی : موارد منع مصرف

سردرد ، عصبی شدن، تحریک پذیری، کم خوابی و مشکالت خواب ، تعریق و عدم تحمل  : عوارض جانبی

گرما، تب، تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش وزن، افزایش اشتها، اختالل قاعدگی زنان و ریزش مو. درد سینه، 

 .طپش قلب و ضربان قلب تند یا غیر طبیعی

و حداقل نیم ساعت قبل از  هاس سعی کنید صب جذب این دارو در حالت ناشتا بیشتر است. پ*: توجهات

 .صبحانه، آن را مصرف کنید

 .دهید TSH برای کنترل دوز داروی مصرفی خود، باید هر چند وقت یکبار آزمایش خون*

کنید تواند روی سط  خونی بسیاری از داروها تاثیر بگذارد. به هر پزشکی که مراجعه میلوویتروکسین می*

 .وکسین را یادآوری کنیدحتما مصرف لووتیر

اند. این درمان ممکن است برای شود که تازه به دنیا آمدههایی تجویز میگاهی حتی این دارو و برای بچه*

 ها قرار گیرداین دارو نباید به هیچ عنوان در دسترس بچه *ها برای کودک ادامه پیدا کندسال

 جعبه و دور از نور نگهداری شود.درون oc03: داروی را در دمای زیر  شرایط نگهداری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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 لیدوکائین هیدروکلراید

 Xylocaine: نام تجاری

 : مشتقات آمیدهاگروه دارویی

 کننده موضعیحس: بیگروه درمانی

 ؛اسپری : تزریقی، پمادشکل دارویی

 Bگروه  مصرف در دوران حاملگی:

-سومپاتیک در بوی  ای، بلووک اعصواب محیطوی و بلووک عصوب      کننوده منطقوه  حوس : بوی موارد مصررف 

 های نخاعی )اسپانیال( و ترکیبات مخدر و آریتمی قلبی.حسی

  : بنا بر ضرورت متفاوت است.میزان مصرف

 شوند.: این دارو با اپی نفرین، پریلوکائین مخلوط هم مینکته

: حساسویت شودید دارویوی، ایون ارو بوا داروهوای اینودرال، سوایمتدین، فنوی تووئین،           موارد منع مصررف 

 های مغز و اعصاب تداخل دارویی دارد.ها و مهارکنندهها، دیوریتکوراتتبیبار

 : تهوع، استفراغ، تشنج، انقباض مردمکعوارض جانبی

 شود.: تجویز مقدار زیاد آن باعث تشنج میتوجهات

 کند.در مصرف دندانپزشکی بلع غذا را مختل می آموزش:

 در دمای معمولی نگهداری شود. شرایط نگهداری:



 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

122 | P a g e 
 

 مترونیدازول

 Flagyl :نام تجاری

 نیترو ایمیدازول :گروه دارویی

 ضد باکتری ، ضد آمیب :گروه درمانی

 آمپول، ژل پوستی، شیاف واژینال، ویال تزریقیشربت ، :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 شکمی عفونت های میکروبی ) بی هوازی( ، اسهال خونی ، اندوکاردیت ، عفونت:موارد مصرف

میلی گرم به  0.0میلی گرم به ازای هر کیلوگرم طی یک ساعت به عنوان میزان اولیه و 10: فمیزان مصر

 .گرم می باشد 0ساعت  20ساعت و حداکثر مصرف  6ازای هر کیلوگرم طی 

 حساسیت شدید دارویی ، اختاالت خونی یا بیماری مغز:مصرف موارد منع

، تهوووع ، احسوواس سوووزش مجوواری ادراری ، سوورگیجه ، مشووکالت کبوودی و کلیوووی :عرروارض جررانبی

 سنکوپ، ضایعات پوستی ، کهیر

 این دارو با لیتیوم تداخل دارویی دارد.*  آزمایشهای خونی باید انجام شود.*  :توجهات

 .شود مصرف کامل بااحتیاط درشیردهی*

 .شود نجاما  ساعت یک درطی کم باسرعت آرامی به وریدی تزریق*

 دارد رسوب احتمال یخچال دردمای آن نگهداری*

 دراینصووورت دکهوشوو مصوورف وریوودی آهسووته انفوزیووون صووورت بایدبووه فقووطی تزریقوو مترونیوودازول*

 .شود قطع باید دیگر سرمهای یا ها محلول انفوزیون

در عفونوت زنووان بووا میکووروب )تریکومونوواس(  * بهتوور اسووت دارو بوا معووده خووالی مصوورف شووود. :آمرروزش

تشوونج و عالئووم منگووی نشووانه مسوومومیت بیمووار اسووت، بووه  * درمووان شووود. مووی بایسووت همسوور وی نیووز

 .پزشک مراجعه شود

محلوول مترونیودازول بوه مودت سوه شوبانه روز قابول نگهوداری در دموای معموولی            :شرایط نگهرداری 

 .است
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 متوپرولول

 متورال :نام تجاری

 بتا بالکر  :گروه دارویی

 حاد  MIدرمان کمکی در  –ضد هیپرتانسیون  :گروه درمانی

 ؛ آمپول  قرص: شکل دارویی

  C  گروه: مصرف در حاملگی

درمان آنژین صدری مزمن، کنترل زیادی فشا رخون و پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد :  موارد مصرف

 حاد  MI؛ درمان کمکی در 

 –این دارو در شوک قلبی، نارسایی آشکار قلب، بلوک قلبی درجه دو یا سه دهلیزی :  مصرف موارد منع

متر جیوه )برای پیشگیری میلی 500اهش فشار خون سیستولیک به کمتر از ک و سینوسی کاردیبرادی ، بطنی

 .از انفارکتوس مجدد میوکارد( نباید مصرف شود

خس سینه(، اسم برونش )اشکال در تنفس یا خسکاردی عالمتی )سرگیجه(، اسپبرادی: عوارض جانبی

، تنگی نفس، افسردگی روانی و کاهش گردش خون محیطی (نارسایی احتقانی قلب )تورم مچ و اندامهای تحتانی

 )سردی دستها و پاها( 

اگر بعد از یک دوره درمان طوالنی با این دارو قطع مصرف آن ضرورت پیدا کند، باید بتدریج و *  :توجهات

 .قل طی سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شودحدا

گیری فشار خون و ثبت نوار قلبی و در طول مصرف این دارو، پیگیری عملکرد قلب، تعیین نبض، اندازه*

 .گیری ضربان قلب ضروری استاندازه

وشیاری به هآلودگی و منگی ، هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به علت احتمال بروز سرگیجه، خواب*

 .دارند، باید احتیاط نمود

 الزم است وزن کنترل شده ؛رژیم غذائی و برنامه ورزشی رعایت گردد. در طول مصرف این دارو*
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 متوترکسات

 mexate:نام تجاری

 آنتی متابولیت :گروه دارویی

 ضد نئوپالسم  :گروه درمانی

 ؛ آمپول  قرص: شکل دارویی

 X  گروه: مصرف در حاملگی

را مهار RNA و DNAبه عنوان آنتی متابولیت اسید فولیک عمل می کند و از سنتز پروتئین و مکانیسم اثر:

 می کند.

 کوریو کارسینوم ،مول ، بیماریهای تروفوبالستیک، لوسمی، لنفوم استئوساکروم : اندیکاسیون

کاهش پالکت و گلبول های سفید خون آثار سمی روی دستگاه گوارش و مغز استخوان :عوارض جانبی

 تریت و هماتمزو ...(ساگ)انفوماتیت ، فارنژیت ، تهوع و استفراغ، 

 حساسیت مفرط ؛ نارسائی کبدی یا کلیویمصرف:  موارد منع

شروع دارو تحت نظر پزشک متوترکسات دارویی بسیار سمی و با عوارض جانبی زیاد می باشد * :توجهات 

 داروی خوراکی را باید قبل از زمان خواب یعنی به هنگام شام استفاده شود . * صورت پذیرد.

 در هنگام استفاده از این دارو توجه به عملکرد کلیه ارگانهای حیاتی بدن ضرورت دارد.*

 شک سریعا اطالع دهد.دچار استفراغ های پی درپی شد باید به پز بیمارچنانچه با مصرف این دارو*

 طی درمان بیمار دچار ریزش مو میشود.* با افراد بیماری های عفونی برخورد نداشته باشد.*

در صورت  * .مایعات زیاد مصرف کند*خونریزی واژینال و ...( اطالع دهد. –هر گونه خونریزی )خون دماغ *

*به منظور پیشگیری ازآسیب بافتی الزم است . مراقبت ناکافی از بیمار این دارو ؛ می تواند منجر به مرگ شود

 ساعت از لکوورین کلسیم استفاده نمود.   21در عرض 
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 متوکلوپرامید

 Plasil: نام تجاری

 پاراسماتومیمیتیک:روه داروییگ

 ضد تهوع ، ضد استفراغ :گروه درمانی

 قرص ، آمپول و قطره :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 برگشت اسید معده به مری ، درمان یا پیشگیری از استفراغ و شیمی درمانی:موارد مصرف

 ساعت 0یک قرص هر :میزان مصرف

 خونریزی ، انسداد روده ، تشنج:مصرف موارد منع

عالئووم پارکینسووون ، سووردرد ، بووی خوووابی ، تشوونج ، توووهم ، اسووهال ، تکوورر ادرار ،  :عرروارض جررانبی

 عالئم چشمی و مغزی

  در صورت تکرار تزریق باید دارو رقیق شود. *   :توجهات

 .رنگ دارو قبل از تزریق نباید عوض شود*

 .رانندگی بعد از مصرف دارو خطر ناک است :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 متیل ارگونوین مالئات

 Methergine: نام تجاری

 توسیک: اکسی گروه دارویی

 قرص و آمپول اشکال دارویی:

 : انقباضات رحمی را تحریک کرده و خونریزی را کاهش می دهد.مکانیسم اثر

 : درمان خونریزی بعد از زایمان یا سقطموارد مصرف

 : میزان مصرف

که در مدت یک دقیقه    mg2/0دوز، تزریق وریدی   0سووواعت حداکثر    0تا   2هر  mg2/3تزریق عضوووالنی 

شود؛  ضالنی یا   0تا  2ساعت به مدت   12تا  6هر   خوراکی mg 0/3- 2/3تجویز می  روز بعد از دوز اولیه ع

 وریدی

سیون های زایمان، قبل از خروج جفت       موارد منع مصرف  شدید به فرآورده های ارگوت، اندیکا سیت  سا : ح

 قلبی و بیماری عروق محیطی –بیماری تنفسی 

  : سردرد، سرگیجه، درد قفسه سینه، طپش قلب، افزایش فشار خون، تعریق  عوارض جانبی
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 متیل دوپا

 :Aldometنام تجاری

 آنتی آدرنرژیک :گروه دارویی

 ضد فشار خون :گروه درمانی

 میلی گرمی 203قرص  :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 فشار خون ، سندرم رینود :موارد مصرف

 .قرص روزانه مصرف شود 0تا 1: فمیزان مصر

 حساسیت شدید دارویی ، بیماران کبدی :مصرف موارد منع

 خواب آلودگی ، اسهال ، درد قلبی، زردی ، درد عضله و مفصل :عوارض جانبی

  فشار خون بیمار باید کنترل شود.*  :  توجهات

 .آزمایشهای خونی بررسی شود *

در انتهوای ) دسوت و پوا( در تمواس بوا آب سورد یوا         در بیمواری رینوود بوه علوت مشوکل عروقوی       :نکتره  

 .هوای سرد تغییر رنگ اندام ایجاد می شود

 خشکی دهان با مصرف مایعات یا آدامس بر طرف می شود.:آموزش

 .ضعف و سرگیجه ، اسهال یا یبوست عالئم مسمومیت اند، به پزشک اطالع دهید*

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 مروپنم

 Meronemنام تجاری دارو : 

 : مشتق کارباپنم  گروه داروئی

 : آنتی بیوتیک  گروه درمانی

 1000mg-500: ویال  اشکال داروئی

 Bگروه  :مصرف در بارداری

 : آپاندیسیت ؛پریتونیت ؛مننژیت باکتریائی  موارد مصرف 

 : واکنش های افزایش حساسیت ؛ سپسیس ؛شوک ؛آپنه  عوارض جانبی

 : هرنوع حساسیت به پنی سیلین ها، سفالوسپورینها و سایر مشتقات آن منع مصرف

در صورت داشتن  *در صورت داشتن اختالالت کلیوی )دوز دارو باید محاسبه و تنظیم گردد(. *توجهات : 

ر دتزریق این فرآورده باید  *به پزشک اطالع داده شود سابقه صرع، بیماریهای مغزی، کلیوی، کبدی و آسم

از مخلوط نمودن این دارو با سایر  *مراکز درمانی مجهز به امکانات الزم برای درمان های اوژرانس انجام گیرد. 

 در صورت بروز حساسیت *آنتی بیوتیک ها از جمله آمینوگلیکوزیدها به منظور تزریق وریدی خودداری گردد

)آسم، اگزما، تب و کهیر( فوراً مصرف دارو را قطع و اقدامات الزم برای درمان و مقابله با شوک آنافیالکتیک 

بوجود بیاید توجه داشته به واکنش های آلرژیک که ممکن است چند روز پس از اتمام درمان *انجام گیرد. 

 باشید

 دقیقه انجام شود . 10-03انفوزیون وریدی مروپنم در عرض  *

نم بسیار کمتر از ایمی پ مروپنم شبیه ایمی پنم بوده اما عوارض عصبی و افزایش ریسک تشنج ناشی از آن*

 است.

 در مننژیت ها برخالف ایمی پنم قابل استفاده است *

 در صورت وقوع تشنج دوز را کاهش یا متوقف کنید.*
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 مفنامیک اسید

 غیر استروئیدی: ضد التهاب دارویی گروه

 میلی گرمی 203کپسول  اشکال دارویی:

 موارد مصرف:

 روز( قاعدگی دردناک و درد 0جهت برطرف کردن کوتاه مدت )حداکثر  -

 حمالت حاد نقرس یا بیماری نقرس کاذب -

 دردهای همراه با التهاب غیر روماتیسمی -

 سردردهای عروقی و پیشگیری از میگرن همراه با قاعدگی -

 درد برای برطرف کردن عالئم آرتریت روماتوئید و دردهای عضالنی ضد التهاب و ضد -

 درد در اثر ضربه، دندان درد، دردهای پس از اعمال جراحی و پس از زایمان -

: حساسیت به دارو، آسم، کهیر، آلرژی، در بیماران با زخم ها یا التهاب های مزمن در    موارد منع مصرف 

 بیماری های کلیویدستگاه گوارش و در بیماران با سابقه 

 مصرف در دوران بارداری مجاز نیست

 : مقدار ناچیزی از آن در شیر مادر ترش  می شود.مصرف در دوران شیردهی

سرگیجه، سردرد، بثورات پوستی، خارش، تهوع، استفراغ، نفز، سوء هاضمه، سوزش سر  :جانبیعوارض 

 دل، زخم معده، بی کفایتی عملکرد کلیوی.
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 یداهیدروکسمنیزیم 

 مسهل نمکی، آنتی اسید گروه دارویی:

 %0سوسپانسیون  اشکال دارویی:

 Cگروه: گروه مصرف در حاملگی

این فراورده در دوزهای پایین به صورت آنتی اسید و در دوزهای باالتر به صورت ملین نمکی خفیف عمل می    

کند. در معده با اسوووید هیدرولیک واکنش داده و تشوووکیل منیزیم کلراید می دهد که اثر خنثی کننده دارد. 

کند و در نتیجه سووبب می  متسووعمایعات می شووود که کولون را  اسووموتیکاحتباس منیزیم کلراید سووبب 

 پرستالتیک می شود. فعالیتتحریک مکانیکی 

سید، و به         موارد مصرف  شی همراه ازدیاد ترش  ا شانه های گوار سکین ن : درمان کوتاه مدت یبوست، برای ت

هم چنین در درمان مسمومیت با اسیدهای معدنی و آرسنیک و     اولسر پپتیک؛ عنوان داروی کمکی در درمان 

 ویه برای خنثی سازی اسیدیته مصرف شده است.به صورت دهان ش

سی یاپرفاختالل شدید عملکرد کلیه، تجمع مدفوع سخت و متراکم، انسداد     اسهال، :موارد منع مصرف  ون ورا

 روده، خونریزی مقعد، کولوستومی

: تهوع، اسووتفراغ، کرامپ های شووکلی، اسووهال، قلیایی شوودن ادرار، دهیدراتاسوویون، ضووعف، عوارض جانبی

  یون، برادیکاردینسهیپوتا
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 ویتامینمولتی

 ویتامین : مولتیگروه دارویی

 مکمل غذایی گروه درمانی:

 وقطره خوراکی قرص، کپسول، شربت شکل دارویی:

 B: گروه مصرف در دوران حاملگی

و نیکوتینیووک اسووید،   A،D،E،B1،B2،B6،B12هووای : ایوون دارو حوواوی ویتووامین  مرروارد مصرررف 

 بیوتین است.، کلسیم و Cویتامین 

 سی سی شربت یا یک کپسول  0: یک قرص روزانه یا میزان مصرف

 : مورد خاصی وجود ندارد.مصرف موارد منع

هوا ممنووع اسوت. زیورا میوزان بواالی آن پرعارضوه خواهود         : مصورف خودسورانه ویتوامین   عوارض جانبی

 بود.

 مه خاص دارند.کودکان با سوء تغذیه، مادران باردار و شیرده نیاز به برنا توجهات:

 : طبق دستور پزشک دارو مصرف شود.آموزش

 : در دمای معمولی نگهداری شود.شرایط نگهداری
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 Dormtcomمیدازوالم

 ها: بنزودیازپینگروه دارویی

 داروی کمکی در بیهوشی ،بخش: آرامگروه درمانی

 mg10و  mg0آمپول : شکل دارویی

 D: گروه مصرف در دوران حاملگی

بخووش، کوواهش اضووطراب، نگهووداری و کمووک بیهوشووی عمووومی، درمووان تشوونج،   آرام :مرروارد مصرررف

 سکسکه مقاوم به درمان

گورم  میلوی  30/3در تزریوق عضوالنی    -گورم بوه ازای هور کیلووگرم    میلوی  30/0توا   30/3: میزان مصررف 

 به ازای هر کیلوگرم 

: حساسویت شودید دارویوی، گلوکووم زاویوه باریوک، شووک، کوموا، مسومومیت حواد بوا            مصرف نعموارد م

 الکل، نارسایی کلیه 

قوراری، الرنگواسپاسوم   پوذیری، بوی  باشود. تحریوک  : توقوف تنفسوی مهمتورین عارضوه موی     عوارض جانبی

 )اسپاسم مجاری هوای(، سردرد، تندی تنفس، لکنت، تاری دید، اختالل چشمی، اختالل تعادل

 تر باشد. میزان تجویز دارو در سنین باال )سالمندان( و اطفال باید پایین* ات:توجه

  تزریق عضالنی دارو باید عمیق باشد.*

 ریوی در دسترس باشند .–وسایل احیاء قلبی *

 اکسیژن به منظور حمایت از راههای هوایی دردسترس باشد . * 

 این دارو را از بولوس سریع تزریق نکنید . *

 اختالالت روانی و حرکتی بعد از دارو محتمل است.  :آموزش

 ساعت بعد از دریافت دارو بیمار نباید به کارهای دقیق مشغول باشد یا رانندگی کند. 20تا *

 در دمای معمولی نگهداری شود. شرایط نگهداری:
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 میزو پروستول 

    Cytotec :  نام تجاری

 E1 : آنالوگ سنتتیک پروستاگالندیندارویی گروه 

 : ضد اولسر، محافظ مخاط معدهگروه درمانی

 mcg 233یا  mcg  133قرص های: اشکال دارویی

 X: گروه مصرف در دوران حاملگی

 

جلوگیری از رد حاد  ؛ زخم معده یا اثنی عشر ؛  NSAIDs جلوگیری از زخم معده ناشی از :موارد مصرف

القاء درد زایمان و رسیده شدن ( ؛ mifepristone)همراه بازرو 06خاتمه بارداری کمتر از ؛ ؛پیوند کلیه 

 گردن رحم

؛  مرگ جنین ؛  خونریزی سنگین و غیر طبیعی رحمی؛  تهوع و استفراغ ؛  درد شکمی :عوارض جانبی

 دیسمنوره، هایپرمنوره، اختالل قاعدگی، خونریزی پس از یائسگی ؛ پارگی و تخریب رحمی ؛تب ؛ سردرد

؛  کاهش فشار خون؛ اسهال ؛  درد شکم؛  تنگی نفس؛  تشنج ؛  ترمور ؛  آلودگیخواب   :نشانه های سمیت

 برادی کاردی

 :موارد منع مصرف

 حساسیت به میزوپروستول، پروستاگالندین ها یا هر ترکیب دیگری در این فرموالسیون •

 • (ه می کنیداستفاد NSAIDs بارداری )زمانی که از این دارو جهت کاهش عارضه زخم گوارشی ناشی از •

 دارد IUD خانمی که و بارداری های خارج رحمی

 .درجه سانتیگراد نگهداری شود 20: در درجه حرارت کمتر از شرایط نگهداری 
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 :توجهات بالینی

بار در روز،  0اگر میزوپروستول را برای جلوگیری از زخم معده استفاده می کنید معموال از طریق اورال و *

 .بعد غذا و قبل از خواب استفاده می شود

 .دارو را همیشه در زمان مشخصی از روز استفاده کنید* 

از مصرف آنتی اسید های حاوی منیزم به همراه میزوپروستول خوداری کنید. )به علت وخیم تر شدن  *

 (اسهال بیمار

 .شودنباید از الکل و سایر داروها در طی درمان استفاده  *

تنها زمانی می توانید میزوپروستول را بدون راهنمایی پزشک برای سقط جنین استفاده کنید که هیچ  *

 (بیماری جدی نداشته باشید. )مانند آنمی شدید به علت احتمال خونریزی شدید

ن روز از روز بعد از اولی 60یا بیشتر بارداری برای سقط جنین استفاده شود. ) 6این دارو نباید از هفته  *

 (آخرین دوره قاعدگی

تنها زمانی می توانید خودتان از این دارو استفاده کنید که انتقال به بیمارستان در ظرف مدت زمان کم  *

 .در صورت خونریزی شدید و تب حتما به پزشک مراجعه کنید *.امکان پذیر باشد

 از اناطمین تا باروری سنین در هاخانم برای دارو تجویز از* . شودمیزوپروستول با میفپریستول اشتباه می*

. به بیماران در رابطه با خطرات دارو در صورت *ودداری کنیدخ بارداری از جلوگیری مناسب روش یک کاربرد

  رسانی نمایید.شکست روش جلوگیری از بارداری به صورت شفاهی و کتبی اطالع

 یا دوم روز در و درمانی دارو شروع از قبل هفته 2 عرض در بارداری تست شدن منفی صورت در باید دارو*

  .شود مصرف طبیعی قاعدگی از پس سوم

وامل خطر جهت پارگی رحم عبارتند از: ایام پایانی بارداری، مصرف دوز باال از دارو، سابقه سزارین، ع* 

                 بار سابقه بارداری. 0و یا بیش از  0جراحی رحم یا 
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  ناپروکسن

 Anaprox, Naprosyn:  تجارىنام 

 ( ضدالتهاب غیراستروئیدى) مشتق اسید پروپیونیک:  گروه دارویى

  ضد درد غیر مخدر و ضد تب:  گروه درمانی

 B: گروه  مصرف در دوران حاملگی

 .درد خفیف تا متوسط، اوستئوآرتریت، آرتریت روماتوئید، آرتریت نقرسی:  موارد مصرف

 :موارد منع مصرف

 .اوسرپپتیک فعالو  حساسیت مفرط، آسم، بیمارى کلیوى شدید، بیمارى کبدى شدید 

 وزوز گوش؛ تارى دید ؛ وزوز گوش :جانبی عوارض

دهنده، اختالالت گوارشی، اختالالت قلبی، حساسیت مفرط به دیگر اختالالت خونریزی*:  توجهات 

 .ترکیبات ضدالتهاب، پیرى بااحتیاط مصرف شود

 (ها )ممکن است نشانه مسمومیت باشددید، صداى زنگ و غرش در گوشتاری گزارش کردن*

 .آمیز خوددارى کندآلودگى از رانندگى و دیگر اعمال مخاطرهدر صورت بروز سرگیجه یا خواب*

هاى تحتانی(، افزایش درد در تغییر در الگوى ادراری، افزایش وزن، ادم )صورت، اندام:  گزارش کردن *

 (خون در ادرار )نشانه سمیت کلیویمفاصل، تب، 

 .پاسز درمانى ممکن است تا یک ماه بعد ظاهر شود*

 .اق نگهدارى شودتدر دماى ا:  شرایط نگهداری
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 الوکسانن

 : Narcanنام تجاری

 اکسی مورفون:گروه دارویی

 ضد مخدر ها -ضد اپیوئید ها :گروه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

بعد  تشخیص و درمان مسمومیت ها با مواد مخدر یا کومای ناشی از آن ، درمان مهار تنفسی:موارد مصرف

 از جراحی ، خارش ناشی از انسداد صفراوی

 .جا تزریق می شود میلی گرم وریدی یک 2تا 0/3: فمیزان مصر

 .احتیاط استفاده شوددر افرادی که وابستگی شدید به مخدر ها دارند، با  :مصرف موارد منع

 تهوع ، استفراغ ، اختالل تمرکز و حواس ، بی اشتهایی ، تغییرات فشار خون :عوارض جانبی

 .این دارو اغلب در مراکز اورژانس و بیمارستانی تزریق می شود:توجهات

 .مورد خاصی مطرح نیست :آموزش

 .در دمای معمولی نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 نوافن

میلی  200میلی گرم کافیین و  10میلی گرم استامینوفن, 025هر عدد کپسول نوافن دارای شکل داروئی : 

 .می باشد گرم ایپوبروفن

 -دردهای خفیف تا متوسط ناشی از سردرد)عصبی و میگرنی(، دندان درد، دردهای عصبی :موارد مصرف

 ماهیچه ای، دردهای مفصلی و دیس منوره کاربرد دارد

در صورت سابقه وجود آلرژیک شدید از قبیل آنافیالکسی یا آنژیوادم ناشی از داروهای : منع مصرفموارد 

 .ضدالتهاب غیر استروئیدی منع مصرف دارد

بثورات پوستی، درماتیت آلرژیک، اختالالت خونی، پانکراتیت حاد از عوارض مصرف : عوارض جانبی

گاهی خونریزی و زخم ممکن است در اثر مصرف ایبوپروفن طوالنی مدت استامینوفن است. تهوع، اسهال و 

 .ایجاد شود

  .در صورت بروز هرگونه اختالل در بینائی باید با پزشک مشورت شود*   توجهات :

 .به دلیل احتمال بروز آسیب کبدی یا کلیوی، نباید این دارو بیش از مقدار توصیه شده مصرف شود*

 .شیردهی توصیه نمی گرددمصرف این درو در زمان بارداری و *

در *.وجود دارد به علت وجود استامینوفن در بیماران دیابتی , احتمال مثبت شدن کاذب تست قند خون*

 بیماران دچار اختالالت کلیوی به علت وجود ایپوبروفن , با احتیاط و با کنترل عملکرد کلیه

 .به طور مرتب , مصرف گردد

 آن را دارید از مصرف دارو های دارای ایپوبروفن پرهیز کنیداگر دچار زخم گوارشی و یا سابقه *

 کهیر یا رینیت ناشی از ضد التهاب غیر استروییدی-آنژیودم-در بیماران که سابقه حمله آسم *

 .وجود دارد ,مصرف گردد

 اردددر صورت هر گونه اختالل در بینایی باید با پزشک مشورت گزدد زیرا احتمال بروز تنبلی چشم وجود *
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 نورتریپتیلین

 TCA :گروه داروئی

 های سه حلقه ایضد افسردگی :گروه درمانی

 قرص :اشکال دارویی

 Dگروه :مصرف در دوران حاملگی 

 شب ادراری کودکان ؛  میگرن اختالل افسردگی ؛: موارد مصرف

 دپرسیون شدید تنفسی  –کوما  –سکته قلبی اخیر  –حساسیت مفرط مصرف: موارد منع

ور حساسیت به ن –هیپوتانسیون ارتوستاتیک  –آرامش زیاد  –ضعف  –سردرد  –سرگیجه :عوارض جانبی

  مشکالت گوارشی –

. آمیز خوددارى کندآلودگى از رانندگى و دیگر اعمال مخاطرهسرگیجه یا خوابدر صورت بروز *  :توجهات

 دارو را همراه با غذا یا شیر مصرف کنید . *

بعد از استفاده طوالنی مدت از قطع ناگهانی دارو اجتناب کنید ممکن است تهوع ؛ سردرد و احساس *

  ناخوشی بوجودآید.

 فشار خون بیمار را کنترل کنید* 

 .پرهیزنمائید ناگهانی ازتغییروضعیت وضعیتی ازهیپوتانسیون جلوگیری رای*ب

 

 

 
 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87_%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
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 نیتروفورانتوئین

  Furadantin :نام تجاری

  مشتق صناعی نیتروفوران :گروه داروئی

  ضد عفونت ادراری:گروه درمانی

  سوسپانسیونو  قرص :اشکال دارویی

  B گروه :مصرف در دوران حاملگی

 های ادراریعفونت پروفیالکسیدستگاه ادراری،  هایعفونتدرمان : موارد مصرف

 ؛ترم طی زایمان    G6PD؛آنوری؛ حساسیت شدید دارویی , نارسایی کلیه مصرف: موارد منع

نورپاتی محیطی ) بی حسی یا کرختی در اندام ها(, درد سینه , تب ,  تهوع , استفراغ, :عوارض جانبی

 ضایعات پوستی , تغییر رنگ ادرار

   :توجهات

 قبل از شروع درمان نمونه را کشت دهید و آنتی بیوگرام را انجام دهید.* 

 دو مسئله مهم مثل تغییر رنگ ادرار و دندان ممکن است بروز کند. *

 ات میل شود. بهتر است دارو با مایع*

 . ضعف عضالنی را به پزشک اطالع دهید*

 دارو را همراه غذا میل کنید*

 در دمای معمولی نگهداری شود. :شرایط نگهداری

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C
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 رینینیتروگلیس

 Nitrostat:  نام تجاری

 : نیترات  گروه داروئی

 و ضد آنژین   گشادکننده عروقی: درمانی گروه

 ؛پرل ؛ آمپول  ؛ پماد اسپری، برچسب پوستی، قرص: اشکال دارویی

 B گروه:مصرف در دوران حاملگی

 شود.تجویز می بحران هیپرتانسیونو نیتروگلیسرین در آنژین صدری : موارد مصرف

 این دارو در سه مورد کاربرد دارد: 

 ( تخفیف یک آنژین صدری با مصرف دارو و پس از شروع درد5)

 ( جلوگیری از حمله قلبی با مصرف دارو و درست پیش از بروز حمله 2)

 ( کاهش تعداد حمالت با مصرف دائمی و منظم دارو. 0)

های فوقانی گذاشته هایی که در دهان بین لب یا گونه و لثههای زیر زبانی نیتروگلیسرین، قرصقرص

ها شود، همگی حمالت آنژینی را تخفیف داده یا از آنشوند، یا اسپری آئروسل که در زیر زبان زده میمی

  کنند.جلوگیری می

برافروختگی صورت و گردن و  دید، خشکی دهان، سردرد شدید، یا بثورات جلدی. تاری: ارض جانبیعو

 تهوع

: مصرف همزمان با سایر داروهای هیپرتانسیون ؛می تواند هیپرتانسیون شدید ایجاد کند  تداخالت داروئی 

 . 

 بیمار را از نظر هیپوتانسیون ارتوستاتیک ونبض بررسی کنید.*   :  توجهات

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
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سردرد ؛احساس سبکی در سر و کاهش میزان فشارخون مواردی هستند که نیاز به کاهش میزان دوزاژدارو  *

 ازد.را مطرح می س

 قرص های مخاطی باید مابین گونه و لثه جای گیرند .  *

 اندازه بندی شده ؛اندازه گیری شود. پماد موضعی برای استفاده باید از طریق ورف های *

اید زیرزبان گذاشت تا حل شود و احساس سوزن سوزن شدن اشکال زیرزبانی دارو را نباید خورد بلکه ب*

 غشائ مخاطی را بیمار تجربه می نماید . 

 اسپری را باید در زیر زبان مورد استفاده قرار داد نباید آنها را استنشاق کرد. *

 در طی حمله آنژینی بهتر است نشسته دارو را مصرف کنید.  *

 می باشد .  %0قندی  *جهت انفوزیون وریدی بهترین سرم ؛ سرم

نگهداری شود .نوع تزریقی را باید دور از انجماد و نور  co25-20:در درجه حرارت شرایط نگهداری

 نگهداری کرد .
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 نیستاتین

 Nystex:نام تجاری 

  پلی ان ماکرولید:گروه دارویی

  ضد قارچ:گروه درمانی

 ژل، کرم، شیاف، پماد، سوسپانسیونقرص، پاستیل، : شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

  عفونتهای واژن - عفونتهای روده - عفونتهای دهان و گلو: موارد مصرف

  حساسیت مفرطمصرف:  موارد منع

 عوارض جانبی این دارو عمومیت ندارد و مالیم و گذرا هستند :عوارض جانبی

آلوده ظاهراً بهبود یافته اند زیرا ممکن مصرف این دارو را تا آخر مصرف کنید. حتی اگر مناطق  :توجهات

است بیماری اصلی کامالً از بین نرفته باشد و در صورت قطع زودهنگام درمان، امکان عود نشانه های بیماری 

 وجود دارد.

   :شرایط نگهداری

 در محفظه سربسته، در محیط خشک و خنک دور از دسترس اطفال و نور باشد.قرص ها*

 را داخل یخچال نگاه دارید  سوسپانسیون خوراکی*
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 نیفیدیپین

 Adalate: نام تجاری

 بلوک کننده کانال کلسیم :گروه دارویی

 ضد فشار خون:گروه درمانی

 کپسول ، قرص:شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 در درمان فشار خون ، ضد درد قلبی و درد ها :موارد مصرف

میلوی   13میلوی گورم روزانوه در فشوار خوون و در حموالت حواد فشوار خوون           63توا  03: فمیزان مصرر 

 ساعت 6تا  0اده می شود و تکرار آن هر تفساگرم به شکل زیر زبانی یا خوراکی 

 حساسیت شدید دارویی ، سکته قلبی اخیر ، نارسایی کبد وکلیه :مصرف موارد منع

فشووار خووون ، سوونکوپ ، بووی نظمووی سووردرد ، تهوووع ، اسووتفراغ ، سوورگیجه ، کوواهش :عرروارض جررانبی

 ریتم قلبی ، خواب آلودگی ، شب ادراری ، سردرد

 فشار خون بیمار را کنترل کنید .*   :توجهات

هنگامی که در حملوه حواد فشوار خوون از کپسوول آن اسوتفاده موی شوود ممکون اسوت سونکوپ بوروز             * 

  کند . 

 .تغییرات قند خون احتمال دارد*

ب ، تهووع و اسوتفراغ شودید و فشوار خوون بواال و عالئوم مسومومیت         سورگیجه ، توپش قلو   * :  آمروزش 

 .است

 .در دمای معمولی نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 نئوستیگمین

 Prostigminنام تجاری:

 ژیکنرمحرک کولی گروه دارویی:

 : محرک عضالنی  گروه درمانی

 mg/ml0/2و  mg/ml0/3آمپول  اشکال دارویی: 

صرف  ، احتباس غیر یس در درمان ضوعف عضوالنی ناشوی از بیماری میاسوتنی گراو    : نئوسوتیگمین  موارد م

سدادی ادرار بعد از عمل جراحی و به عنوان پادزهر داروها  عضالنی غیر دپوالریزان   –عصبی   کنندهمسدد  یان

 مصرف می شود.

ی شود و  ه م: این دارو بعد از تزریق عضالنی، سریع جذب می شود در پالسما و کبد متابولیز     فارماکوکنتیک

 دفع آن کلیوی است.

ستفراغ، کرامپ یا درد معده، افزایش غیر عادی تعریق و افزایش غیر عادی    عوارض جانبی سهال، تهوع یا ا : ا

 ترش  بزاق

 در صورت وجود انسداد مکانیکی روده یا مجاری ادرار با احتیاطی فراوان تجویز شوند.*: توجهات

صرف این دارو پس از جراحی باید * شی از درد پس از        در م سی نا شکالت تنف ست م احتیاط کرد زیرا ممکن ا

 عمل جراحی تسکین، احتباس ترشحات یا آتلتکازی را تشدید کند.
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 وانکومایسین

 : Vancocinنام تجاری

 گلیکوپپتید :گروه دارویی

 آنتی بیوتیک:گروه درمانی

 تزریقی و محلول خوراکی:شکل دارویی

 C گروه:مصرف در دوران حاملگی

عفونوت هوای متوسوط ، بوی هووازی ، گوانگرن ، عفونوت اسوتخوانی ، عفونوت پوسوتی و            :موارد مصررف 

 روده ای، عفونت ریوی و پرده مغزی

 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم در روز 63تا 00 :میزان مصرف

 حساسیت شدید دارویی ، اختالالت شنوایی و نارسایی کلیوی :مصرف موارد منع

ض شونوایی و کلیووی، تهووع ، کواهش فشوار خوون ، اخوتالالت خوونی ، درد محول          عووار :عوارض جانبی

 تزریق، تشنج

  درطووی ای دوره صووورت بووه   عملکردکلیووه بنووابراین دارد وکلیووه گوووش روی آثارسوومی:  توجهررات

 .است داروممنوع عضالنی تزریق * .شود پایش درمان

 .شود مصرف احتیاط با وشیرخواران نارس درنوزادان کلیه خاطرعملکردناقص به*

 . کنید تجویز دقیقه 63-63 رادرمدت گرم میلی033 دوزواحد یک*

Red Man Syndromوانکومایسووین سووریع وریوودی تزریووق ولرزدراثوور باتووب همووراه  گرگرفتگووی 

 . کنید راآهسته انفوزیون شودسرعت ایجادمی

 کاهش باعث هیستامین نمودن آزاد علت به وریدی صورت داروبه سریع تزریق*

 .میشود شارخون؛گرگرفتگی؛فالشینگف

 سابقه حساسیت دارویی را به پزشک بگویید.  .شود بایدتغییرداده دارودرهربارانفوزیون تزریق محل*

 .عالئم سرگیجه و وز وز گوش را به اطالع پزشک برسانید*

 .در دمای اتاق نگهداری شود:شرایط نگهداری
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 وراپامیل

 Isoptin: نام تجاری

 دی فنیل آلکیل آمین :گروه دارویی

 ؛ ضدآریتمی ؛ ضدآنژین صدری ضد فشار خون:گروه درمانی

 قرص و نوع تزریقی :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

  (PATدرد قلبی، فشار خون ، بی نظمی قلبی ) به ویژه آریتمی :موارد مصرف

ضربان قلب بروز می کند و این دارو  دیک بی نظمی قلبی است که به علت افزایش تعدا ( PAT) عارضه:نکته

 .در مراکز درمانی بسیار موثر است

 .بستگی به نوع آریتمی قلبی دارد :میزان مصرف

 (0یا  2مشکالت هدایتی قلب ) بلوک درجه :مصرف موارد منع

 :عوارض جانبی

) ضووایعات پوسووتی( ، دل درد،   تماتیوورتووپش قلووب ، سوورگیجه ، اخووتالل خووواب ، اخووتالل دیوود ، د     

 خشکی دهان ، درد عضالنی و اشکاالت تنفسی

 ضروری است.  یکنترل عالئم حیات:توجهات

 .نوار قلبی باید گرفته شود*

  .در صورت تنگی نفس به پزشک اطالع دهید :آموزش

 .دارو را همراه غذا میل کنید*

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 Aویتامین 

 Retinol:نام تجاری

 : ویتامین محلول در چربیگروه دارویی

 واحدی 0333و  02033: پماد چشمی، کپسول یا قرص جویدنی اشکال دارویی

 A: گروه مصرف در حاملگی

این فراورده می تواند به عنوان یک کد فاکتور در واکنش های بیوشیمیایی عمل نماید، برای کار طبیعی 

تطابق دید به تاریکی، رشد استخوان، فعالیت بیضه و تخمدان در تکامل جنین ضروری ه و نیز برای یشبک

 است.

و به عنوان مکمل غذایی طی دوره های افزایش نیازمندی نظیر حاملگی  Aکمبود ویتامین  موارد مصرف:

یا  جذب متابولیسم شیردهی، نوزادی و عفونت ها و به عنوان درمان جایگزین در وضعیت هایی که بر –

ترکتومی مصرف می ساثر می گذارند مثل سیروز کبدی و یا انسداد شدید صفراوی و گا Aذخیرر ویتامین 

 مصرف می شود. پسوریازیسشود. هم چنین در برخی از اختالالت پوستی مثل 

، تجویز خوراکی به بیماران دچار  A، هیپرویتانیوز  A: سابقه حساسیت به ویتامین موارد منع مصرف

 سوء جذب، در خانم های دریافت کننده ضد حاملگی خوراکی، با احتیاط مصرف شود. سندروم

 فقط در مصرف بیش از حد عوارض رخ می دهد .: عوارض جانبی

 شوک آنافیالکسی ؛خشکی پوست یون داخل جمجه، نستحریک پذیری، سردرد، هیپرتا
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 A+Dویتامین 

 : ویتامین محلول در چربیدارویی گروه

 : به صورت قطرر خوراکی و پمادداروییاشکال 

 A: گروه مصرف در حاملگی

: قطرر خوراکی به عنوان مکمل ویتامینی و رژیم غذایی شیرخواران و کودکان و پماد برای موارد مصرف

 تسکین درد ناشی از سوختگی های خفیف و تحریکات پوستی از جمله ادرار سوختگی نوزادان

قطره )یک میلی لیتر( بر حسب سن نوزاد و پماد به  03: قطرر خوراکی معموالً روزانه مقدار و روش مصرف

 مقدار مورد نیاز به موضع مالیده می شود.
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 1B (thiamine HCL )ویتامین 

 ویتامین محلول در آب      :گروه دارویی

 ویتامین درمانی:گروه 

          tab= 100-300mg      inj = 100mg شکل دارویی:

 (C)در صورت مصرف بیش از حد؛ گروه  Aگروه  :مصرف در حاملگی

 سندروم ورنیکه     –بری بری  :موارد مصرف

 حساسیت   :موارد منع مصرف 

ادم آنژیو –اسهال  –تهوع  –بی قراری  –خارش  –کهیر  –ایست قلبی  –ادم ریوی  –سیانوز  :عوارض جانبی

- GIB    

 توجهات :

 ؛باید پیش از انفوزیون محلول های دارای گلوکز باشد .تجویز تیامین *

 این دارو را با محلول های قلیائی مخلوط نکنید *

 اگر راه خوراکی مفید واقع نشد راه تزریقی تجویز می گردد .*

 دقیقه داخل وریدی تزریق کرد  5محلول رقیق نشده را میتوان در عرض *

 فاده کرد تا درد را کاهش دهد . می توان در محل تزریق از کمپرس سرد است*

 مواد غذائی زیر را در رژیم غذائی خود بگنجانید : قارچ ؛ گوشت ؛ بنشن و حبوبات *

 رژیم غذائی مناسب مانع از عود کمبود ویتامین تیامین می شود. *

 



 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

151 | P a g e 
 

 6ویتامین ب 

 Pyridoxine Hcl:نام تجاری

 : ویتامین محلول در آبگروه دارویی

 میلی لیتر 2میلی گرم در  033و  133و آمپول  mg03قرص  اشکال دارویی:

 (C)در صورت مصرف بیش از حد؛ گروه  A: گروه مصرف در حاملگی

این دارو کد آنزیمی برای فعالیت های متابولیکی گوناگونی است که بر مصرف پروتئین، چربی و کربوهیدرات 

 اثر می گذارد.

ناشی  6ب در موارد تغذیه ناکافی، کمبود ویتامین 6بیالکسی و درمان کمبود ویتامین ف: پروموارد مصرف

خوراکی، همچنین جهت پیشگیری از نوریت  کنتراسپتیواز مصرف داروهایی نظیر ایزونیازید و قرص های 

، رینپوفنیکل، برای درمان مسمومیت حاد به خاطر مصرف بیش از حد سیکلوسماسپتیک ناشی از کلرا

 الزین و ایزونیازید، برای پیشگیری از تهوع و استفراغ در حاملگیارهید

: موارد منع مصرف خاصی برای این فراورده ذکر نشده است ولی در حاملگی موارد منع مصرف و احتیا 

 بایستی از مصرف دوزهای بیش از حد خودداری شود.

ک، ولیفگرما، کاهش سط  اسید ی، خواب آلودگی، برافروختگی خفیف یا احساسز: پارستعوارض جانبی

 سوزش یا درد گزشی در محل تزریق.
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  یتامین ب کمپلکسو

 ویتامین :گروه دارویی

 ویتامین :گروه درمانی

 شربت، آمپول، قرص:شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

شووود. ایوون تجووویز مووی ویتووامین بویتووامین ب کمووپلکس بوورای درمووان کمبودهووای :مرروارد مصرررف

ای هسووتند. ایوون ویتووامین کوواربرد زیووادی بوورای ورزشووکارانی کووه عملیووات ورزشووی کمبودهووا اغلووب تغذیووه

هووای ویتووامین .رژی از دسووت رفتووه ( بسوویار مفیوود مووی باشوودسونگین انجووام مووی دهنوود )بوورای جبووران انوو 

 گردندباعث کاهش استرس و افسردگی، و سالمتی پوست و اعصاب می B گروه

حساسیت  عوارض جانبی زیادی ندارد و چون محلول در آب است به راحتی قابل دفع است.:عوارض جانبی

برافروختگی عمومی، بثورات جلدی و خارش با ؛غیر طبیعی به فشار یا لمس و سفتی عضالنی در محل تزریق 

 است. مصرف این فراورده مشاهده شده

بیمار و  ، وضعیتغذایی موجود در رژیم  B گروه هایمقدار ویتامین دارو به این مقدار مصرف* :توجهات

  دارد. رود، بستگیبکار می یا پیشگیری درمان جهت فرآورده اینکه

  .این دارو، وضعیت خونسازی بیمار ارزیابی شودقبل از تجویز *

کمپلکس ممکن است موحب فقدان حاد و  B افزایش مصرف کربوهیدراتها بدون مصرف کافی ویتامین*

  .سریع ویتامین شود

ولی تزریق عضالنی آن شود،  کمپلکس به صورت وریدی یا عضالنی تزریق می B محلول تزریقی ویتامین *

  .ترجی  داده می شود

  .بررسی شودکند، کمپلکس با سایر داروهایی که بیمار مصرف می B باید تداخل دارویی ویتامین *

  .از رژیم غذایی مناسبی استفاده کنیدبرای جلوگیری از عود بیماری، در طی درمان، *

  .در صورت وجود رسوب در آمپول، از مصرف آن خودداری کنید *

 .دور از نور نگهداری کنید آمپول و شربت را شرایط نگهداری

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8
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  ۱۲ویتامین ب 

 ویبالمین  - سیانوکوباالمین :نام تجاری

 : ویتامین محلول در آبگروه دارویی

 ویتامین :گروه درمانی

 آمپول :شکل دارویی

 A: گروه در حاملگیمصرف 

به دالیلی غیر از آنمی  B12کمبود ویتامین    -( B12آنمی پرنیسیوز)سوء جذب ویتامین  :موارد مصرف

 B12تست شیلینگ جهت ارزیابی جذب ویتامین    -پرنیسیوز )نظیر گاسترکتومی ، کولونیزاسیون روده(  

یا هر یک از اجزای این فرآورده)انجام آزمون  B12حساسیت مفرط به کبالت، ویتامین  :مصرف موارد منع

  (Laberداخل پوستی توصیه می شود( ، آتروفی ارثی عصب بینایی)بیماری 

قلب)در اوایل درمان(، ترومبوز محیطی ؛ خارش ، کهیر؛ اسهال خفیف  قانینارسایی احت :عوارض جانبی

 وگذرا ؛ درد در محل تزریق  ؛شوک آنافیالکتیک ، کمی پتاسیم خون

 مخلوط نمود.  TPNتزریق داخل وریدی توصیه نمی شود اما می توان با محلول * :توجهات

 شامل : زبان قرمز و ملتهب ؛ سایکوز ؛ رنگ پریدگی ؛ نوروپاتی  Vit B12تظاهرات کمبود *

 از تماس با بیماران عفونی اجتناب ورزند .  *توجه بیشتری به بیماران قلبی شود . *

درجه سانتی گراد نگهداری گردد. از یز زدگی محافظت  00دور از نور و در دمای کمتر از نگهداری: شرایط

 .گردد

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
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 ۱Kویتامین 

 Phytonadions:تجاری نام

 : ویتامین محلول در چربیدارویی گروه

  mg/ml13و  mg/ml1قرص، آمپول  اشکال دارویی:

 C: گروه گروه مصرف در حاملگی

اد طبیعی خون اساسی عقکه برای ان Xو  IXو  VIIو II این فراورده برای ساخت فاکتورهای انعقادی

 هستند، ضروری است.

انتخابی به عنوان آنتی دوت برای مصرف بیش از حد ضد انعقادی های خوراکی است. : داروی موارد مصرف

یسیالت سالین، یبه خاطر تجویز آنتی بیوتیک های خوراکی کنیدین، کن ئینمیهمچنین در درمان هیپوپروت

ن نیز وراژیک نوزادامبیماری ه ایو درمان بر پروفیالکسی و سولفونامیدها استفاده می شود. به عنوان  ها 

 استفاده می شود.

 : در بیماران مبتال به بیماری شدید کبد، حاملگی منع مصرف دارد.موارد منع مصرف

: ناراحتی معده، سردرد، برافروختگی صورت، حرکات تشنجی، لرز، تب، تعریق مفرط، ضعف عوارض جانبی

بیلی ، هیپرماتوزپوستیاریتسرگیجه،  احساس فشردگی سینه، شوک، درد، هماتوم و تشکیل ندول، بثورات 

 روبینمی، آنمی همولیتیک شدید.
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 Eویتامین 

 Alphatocoferol:نام تجاری

 : ویتامین محلول در چربیدارویی گروه

واحدی، قطرر خوراکی  133واحدی، آمپول  633 -033 -233 -133پرلواحدی،  133: قرص اشکال دارویی

iu/Drop0  

 Aگروه: گروه مصرف در حاملگی

یک عنصر تغذیه ای است . همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان سلولها را از اکسیداسیون و  Eویتامین 

 بولهای قرمز خون را در برابر همودیالیز محافظت می کند.لگو

در نوزادان نارس،  Eناشی از کمبود ویتامین  لیتیک: به منظور درمان و پیشگیری از آنمی هموموارد مصرف

و به عنوان مکمل در سندرم های سوء جذب استفاده   G6PDدر درمان سلول داسی شکل و کمبود آنزیم 

 می شود. هم چنین در درمان برخی از بیماری های پوستی نیز استفاده می شود.

یش از حد : در درمان با دوزهای معمولی عوارض خاصی مشاهده نمی شود ولی با دوزهای بعوارض جانبی

پ های مو برای دوره های طوالنی ضعف عضالت اسکلتی، سردرد، تاری دید، خستگی، تهوع، اسهال، کرا

روکسین و تری ید و یشکمی، اختالل فعالیت غدد جنسی، افزایش کلسترول و تری گلسیرید، کاهش ت

 تیروئین سرم مشاهده می شود.
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 هالوپریدول

 Haldol: نام تجاری

 یروفنون هابوت :گروه دارویی

 ی(ضد سایکوز )اختالالت شدید روان :گروه درمانی

 آمپول قرص و:شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

اخوتالالت سوایکوز در نووع حواد و موزمن ، اضوطراب شودید در بیمواری اوتیسوم فعوال ،           :موارد مصررف 

 در استفراغ های شدید و در دیس تونی اندام ها

 میلی گرم روزانه 133میلی گرم حداکثر  3.0قرص  0تا 1 :میزان مصرف

 .حساسیت شدید دارویی،در بیماران دو قطبی باعث افسردگی می شود :مصرف موارد منع

 خشکی دهان ، خواب آوری ، تشنج ، آریتمی قلب :عوارض جانبی

انجووام شووود.) فقووط بووه  21تزریووق هالوپریوودول بایوود بووه صووورت عمقووی و باسوووزن شووماره  * :توجهررات

 د(.عضالنی تزریق شوصورت 

 از رانندگی و کارهای دقیق خودداری کنید.* :آموزش

 استفاده از الکل و دارو های خواب آورهمزمان اجتناب شود. *

 . خشکی دهان از عوارض شایع است، مایعات بیشتر مصرف شود*

 بیمار باید در انجام آزمایشهای حین مصرف دارو همکاری کند.*

 .گرمای شدید قرار بگیرد بیمار نباید در سرما و *

 .در جای خشک و دور از نور نگهداری شود :شرایط نگهداری

  



 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

156 | P a g e 
 

 هپارین سدیم

 Liquaemin:نام تجاری

 موکوپلی ساکاراید :گروه دارویی

 ضد انعقاد :گروه درمانی

 تزریقی :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

هوای وریودی عمقوی بوه ویوژه در انودام هوای         پیشوگیری( و درموان لختوه   ) پروفیالکسوی  :موارد مصرف

تحتانی،درمان آنوژین قلبوی ناپایودار و درموان کمکوی در انفوارکتوس میوکوارد ، تشوخیص و درموان انعقواد           

، در خوانم هوای بواردار کوه سوقط مکورر دارنود نیوز بورای پیشوگیری از سوقط            (DIC) منتشر داخل عروقوی 

 مجدد استفاده می شود.

واحود بوه ازای هور کیلووگرم وزن      033بوا میوزان پوایین دارو هموراه اسوت      در پیشوگیری   :میزان مصرف

 واحد در هر ساعت 1333تا  633هزار واحد وریدی و به دنبال آن  0تا  0بدن،در حمالت مغزی 

خوونریزی شودید ، کواهش تعوداد پالکوت ، در همووفیلی یوا بیمواری کبود ممنووع            :مصررف  موارد منع

 .است

 خفیف ، تب ، خارش خونریزی ، درد:عوارض جانبی

 در مسومومیت شودید،خونریزی عالموت بوارزی اسوت معمووال بوا قطوع دارو بهبوود موی یابود.           *  :توجهات

   در صورت عدم بهبودی از داروی پروتامین سولفات استفاده کنید.*

 .تزریق وریدی هپارین بر نوع زیر جلدی یا عضالنی ارج  است *

 ) پوست( به پزشک اطالع دهید. در صورت خونریزی یا ضایعات جلدی*:آموزش

 .برابووور آن در وعوووده بعووودی پرهیوووز کنیووود    2در صوووورت فراموشوووی یوووک وعوووده دارو،میوووزان    * 

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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 هیدراالزین

 : Apresolineنام تجاری

 گشاد کننده عروق :گروه دارویی

 ضد فشار خون:گروه درمانی

 آمپولقرص و :شکل دارویی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

 فشار خون باال ، نارسایی احتقانی قلب ، نارسایی شدید دریچه آئورت قلب :موارد مصرف

میلوی گرموی ، ایون میوزان قابول افوزایش اسوت ولوی در          13سواعت یوک قورص     6هور   :میزان مصررف 

 .بار در روز قابل افزایش است 0تا  2میلی گرم  033تا  03نارسایی قلبی از 

 حساسیت شدید دارویی ، بیماری عروق کرونر و رماتیسم دریچه میترال قلب:مصرف وارد منعم

تهوووع ، اسووتفراغ ، سووردرد ، درد عضووالنی ، کهیوور ، خووارش ، اشووکال تنفسووی ،     :عرروارض جررانبی

 اختالالت خونی و درد مفاصل

 دارویی باشید .در صورت کاهش فشار خون شدید و سردی اندام ها به فکر مسمومیت * :توجهات

 .نوع وریدی را به آهستگی تزریق کنید * 

 قرص را با غذا میل کنید.* :آموزش

 .به علت کاهش فشار خون بیمار نباید از حالت دراز کش به طور ناگهانی بایستد*

 .در دمای اتاق نگهداری شود :شرایط نگهداری
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Hydroxyprogesterone Caproate  

 Proluton Depot  پرولوتون :نام تجاری

 پروژستین:گروه دارویی

 ضد نئوپالسم –پروژستین  :گروه درمانی

  سی سی5در  میلی گرم پروتولون دپوت 250حاوی آمپول :شکل دارویی

 Xگروه  :مصرف در دوران حاملگی

پروزسترون طوالنی اثر که برای موارد تهدید به سقط، سقط تکراری، ناباروری ناشی از  :موارد مصرف

 به کار می رود.و خونریزی رحمی  نارسایی جسم زرد، و آمنوره اولیه و ثانویه

 -سقط فراموش شده  –حاملگی  – تومورهای کبدی  -سابقه هرپس در بارداری   :موارد منع مصرف

 تان سرطان پس – حساسیت مفرط

 تندرنس پستانها  –ترشحات غیر نرمال  –ترومبوفلبیت  –سکته مغزی  –آمبولی ریه :عوارض جانبی

 دارو باید به صورت عمیق عضالنی ؛تزریق شود .* :توجهات

 تاسه ماه بعداز قطع دارو از بارداری اجتناب شود. *

 دارو باید دقیقا مطابق با دستور پزشک مصرف شود .*

 

 

 



 بیمارستان ایزدی  PHQL-100 دانشگاه علوم پزشکی

159 | P a g e 
 

 هیدروکسی زین

 Anxanil ,  Atarax :نام تجاری 

 پرازینهیستامین( از مشتقات پی)آنتی 1Hآنتاگونیست گیرندر  :گروه دارویی

 اسپاسمودیکبخش ، آنتیضدخارش ، ضداضطراب ، ضداستفراغ ، آرام :گروه درمانی

 قرص و شربت:شکل دارویی

 (X)ماههای اول حاملگی: گروه  Cگروه  :مصرف در دوران حاملگی

از کهیر مزمن یا درماتوز کنترل خارش ناشیآور ؛؛ هیپرکینزی ؛ خواب Tensionاضطراب،  :مصرف موارد

 از هیستامین ؛ ضداستفراغآتوپیک و تماسی؛ خارش ناشی

 حساسیت مفرط.، گلوکوم زاویة باز ، احتباس ادراری ؛ حمله حاد آسم   :موارد منع مصرف

حساسیت؛  تشنج در دوزهای باال؛ احتباس دید؛واکنش افزایشراش ؛ خشکی دهان، تاری  :عوارض جانبی

 ادراری

 حساسیت، ترمور یا تشنج، مصرف دارو باید قطع گردددرصورت ایجاد واکنش افزایش * :توجهات

 توان همراه با غذا تجویز کرد.دارو را می*

 

 نگهداری نمود. C° 10-03دارو را باید دور از نور و درجه حرارت :شرایط نگهداری
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  یدروکلروتیازیده

 Esidrex:نام تجاری

 دیورتیک تیازیدی   :گروه دارویی

 هیپرتانسیونضد :گروه درمانی

 قرص :شکل دارویی

 B گروه :مصرف در دوران حاملگی

ناشی از نارسایی احتقانی  خیز؛  هکلیحاد ونارسایی مزمن  گلومرولونفریت، سندرم نفروتیک:  موارد مصرف

 همراه با آسیت کبدی سیروز، قلب

 : حساسیت مفرط ؛ هیپوکالمی  موارد منع مصرف

 -زیادی کلسیم خون -کمی پتاسیم، منیزیم وسدیم خون -کاهش فشار خون وضعیتی :عوارض جانبی

 پانکراتیت   -لکوپنی  –زیادی اسیداوریک خون، نقرس، افزایش قند خون 

 .گیری فشار خون در طول درمان با این دارو در فواصل منظم ضروری استاندازه *  :توجهات

)احساس ناخوشی ؛ خستگی بیش از حد ؛ تاکی کاردی ؛ضعف ؛ احتمال بروز کمی پتاسیم خون وجود دارد*

  کرامپ های ساق پا (

 .مصرف پتاسیم اضافی در رژیم غذایی الزم باشد، بدون مشورت پزشک، رژیم غذایی نباید تغییر یابد*

 به عالئم آلکالوز متابولیک نظیر خواب آلودگی و بی قراری توجه نمائید. *

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF
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 کورتیزول یا هیدروکورتیزون

 cortef:  نام تجاری دارو

  مینرالوکورتیکوئید  –گلوکوکورتیکوئید :  گروه داروئی

 یو: ضد التهاب غیر استروئیدی ؛ایمونوساپرس گروه درمانی

 : قرص ؛ ویال  اشکال داروئی

 C گروه :مصرف در دوران حاملگی

ای هسرکوب کردن سیستم ایمنی، حساسیت؛  آلرژیو  التهاب؛   غده فوق کلیویارسایی ن:  موارد مصرف

 نیز میثر است. ادم مغزیو  کولیت اولسراتیو آنافیالکسیو  کهیرمعمول مانند 

 : عوارض جانبی

 ؛ ادم ؛ پارستزی؛ هیپوکالمی ؛ هیپرگلیسمی ، پوکی استخوان، مشکالت گوارشیآکنهافزایش فشار خون، 

 تغییرات رفتاری 

 کنترل وزن روزانه . دوز روزانه ؛ صب  مورد استفاده قرار بگیرد .*:  توجهات

به منظور پیشگیری از شکستگی استخوان ؛به بیمارانی که مشکالت استخوانی دارند به هنگام حرکت کمک * 

 کنید .

  دارورانبایدناگهانی قطع کرد زیرااحتمال بروز بحران آدرنال وجود دارد .*

 دارو باید تدریجی قطع گردد. *

 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود . 03-10: در درجه حرارت  شرایط نگهداری

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%82_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D9%86%D9%87
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 هیوسین ان بوتیل بروماید

 Buscupan: بوسکوپان نام تجارتی

 اسپاسمودیکآنتی  –رژیک نیلآنتی کو: درمانی گروه

  میلی گرمی 13و شیاف  mg/ml23آمپول  –میلی گرمی  13: قرص اشکال دارویی

 C: گروه طبقه بندی مصرف در حاملگی

ستیل کولین   صب گیری می کنند   پسساختارهایی که از گیرنده های   را روی این فرآورده اثر ا گانگلیونی ع

نظیر عضوووالت صووواف، قلب و غدد برون ریز مهار می کند. دوزهای زیاد دارو ممکن اسوووت تحرک و فعالیت  

 و مثانه را کاهش دهند. تون حالب ترشحی سیستم گوارش و 

 کولیک –قاعدگی دردناک همراه با اسپاسم    -اسپاسم گوارشی یا ادراری تناسلی     : برای درمانموارد مصرف 

هم چنین همراه با سایر روش های تشخیصی مانند آندسکوپی معده دوازدهه هنگامی که      -صفراوی یا کلیوی 

 اسپاسم وجود دارد، تجویز می شود.

 م )بدلیل احتمال بروز اثر گشاد کنندر مردمک چشم(و: بیماران مبتال به گلوکموارد منع مصرف

  و خشکی دهان.کاهش قدرت تطابق  تاکیکاردی؛: عوارض جانبی
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 یوروسودزوکسی کولیک اسید

 Ursobil:  نام تجاری دارو

 اسید صفراوی :  گروه داروئی

 حل کننده سنگ های صفراوی :  گروه درمانی

 کپسول  : قرص ؛ اشکال داروئی

 Bگروه :مصرف در دوران حاملگی

 –سوءهاضمه پیشگیری از تشکیل سنگ های کلسترولی میشود. عدم هضم چربی ها و : موارد مصرف

 سیروز صفراوی اولیه 

 -انسداد ویا فیستول مجاری صفراوی  – زخم معده و دوازدهه -حساسیت به دارو: موارد منع مصرف

 حساسیت مفرط

  اضطراب –سردرد  –کله سیستیت  –یبوست   -اسهال  –راش  –کهیر  –خارش : عوارض جانبی 

های کبدی ترانس امیناز و الکالن فسووفاتاز ضووروری  در موارد درمان طوالنی مدت کنترل آنزیم *: توجهات

 .است

 در صورتیکه عوارض جانبی دارو زیاد باشد الزم است دارو قطع گردد. *

در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، به محض به یاد آوردن، آن نوبت باید مصرف شود،. در این *

 .صورت مقدار مصرف بعدی باید دو برابر گردد
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 و ماخذ :منابع  

  تالیف : مرجان رسولی   - 5035ویرایش داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری 

       شیمیائی داروهای آنتی میکروبیال تزریقی سازگاریهای  سازی و نا گردآوری و تدوین  :  –نحوه آماده 

 پرستو عباسی 

   دکتر طاهره غازیانی  –ز طرح و تالیف اولیه : دکتر سعید شهرا -درسنامه جامع داروهای رسمی ایران 

   ترجمه و تالیف محمد آبگون  -داروهای ژنریک ایران 

 های ژنریک ایران واطالعات و کاربرد بالینی دار 

  سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم 

 http://fa.wikipedia.org/w/index.php?titleسایت=  

 http://www.zakariapharm.com/ =سایت 
 http://nursecare.blogfa.com/post 

  http://www.darunama.com/PublicInfo 

 http://vista.ir/article 
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