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  .نمائيد  ارائه معاونت غذا و دارو كاشان DPICبه مركز اطالع رساني دارو و سموم ) 031- 55579000(يا تماس تلفني ) 031- 55546080(نمابر 

  چكيده اي از نكات مهم داروها

 filmقرص هايي كه . را نوشته نمي توان نصف كرد يا جويد suger coatو  E.C  ،ER ،SRقرص هايي كه روي بسته عبارت 

coat نوشته شده  "جويدني"قرص هايي كه روي آن . مي باشد چون براي پوشاندن طعم و بو ورنگ است را مي توان نصف كرد
  .است حتما بايد زير دندان خورد شود چون سختي اين قرص ها باالست و اگر خرد نشود دارو در معده كامل باز نخواهد شد

  آنتي بيوتيك ها .1

لين حساسيت دارد نمي توان آني بيوتيك را خودسرانه عوض كرد چون بر اساس ميزان اگر كسي اظهار داشت كه به پني سي
حساسيت و نوع عفونت پزشك تشخيص مي دهد از چه نوع آنتي بيوتيكي استفاده شود و اگر بر فرض مثال سفكسيم به بيمار 

  .داده شود و شوك آنافيالكسي بدهد مريض در عرض چند دقيقه فوت خواهد كرد

ساعت قبل تا 2سال به دليل عارضه پارگي تاندون و آسيب مفصلي نمي توان داد و دستور آن  18كساسين زير سيپروفلو 
. ساعت بعد از مصرف دارو، مولتي ويتامين ، آهن ، كلسيم، منيزيوم ، زينك، شير، ماست، دوغ، چاي و آنتي اسيد ميل نشود 3
  )افلوكساسين بجز آنتي اسيد بقيه تداخل ها را ندارد(

تداخالت . سال منع مصرف دارد به دليل اختالل در رشد استخوان8تتراساكلين، داكسي ساكلين و ماينوساكلين زير  
  .ليوان آب و تا يك ساعت دراز نكشند 2مانند موارد باال و دستور آن با 

، )لووستاتين،آتورواستاتينسيمواستاتين، ( آزيترومايسين حتما با معده خالي ميل شودو با داروهاي وارفارين ، استاتين ها 
تداخل ) توپيرامات ، والپروآت سديم ، كاربامازپين، فني تويين، فنوباربيتال و اتوسوكسيمايد( ديگوكسين و داروهاي ضد تشنج 

  .دارد
كليندامايسين بهتر است با معده خالي خورده شود و براي بيمار متذكر شويد در صورت بروز اسهال دارو قطع شود و با  
  .مشورت كند تا داروي ديگري جايگزين كند پزشك
نمي باشد چون باعث سركوب عملكرد مغز استخوان و عدم ساخته شدن  OTCكلرآمفنيكل به هيچ وجه داروي  

سلولهاي خوني و دفاعي بدن مي شود كه وابسته به دوز است و با قطع دارو بر مي گردد ولي عارضه آنمي آپالستيك كه حتي 
حتما به . و ممكن است اتفاق بيفتد و وابسته به دوز و قابل برگشت پذير نمي باشد و مريض از بين مي رودبا يك قطره از دار

  .بيمار متذكر شويد كه اگر در طول استفاده از قطره لكه هاي قرمز يا كبودي رو بدن ديد سريع با پزشك تماس بگيرد
  .ر قطع دارو صورت گيردكوتريموكسازول با آب فراوان ميل شود و در صورت خارش و كهي 
) ادرار، بزاق و اشك( ريفامپين كليه ترشحات بدن . ايزونيازيد، ريفامپين پيرازين آميد و اتامبوتول صبح ناشتا ميل شود 

  .نگي و اختالل ديد مي دهدراتامبوتول التهاب عصب چشمي ،كور. لنز چشمي نگذارند. را رنگي مي كند
كشمش، پنير، سوسيس، كالباس، انجير، مشروب، جگر مرغ و ماهي دودي : تيرامين مانندفورازوليدون با غذا هاي حاوي  
  .نخورند
  ).عارضه شبه دي سولفيرام(قرص و شربت فورازوليدون و مترونيدازول با الگزير ها احتياط مصرف دارد  
دليل عوارض شنوايي و كلروكين و هيدروكسي كلروكين ضد ماالريا كه در آرتريت روماتوييد نيز مصرف ميشود، به  

 .نمي باشد OTCبينايي اين داروها  

  

  17: اطالعيه  شماره 
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 .آمانتادين داروي ضد ويروس كه به دليل خاصيت دوپامينونرژيك در پاركينسون و آلزايمر استفاده مي شود 
. يدوكينول فقط در اسهال آميبي استفاده ميشود و به دليل آسيب به عصب بينايي فقط با نسخه پزشك تجويز مي شود 
چون اسموالريته فرمول از بين ... در يك ليتر آب جوشيده سرد شده و نه آب ميوه ويا دوغ و(  ORSاسهال معمولي  براي

باالي (، ديفنوكسيالت و لوپراميد ) قاشق مربا خوري در نصف استكان آب جوش 2(، پالنتاژل .) ميرود و دارو عمل نخواهد كرد
در اسهال . ساعت يك عدد تا رفع اسهال استفاده مي شود  8با هم سپس هر  عدد قرص 2بنا بر شدت اسهال دوز اول ) سال8

سال در صورت خفيف بودن فقط ميتوان يك ساشه  8در اسهال بچه هاي زير : نكته . عفوني آنتي بيوتيك مصرف مي شود
ORS  يدراته شدن بچه ها چون دهبه پزشك مراجعه شود ساعت بيماري بهبود پيدا نكرد  24داد و بايد متذكر شد اگر تا

  .سريع و خطرناك است
بايد براي مدتي : نحوه استفاده . نيستاتين  براي آفت دهان تجويز مي شود جذب خوراكي ندارد و دارو دفع مي شود 

اگر نوزادي دچار آفت دهان شده بهتر . يك دقيقه در دهان نگه دارند سپس غرغره كرده و يا بيرون بريزند يا قورت دهند(
مادر هم توصيه شود نيستاتين را به دور تا دور نوك سينه بمالد و بعد از شير دادن به كودك سينه را چرب كند تا از است به 

اگر پزشك ديفن هيدرامين با دگزامتازون را براي غرغره تجويز كرده باشد اگر : نكته( .خشكي و ايجاد عفونت جلوگيري شود
رموالسيون ليدوكايين بود به دليل بروز آريتمي و يا تتراساكلين بدليل مريض قورت دهد اشكالي ندارد ولي اگر در ف

  .چسبندگي مري، نبايد قورت بدهد و در برگه هم ذكر شود
سال و  2مبندازول باالي . درمان انگل بر اساس آزمايش مدفوع و نوع انگل مي باشد پس هر دارويي را نمي توان داد 

در . ميلي گرمي و بعد از دو هفته دوباره تكرار شود100د درمان شوند يك دوز در كرمك كل خانواده باي( جويدني است 
سال پروينيوم استفاده مي شود و چون دهان را  2بچه هاي زير .  هفته تكرار شود 2عدد تا سه روز بعد از  2آسكاريس روزي 

هفته بعد تكرار شود در غير اين 2و پروينيوم هم يك تك دوز بايد استفاده شود . قرمز مي كند ذكر شود دهان شسته شود
  ).صورت نارسايي كليه مي دهد

آلبندازول جويدني . دوز بندي نكنيد. عدد يعني يكجا بجود  4عدد يا  3عدد يا  2نيكلوزاميد اگر در نسخه نوشته بود  
و نيكلوزاميد، بايد بيمار  بعد از مصرف پرازي كوانتل.  پرازي كوانتل جويدني نمي باشد. لواميزول ضد انگل و زگيل است. است

  .شير منيزي استفاده كند تا تخم انگل دفع شود
ساعت بعد  48ساعت بعدتكرار مي شود و  24كرم كروتاميتون ضد گال است از گردن تا نوك پا كامل يك اليه ميزند ،  

  .روز بعد دوباره تكرار مي كند 10از اين مرحله استحمام ميكند، يك هفته تا 
با آب و گرما جذب بيشتر مي شود و خطرناك ( دان ضد شپش و گال كه در بچه ها خطر تشنج دارد پرمترين و لين 
دقيقه ماساژ مي  5براي همين اول حمام كنند و بعد از خشك كردن كامل بدن بچه يك ساعت بعد شامپو را ميزنند ) است

انه شود تا تخم و شپش هاي مرده از بين بعد از خشك كردن با شانه مخصوص حتما موها بايد ش دهند و سپس مي شويند
 .ساعت بعد استحمام ميكنند 12-8لوسيون را به كل بدن ميزنند و . روز بعد تكرار شود 10بروند يك هفته تا 

  . لوسيون ليندان و پرمترين در كودكان حتماً با تجويز پزشك استفاده شود 
  .ي بيوتيك هاي رايج بعد از غذا استتساير آن 

  


