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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک یتجارنام  دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

آب مصرف کرد.از  ایدهد  یم شیتوان با آب پرتقال ، که جذب آهن را افزا یدارو را م نیا

 دیرا با دیضداس یشود.داروها یخوددار دیضد اس یداروها ای ریشکل دارو با ش نیمصرف ا

آهن مصرف کرد.در صورت فراموش  یدو ساعت بعد از فرآورده حاو ایساعت قبل  کی

را دوبرابر  یکرده و مقدار مصرف بعد یمصرف آن خوددار ازنوبت مصرف دارو ،  کیکردن 

از آهن جذب  یشدن رنگ مدفوع گردد که ناش اهیدارو ممکن است موجب س نی. ا دینکن

 .ندارد ینشده است و خطر

/  کینی/ فزتوسلیف  خونساز

 پاالفر

 -فروس سولفات 

 آهنقرص 

1 

خطرناک است و در  بوستیکه در آنها  یمارانیبه دارو ، ب تیسال حساس 2 ریز یدر بچه ها

دارند، ممنوع است .در صورت  یمدفوع خون ای گرادیدرجه سانت 5/38 یکه تب باال یمارانیب

شدن  یخون ای اهیدر صورت س دیساعت و بروز تب ، پزشک را مطلع کن 48 یط یعدم بهبود

.در برزگساالن هنگام اسهال ابتدا دو قرص باهم سپس بعداز هر  دیمدفوع پزشک را مطلع کن

 .دیبنوش ادیشود آب ز لیعدد قرص م کیبار دفع 

 2 دیقرص لوپرام ومیمودیا میلی گرم 2 ضد اسهال
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

نام  دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 یتجار

 ردیف نام ژنریک

.در صورت  دییمصرف نما ریش ای، دارو را با غذا  یگوارش کاتیکاهش تحر ی.برا دیمصرف کن نیدارو را هر روز در وقت مع

 یزمان مصرف نوبت بعد بایاگر تقر ی، ول دیآوردن ، آن را مصرف کن ادینوبت مصرف دارو ، به محض به  کیفراموش کردن 

) مصرف  دیکن تیرا رعا ییغذا می.رژدیدو برابر نکن زیرا ن یمصرف بعد قدارکرده و م یباشد از مصرف آن خوددار دهیفرارس

در صورت  یفشارخون را احساس نکند .ادامه مصرف دارو حت یادیممکن است عالئم ز ماری. ب دینمک و وزن بدن را کاهش ده

کند.قبل از قطع مصرف دارو با  یم لکند ، اما آن را کنتر یفشارخون را درمان نم یادیدارو ز نیاست .ا یضرور یاحساس بهبود

به  دیاسهال شد ای. در صورت بروز و ادامه تهوع ، استفراغ ، ابدی رییبدون مشورت پزشک تغ دینبا ییغذا می.رژدیپزشک مشورت کن

 نوربه  تیدهد. احتمال بروز حساس شیممکن است غلظت قند خون را افزا یابتید مارانیدارو در ب نی.مصرف ادیپزشک اطالع ده

کاهنده فشار خون قبل از  ی.قطع مصرف دارودیکن یعرض آفتاب خودداراز حد در م شی، از قرار گرفتن ب نیوجود دارد.بنابرا

 .مطلع باشد ماریدارو توسط ب نیاز مصرف ا دیبا یهوشیندارد، اما متخصص ب یضرورت یجراح

 

 میلی گرم  25 کاهنده فشارخون

 و

 میلی گرم 50

 امترنیقرص تر ومیرنید

–H 
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

دوز  موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 مصرف

نام 

 یتجار

 ردیف نام ژنریک

 یحاو عاتیالکل و ما یحاو یفرآورده ها ادیو مصرف ز اتی.استعمال دخان دیشده مصرف نکن زیاز مقدار تجو شتریدارو را ب

ساعت بعد از غذا  2-3دارو را  دی، با یخوراک میبا مصرف کلس ی.در صورت بروز اختالالت گوارش دیکن یخوددار نیکافئ

غالت ( و فسفر )  ی) موجود در سبوس و ادنه  کیتیف دیو اسفناج( ، اس واسی) موجود در ر کیاگزال دیمصرف کرد. اس

 یرا کم م میجذب کلس نیتداخل داشته باشند . کافئ می( ممکن  است با جذب کلس یاتیلبن یو فرآورده ها ریموجود در ش

در  میقرص کلس جذبداشته باشد. ازینرم کننده مدفوع ن یبه داروها ماری، ممکن است ب یاحتمال بوستیرفع  یکند.برا

 ابدی یمعده کاهش م دیمبتال به فقدان اس مارانیب

 میکننده کلس نیتام

 بدن

 4 میقرص کلس  

که  یتوسط زنان باردار و زنان دیدارو نبا نیخرد شده ا ی.قرص هادیکن یخوددار یبه هنگام مصرف دارو از مقاربت جنس

خواهد  ریصورت ، اگر پسر باشد، تاث نیخطر جذب دارو وجود دارد، که در ا رایقصد باردار شدن دارند، لمس شود، ز

 ینخواهد داشت.دارو سبب ناتوان یتداخل یجنس تیبا فعال یول ابدیدر طول درمان ممکن است کاهش  یگذاشت .حجم من

 .شود یم زین ی، کاهش حجم من یجنس لی، کاهش م یجنس

سر  ی)درمان طاس یهورمون

 و پروستات(

 میلی گرم  1

 و

 میلی گرم 5

 5 دینسترایقرص ف پروسکار

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

روده ،  ایمزمن معده  یهایماریکبد، ب ایصفرا  سهیک یهایماریاز ب یناش یدر اختالالت گوارش

شود. دارو را به  یقرص همراه با غذا مصرف م 1-2صفرا و روده ها و نفخ .مقدار  سهیک یجراح

. در صورت بروز  دیینما یو خرد کردن آن خوددار دنیو از جو دیصورت کامل مصرف کن

 .دی( ، مصرف دارو را قطع کن یبثورت جلد ایاز چشم  زشی)عطسه ،آبر تیحساس زا یعوارض ناش

 6 ویجستیقرص دا اونوتون/ فستال میلی گرم 40 یگوارش میآنز

و بعداز  دیتکان ده یرا قبل از مصرف به خوب ونیبعداز غذا مصرف شود.سوسپانس قهیدق 20-10

،  نیکلیتتراسا ی.در صورت مصرف همزمان با داروهادیآب مصرف کن وانیل 1-2مصرف 

جذب آنها  زانیممکن است سرعت و م دیازیزونیو ا نیگوکسی، د نی، کلرپروماز دیازپوکسایکلرد

 .ساعت فاصله داشته باشد 1-2 یمکمل ها ریآهن و سا رصرا کاهش دهد.با ق

 میلی لیتر 120 مسهل

 و

 0میلی لیتر 24

 7 دیدروکسایه میزیشربت من میزیاف من لکیم
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

دوز بالفاصله پس از بخاطر آوردن آن را  کیبا دستور پزشک مصرف شود.در صورت فراموش نمودن 

دارو  نی.مصرف اندی.بدون مشورت پزشک دارو را قطع نکدیکن زیاز دو برابر کردن دارو پره دییمصرف نما

 ریسا و یجهت تا مشخص نشدن دارو از رانندگ نیگردد به هم یدر هنگام روز م یباعث خواب آلودگ

 .دیبه پزشک اطالع ده ی. در صورت شک به بارداردیینما زیپره یاریهش ازمندیامور ن

 یلی گرمم 15 ضد تشنج

 و

 میلی گرم  60

 و

 میلی گرم 100

 8 تالیقرص فنوبارب نالیلوم

 یعصبان ای یریپذ کی، تحر یخواب یدارو باعث ب ی.قطع ناگهاندییدارو را مطابق دستور پزشک مصرف نما

 نی. مصرف ادیبه پزشک اطالع ده یبه باردار میتصم ایگردد. در صورت شک  یمعمول و تشنج م ریغ

 ی، ب یرفتار یهای؛ ناهنجار یدارو باعث خوا ب آلودگ نیشود.مصرف ا ینم هیتوص یردهیدارو در زمان ش

 یشود تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگ یم هیتوص نیگردد .بنابرا یدر راه رفتن م یو ناهماهنگ ییاشتها

 .دیینما زیپره یاریهش ازمندیامور ن ریو سا

 میلی گرم 2 آرامبخش

 و

 میلی گرم 5

 و

 میلی گرم 10

 9 ازپامیقرص د استاتی/ دومیوال
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م یعمومنام دارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

از  شیشود. پ یخنک نگهدار یمصرف شود. در دما یاصل یبالفاصله بعداز غذا  ایهمراه  دیدارو با

 دیبا ماریو کبد انجام شود . وزن ب هیعملکرد کل یبررس شاتیشروع درمان و سپس بطور متناوب آزما

 .شود یریمرتبا انداره گ

 میلی گرم  500 قند خون میتنظ

 و

 میلی گرم 1000

 10 نیقرص متفورم متفورتکس

و دارو را در وقت  دیکن یکمتر کردن دارو خوددار ای شتریطبق دستور پزشک دارو مصرف شود.از ب

 بایاگر تقر یول دییآوردن آن را مصرف نما ادی.در صورت فراموش کردن به محض بدیمصرف کن نیمع

را دو برابر  ینموده و دوز بعد یباشد از مصرف آن خوددار دهیفرار رس یزمان مصرف دوز بعد

 مارانی.در بدیکن یریقند خون خود را اندازه گ میاز شروع درمان و سپس در فواصل تنظ شی.پدیینمان

همراه با غذا  یاز عوارض گوارش یریجلوگ ی. برادیکن ژهیسالمند عوارض مصرف قند خون را توجه و

 .دیقرص را مصرف کن

 11 دیبن کالم یقرص گل / اوگلوکنلیونیدا میلی گرم 5 قند خون میتنظ
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

درمان بطور خود بخود  یادامه  رغمیگردد که معموال عل ییمصرف دارو ممکن است باعث اختالل چشا

 زیپره یناگهان تیوضع رییدوز مصرف دارو ، از تغ نیشود.پس از اول یهفته برطرف م 8-12ظرف 

 صرفشود.م یاثرات و عوارض دارو م دیگرم باعث تشد یو در آب و هوا یبدن ناتی. انجام تمر دیینما

 زیپره یاریهش ازمندیامور ن ریو سا یشود تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگ یم جهیدارو باعث سرگ

ضربانات قلب ،  ینظم یپاها ، ب ایدهان، گلودرد ، تورم دستها  یبروز راش ، خشک .در صورت دیینما

تنفس به پزشک  دراشکال  ایخشک ، تورم صورت ، چشمها ، لبها وزبان و ی، سرفه ها نهیدرد قفسه س

 .دیاطالع ده

 میلی گرم 25 قلبی –فشارخون  میتنظ

 و

 میلی گرم 50

 12 لیقرص کاپتوپر کاپوتن

دوز  کیمصرف شود و در صورت فراموش نمودن مصرف  نیپزشک هر روز در وقت مع طبق دستور

مانند  نیی. در صورت بروز عالئم قند خون پادییدارو بالفاصله پس ازبه خاطر آوردن آن را مصرف نما

 دیکنبه پزشک مراجعه  عای. و سر دیاستفاده کن نیریش عاتی.. ما جهی، عرق سرد ، سرگ یحال یضعف و ب

و  یشود ، تا مشخص نشدن اثر دارو از رانندگ یو خواب آلودگ جهیدارو ممکن است سبب سرگ نی.ا

 .شود ینم هیتوص ردهیدارو ،در مادران ش نی. مصرف ادیینما زیپره یاریهش ازمندیامور ن ریسا

 13 دیکالز یقرص گل کرونیامید میلی گرم 80 قند خون یکننده  میتنظ
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 خدمات بهداشتی گیالدانشگاه علوم پزشکی و 

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

.در خالل دیدارو را قطع نکن ی.به صورت ناگهاندیدارو را طبق دستور پزشک مصرف کن

 یری.فشارخون خود را مرتبا اندازه گدیینما یخوددار یدارو از اقدام جهت حاملگ نیمصرف ا

وکبد مرتبا  هیخون ، عملکرد کل شیدارو ، آزما نی.در صورت مصرف درازمدت ادیینما

 . دییدارو را متوقف نما زیتجو یاملگکنترل شود. در صورت حدس ح

 یکننده  میتنظ

 فشارخون

 میلی گرم  25

 و

 میلی گرم 50

 14 قرص لوزارتان کوزار

و کاملتر ،  عتریسر جیبه نتا یابی. جهت دست دیدارو را بعد از غذا و هنگام خواب مصرف کن

گاز و  جادیتواند از ا یو انجام ورزش مناسب م ییغذا میرژ تی.رعادیقرصها را کامال بجو

 . کند یریاز آن جلوگ یمشکالت ناش

/ کونیلیما میلی گرم 40 ضد نفخ

 روپاکسیآ

قرص 

 متکونیدا

15 

که تحت درمان دراز مدت با دارو  یمارانی. از بردیدارو دور از دسترس کودکان قرار گ نیا

. ندیدستگاه گوارش به پزشک مراجعه نما ایاز لثه  یزیخونر ایهستند ، در صورت بروز تپش و 

و کاهش  جهیدارو مانند وزوز گوش ، سردرد، سرگ نیآمدن عوارض ا شیدر صورت پ

 .شود ینم هیتوص یردهیدارو در دوران ش نی. ادیینما قطعفورا دارو را  ییشنوا

 کننده خون قیرق

 

 میلی گرم 81و میلی گرم 80

 و

 میلی گرم و100

 گرممیلی  325

/ نواسن/ ری/ بانیآسپر

 نیپتی/ آسکرنیهافپر

 16 آ-اس  -آ
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م یعمومنام دارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

. در صورت فراموش کردن بالفاصله پس از بخاطر آوردن دیبخور ریش ایهمراه غذا  دیتوان یدارو را م نیا

فشارخون مصرف دارو را  ی. در صورت بهبوددیزیدارو بپره یبعد یو از دو برابر نمودن دوز ها دیمصرف کن

، تهوع ،  یمانند ضعف عضالن رو. در صورت بروز عوارض دادیکن زیپره یناگهان تیوضع ریی. از تغدیادامه ده

 دییاندام ها به پزشک مراجعه نما یحس یب ای، سوزن سوزن  جهیسرگ

 17 دیفوروزما دی/ نووسما کسیالز میلی گرم 40 کنترل فشارخون

 قاًیدارو را دق نیدو ساعت بعد از غذا(.  ا ایساعت قبل از غذا  کی. ) دییمصرف نما یخال یدارو را با معده  نیا

 .دیبه پزشک مراجعه کن ی. در صورت بروز اسهال آبک دیپزشک مصرف نما ئ زیمطابق تجو

میلی  250 کیوتیب یآنت

 گرم

 18 نیسیترومایآز تروماکسیز

توان به  یو قرص را م دیجو ایآن را قبل از مصرف خرد کرده  دیتوان یبلع قرص ، م ییدر صورت عدم توانا

. دیهمراه غذا مصرف کرد. در صورت فراموش کردن بالفاصله بعد از به خاطر آوردن ، دارو را مصرف نمائ

دارو از  ریتاث نشدنتا مشخص  نیگردد، بنابرا یجیو گ یچون مصرف دارو ممکن است باعث حواس پرت

تا چند روز پس از درمان با بروز  ی. در صورت عدم بهبوددینمائ زیپره یاریهوش ازمندیامور ن ریو سا یرانندگ

زبان به  یخزه مانند رو شی، مدفوع شل و بدبو، رو تالیعفونت مانند خارش ،  ترشح ژن یعالئم و نشانه ها

 .شود ینم هیدارو توص نیمصرف ا یردهی. در دوران شدیپزشک اطالع ده

میلی  250 بی، ضد آم یضد باکتر

 گرم

 و

میلی  500

 گرم

/ متروکرم / لیفالز

متروزل/ پروتوستات / 

 دازولی/ نوون کیساتر

 19 دازولیمترون
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال
 

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداراداروها هم نکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

دوز ، بالفاصله بعد از به  کیدر صورت فراموش نمودن مصرف  د،یمطابق دستور پزشک مصرف نمائ قاًیدارو را دق نیا

بعد از غذا مصرف  ایدارو را قبل و  نی. ادیکن یخوددار یو از دو برابر نمودن دوز بعد دیآوردن آن را مصرف کن ادی

 ی. در صورت بروز عوارض دارو مانند ورم اندام هادیبه پزشک خود اطالع ده عاًیسر ی. در صورت حاملگدیینما

 .دیبه پزشک مراجعه نمائ جهیسنگوپ ، سرگ دید ی، تار هی، اختالل عملکرد کل ی، سرفه و عفونت دستگاه تنفس یتحتان

 میلی گرم40 کاهش دهنده فشارخون

 و

 میلی گرم80

 و

 میلی گرم160

قرص   ووانید

 والزارتان

20 

 د،یمسکن مناسب استفاده نمائ کیاز دیکن یدارو را شروع م نیکه در ابتدا ا یاست هنگام جیرا اریدارو بس نیسردردبا ا

 دیکن یو تند خوددار یغن ییو از مصرف مواد غذا دیساده بخور ییغذا یاستفراغ وعد ها ایدر صورت احساس تهوع 

 یاست در ابتدا ازیکامل ن یاریکه به هوش ییو انجام کارها یندگ.  راندیدارو را مصرف کن نی،بهتر است بعد از غذا ا

 ی. در صورت بروز عوارض دیکن یشما مشخص شود خوددار یدارو برا نیکه اثرات ا یدارو و تا هنگام نیمصرف ا

ضربان قلب، درد  شیافزا ،یدهان یدرد عضالت، زخم ها ،یگرگرفتگ ،یجیگ ،یمانند :سردرد، تهوع/استفراغ، خستگ

 . دیافت فشار خون نزد پزشک مراجعه نمائ ،یو مخاط یپوست یزخم ها ،یمقعد یزخم ها ،یکمش

و درمان  یریشگیپ

 یصدر نیآنژ

 21 لیکوراندین کورلیا میلی گرم 10
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 یدارو را به طور کل نیو خوردن ا دیاندازین قیکونکور را به تعو یبا پزشک معالج خود مصرف دوزها یبدون هماهنگ

حتما قبل از انجام عمل به  د،یدر بدن خود دار یبه هر نوع جراح ازیو ن دیدارو هست نی. اگر در حال استفاده از ادیمتوقف نکن

شود ،حتما  یریدارو، فشار خون شما به صورت مرتب اندازه گ نیمصرف ا نیح راست د ازی.ن دیپزشک معالج خود اطالع ده

 یگردش خون بدن شود. البته اگر به زمان مصرف دوز بعد ستمیتا وارد س دیمصرف کن عتریدوز از دست رفته را هرچه سر

را از دارو  یشتریب زانیم ،یاز دست رفته قبل ی. هرگز جهت جبران دوزهادیکار را انجام ده نیا دینبا د،یشده ا کیدارو نزد

. درب دیو آن را از رطوبت و گرما دور نگه دار دیکن یاتاق نگه دار یدارو را حتما در دما نی. ادیکونکور را مصرف نکن

 نیپس از مصرف ا یو واکنش خاص ی. هرگونه آلرژدیت محکم ببندبه صور د،یندار ازیکه به آن ن یدر مواقع زیرا ن یبطر

نفس،  یتوان به تنگ یواکنش ها م نی. از جمله ادیصحبت کن نهیزم نیحتما با پزشکان متخصص در ا د،یداشت ییماده دارو

 ی: تنگدیزود به پزشک خود مراجعه کن یلیخ ریورم صورت، لب، زبان و گلو اشاره کرد. در صورت مشاهده عالئم ز ر،یکه

احساس  ای، ضربان قلب آرام ، ضربان قلب محکم  عیو سر یآن کم است(، ورم، اضافه وزن ناگهان زانیاگر م ینفس )حت

قرار است از  نکهیحس ا ریسر، نظ یدر دست و پاها ،حس سبک یحس سرد ایمور مور شدن و  ،یحس یب نه،یلرزش در قفسه س

 (یمشکل در تنفس و خستگ نه،یقفسه س ی، برونش اسپاسم )تنگ دیدرد چشم و مشکالت د. ،دیهوش برو

 میلی گرم5/2 کاهش دهنده فشارخون

 و

 میلی گرم5

 و

 میلی گرم 10

 

 22 زوپرولولیب قرص کونکور
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

از ورزش  دیکن یدارو را مصرف م نیا یاگر به مدت طوالن د،یطبق دستور پزشک مصرف کن قاًیدارو را دق نیا

 ازیدارو ن نی.مصرف ادیشود ، دقت کن یم ی، کبود یدگیکه باعث بر ییها تیو موقع زی، از اجسام ت نیسنگ یها

شود. در صورت بروز عوارض دارو  نجامشده ا  نییخون دارد که طبق نظر پرشک در زمان تع شیبه انجام آزما

 - یدر رنگ ادرار و دفعات و تهوع به شکل ذرات قهوه ا رییتغ -رنگ  یریق ایرنگ  اهیو س یمانند مدفوع خون

، تورم  ری، خارش ، که یعیطب ریغ یکبود ای یزیمعده ، تورم در دست و پا ، خونر دی، درد شد عیوزن سر شیافزا

 .دیبه پزشک مراجعه کن عاًینفس ، سر ینگدر صورت ، لب ، زبان و ت

 23 دوگرولیکلوپ کسیقرص اسو میلی گرم75 کننده خون قیرق

باشد. دارو را مطابق  یدارو بعد از صبحانه م نیزمان مصرف ا نی، بهتر دییدارو را همراه غذا مصرف نما نیا

 زیپره یدو برابر نمودن دوز دارو بخاطر فراموش نمودن دوز قبل ایو از حذف و  دیدستور پزشک مصرف کن

نفس و افت قند خون  ی، افت فشارخون ، تنگ ی، تهوع ، ضعف ، سست ییاشتها یدارو باعث ب ی. قطع ناگهاندیکن

و  یشکم دی. در صورت بروز درد شد دیفوراً  نزد پزشک مراجعه کن میعال نیدر صورت بروز ا نیشود بنابرا یم

 .دیینما زیپره ونیناسی. بدون مشورت پزشک از هر نوع واکسدییپزشک را مطلع نما عاًیشدن مدفوع سر یریق

 -پرلون/ دلتا  میلی گرم 5 د التهابض

 کورتف

 24 زولونیقرص پردن
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م یعموم نامدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 کهیگردد. در صورت نییتوسط پزشک تع دیمصرف دارو در کودکان کمتر از دو سال ، با زانیم

 یم هی. توصدیهفته پس از مصرف دارو همچنان سرفه ادامه داشت به پزشک مراجعه کن کیتا 

فشارخون باال و ضربان خون باال  کهی. در صورتدیآب مصرف کن وانیل کیدارو را با  نیشود ا

 .دیپزشک خود مشورت کن احتما ب دیدار

میلی 100 یسرماخوردگ

 میلی لیتر5گرم/

ی/بالمنیتوسی/روبویبی/هامکوتوسیگل

 لی/رس لین

 25 نیافنزیشربت گا

با پزشک خود مشورت  یباردار. در صورت دیانجام ده یدوره ا شاتیطبق نظر پزشک آزما

به نزد  جهی، حالت تهوع ، اسهال و سرگ یو ضعف عضالن ی. در صورت درد ، گرفتگدینمائ

قرمز و خراش دار  عاتیاز جمله ضا تی. در صورت بروز عالئم حساسدیپزشک مراجعه کن

مرکز  ایلبها  مصرف دارو را قطع نموده و به پزشک  اینفس ، ورم صورت  ی، تنگ یپوست

 .دیمراجعه نمائ یدرمان

کاهش دهنده 

 یچرب

 میلی گرم10

 و

 میلی گرم20

 و

 میلی گرم40

 26 نیرزوواستات کرستور
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

 

 

 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

شود، تا مشخص نشدن اثر  یم یدارو سبب خواب آلودگ نیمصرف ا د،یدارو آب فراوان بنوش نیهنگام مصرف ا

 می. و از قرار گرفتن در معرض نور مستقدینمائ زیاست پره یاریهوش ازمندیکه  ن یامور ریو سا یدارو از رانندگ

دارو مصرف  نی، ا یردهیخوار ، در دوران ش ریخطرناک در ش یعوارض جانب لی. به دلدیکن یخوددار دیخورش

 .شود یریآ[ن و امالح جلوگ یحاو یو فرآرده ها اتیساعت بد از مصرف لبن 2ساعت قبل تا   کینشود. 

 میلی گرم250 کیوتیب یآنت

 و

 میلی گرم500

پروفلوکساسیس سیپرو

 نی

27 

شب  ایروز  نیو هر روز در ساعت مع دیبعد از غذا مصرف کرد. مصرف دارو را فراموش نکن ایتوان قبل  یدارو را م

و  ی، مدفوع شل و آبک نالی) ترشح ، خارش واژ هی. در صورت بروز عالئم عفونت ثانودیی، دارو را مصرف نما

 .دیبه پزشک مراجعه کن باشدخون و چرک  یو در صورت بروز تب و اسهال بخصوص اگر حاو یآلرژ

 میلی گرم200 کیوتیب یآنت

 و

 میلی گرم400

 28 میسفکس سوپراکس
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 صومعه سرابیمارستان امام خمینی )ره( 
 

 

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 یعاد ریغ شی. در صورت افزادینمائ یدارو و بدون اجازه پزشک خوددار نیا یاز قطع ناگهان

 ستادهیدر حالت ا جهی. در صورت بروز سرگدیبه پزشک مراجعه کن عاًینفس سر یتنگ ایوزن و 

که از  یمارانی. در بدی. دارو را به همراه غذا مصرف کندیریقرار گ دهیخواب ای، در حالت نشسته 

با  دیبا یردهیشود. در دوران ش یکنند باعث کاهش ترشح اشک م یماستفاده  یتماس یهالنز

عملکرد  یبررس شاتیآزما دیدارو، با نیطول درمان با ا نیکامل مصرف شود. در ح اطیاحت

در صورت  دییدارو ، در فواصل منظم ضربان قلب را کنترل نما زیتجو نیکبد انجام شود. در ح

 یابتیو در افراد د دینزد پزشک مراجعه کن  قهیضربه در دق 55کاهش ضربان قلب به کمتر از 

 .سطح قند خون به طور منظم ، کنترل شود  دیبا

 میلی گرم25/6 کاهش دهنده  فشارخون

 و

 میلی گرم5/12

 و

 میلی گرم25

 29 لولیکارود کیوکاردیکورگ/ 

در اندام ها ،  دیقبل از غذا مصرف کرد ، در صورت بروز ورم شد ایتوان بعد  یدارو را م نیا

به پزشک  بوستیدامنه تنفس ، ضربان قلب نامنظم و  یدر صورت بروز تپش قلب، کوتاه

 یناگهان تیوضع رییفشارخون از تغ یآمدن ناگهان نییاز پا یریجلوگ ی، برا دیمراجعه نمائ

 .شود ینم هیدارو توص نیف امصر یردهیو در طول دوران ش دینمائ یخوددار

 میلی گرم5 کاهش دهنده فشارخون

 و

 میلی گرم20

 

 30 نیپیآملود تنیسیا -نورواسک / آملور 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

نام  دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 یتجار

 ردیف نام ژنریک

مصرف  ،یادآوری. نوبت از دست رفته دارو را به محض دیمصرف کن نیساعت مشخص و مع کی،دارو را بصورت منظم و روزانه در  دیبدون غذا مصرف کن ایبا غذا  دیتوان یدارو را م نیا

.اگر روزانه دیمصرف نکن یاضاف یاز دست رفته، دارو یجبران کردن دارو یا. بردیکن یاز مصرف مقدار از دست رفته چشم پوش د،یهست یبه زمان مصرف نوبت بعد کینزد بای. اگر تقردیکن

مصرف دارو  یو به نوبت بعد دی. اگر مصرف دارو را در نوبت صبح فراموش کرده ادیفراموش شده را مصرف کن یآوردن دارو ادیبه  به محض دیکنیاستفاده م واروکسابانیدو نوبت از ر

داشتن مشکالت  . به خصوص درصورتدیبگذار انیخودرا با پزشک در م یسابقه پزشک واروکسابان،ی.قبل از مصرف ر دیمصرف کن کجایرا بصورت  وبتهر دو ن دیتوان یم دیهست کینزد

(، یتوپنیترومبوس ،یکم خون ،یلی) مانند هموف یخون یها یماریمهم، ب یها بیآس ایها  یسابقه جراح ،یمغز(، سکته مغز ایدر روده، معده  یزی) مانند خونریزیخونر ،یویکل ،یکبد

گاالکتوز( ،مطلع بودن همه پزشکان و دندان پزشکان شما از -)مانند عدم تحمل گاالکتوز، کمبود الپ الکتاز، سوء جذب گلوکز یموروث یمیآنز یها یماری(، بینوپاتی)رت یینایمشکالت ب

دارو ممکن است  نی.ادیکن یدارو استفاده م نیکه از ا دیبه پزشک و دندان پزشک خود اطالع ده ،یهرگونه روند پزشک ای یاست. قبل از جراح تیحائز اهم واروکسابانیر یمصرف دارو

 ،یدگیکاهش خطر بر یشود. برا یزیدارو ممکن است باعث خونر نیدهد.ا یم شیدر معده را افزا یزیدارو خطر خون ر نیدر معده شود. مصرف روزانه الکل همراه با ا یزیباعث خونر

. از انجام دیخود استفاده کن یاصالح و مسواک نرم هنگام شستن دندان ها یها نیاصالح صورت از ماش ی. برادیکن اطیاحت ریو ناخن گ غیمانند ت زیت ایو جراحات، هنگام استفاده از اش یبودک

 یشاتی. ممکن است آزمادیریسر فوراً با پزشک خود تماس بگ هیبه خصوص از ناح دیدبه خودتان صدمه ز ای دیخورد نی. اگر زمدیکن یپر برخورد خوددار یمانند ورزش ها ییها تیفعال

که به  یدارو فقط زمان نیا ،ی. در طول بارداردیپزشکتان را مطلع ساز دیدار یقصد باردار ای دیحاصل کند. اگر باردار هست نانی،اطم یداخل یزیتا پزشکتان از رخ ندادن خون ر ردیگصورت 

دادن  ریاز ش شیمادر شود. پ ریتواند وارد ش یدارو م نی. ادیمصرف آن با پزشک خود مشورت کن دیدارو در مورد عواقب و فوا نیمصرف شود. قبل از مصرف ا دیبا دیاز داریوضوح به آن ن

 یو تعداد گلبول ها نیهموگلوب ت،یمرتبط با هماتوکر یها شیآزما یاحتمال یعوارض جانب ای.درطول درمان الزم است تا جهت آگاه شدن از روند درمان و دیبه نوزاد با پزشک مشورت کن

 ..دیکن یاتاق و دور از رطوبت و تابش نور نگهدار ین بصورت مرتب انجام شود. دارو را در دماقرمز خو

کننده  قیرق

 خون

 میلی گرم10

 و

 میلی گرم15

 و

 میلی گرم20

 و

 میلی گرم50

 31 واروکسابانیر زارلتو
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 دیشد یزیدل درد، اسهال، نفخ، تب، خونر ،یرحم یسردرد، تهوع، دردها

 .دیاطالع ده دیشد یزیصورت بروز خونر در

 .دیبگذار انیمراقب را در جر یپزشک و ماما  دیدار یکه مشکل انعقاد یدر صورت-

 جادیا مان،یبعد از زا یزیدرمان خونر

 نیسقط جن مان،یزا یدردها

 32 زوپروستولیم توتکیس میلی گرم100

شکم، اسهال،  ایتهوع و استفراغ، درد معده  نه،یآهسته شدن ضربان قلب، درد قفسه س

 کیوزوز گوش، واکنش آلرژ جه،یسرگ

 یو ابتال به فشار خون باال استفاده نم یباردار تیمسموم ،یقلب یماریدر افراد مبتال به ب دارو

 .دیبگذار انیخود را در جر یمشکالت پزشک و ماما نیشود، در صورت داشتن ا

 .شود یفشار خون انجام م قیدارو کنترل دق قیقبل از تزر-

شود بروز هر نوع عفونت را به  یبه دارو م تیحساس شیاز آنجا که عفونت سبب افزا-

 .دیپزشک اطالع ده

درمان سقط  مان،یبعد از زا یزیدرمان خونر

 یباردار یایناقص و کمک به دفع بقا

 33 نیارگونو لیمت مترژن میلی گرم 125/0
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 خدمات بهداشتی گیالدانشگاه علوم پزشکی و 

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

 ردیف ژنریکنام  ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

احساس  ،یگرگرفتگ ،یتنفس ونیدپرس ،یتاندون عمق یرفتن رفلکس ها نیتهوع و استفراغ، از ب

 کاهش ضربان قلب ،یضعف عضالن ،یجیگ ،یافت فشار خون، خواب آلودگ ،یتشنگ

 .دیاطالع ده یصورت بروز مشکل تنفس در

تواند تداخل  یم یضد اضطراب و ضد افسردگ یدارو با مواد مخدر، داروها نیکه ا ییاز آنجا -

 .دیبگذار انیخود را در جر یداروها پزشک و ماما نیداشته باشد در صورت استفاده از ا

 .شود یزانو چک م یدر طول مصرف دارو رفلکس حرکت-

 .شود یکنترل فشارخون، نبض و تنفس در طول مصرف دارو انجام م-

 .شود یانجام م یو برون ده ادرار یافتیدر عاتیکنترل ما-

درمان  ،یاز تشنج در پره اکالمپس یریشگیجهت پ

 یمانیزا یبردن دردها نیزودرس و از ب مانیزا

10% 

 و

20% 

 و

50% 

 34 ومیزیسولفات من 

 

 

 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 قیمحل تزر یو کبود یاسهال، حالت تهوع، سوزش، تورم، قرمز

 .دیمدفوع  به پزشک اطالع ده ایلثه  و وجود خون در ادرار  ای ینیب یزیصورت بروز خونر در

 .هر روز سر ساعت انجام شود ستیبا یدارو م قیتزر-

 .دییرا بشو تانیدست ها قیقبل و بعد از تزر-

 .دیکن یرا با پنبه الکل ضدعفون قیمحل تزر-

 .کرد قیبازو تزر یرو ایتوان در اطراف ناف  یدارو را م-

و سوزن را خارج  دیصبر کن هیثان 10 قیو بعد از تزر دیکن قیتزر هیثان 20-30دارو را در عرض -

 .دیکن

 .دیرا ماساژ نده قیمحل تزر -

از لخته شدن  یریجلوگ

 خون در بدن

 واحد4000

 و

 واحد6000

 و

 واحد8000

انوکسان/ سلگزان/ 

 نیرولکسان/کلگزاپار

 35 نیانوکساپار

 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا
 

 

 ردیف نام ژنریک یتجارنام  دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 ریمثل که کیتهوع، استفراغ، اسهال، سردرد، واکنش آلرژ

 .دیبگذار انیمراقب را در جر یماما نیلیس یبه پن تیدر صورت حساس -

 .شود یبه دارو انجام م تیتست حساس قیتزر نیقبل از اول-

 .دینفس اطالع ده یخارش و تنگ ،یقرمز ر،یکه میدر صورت بروز عال-

از  یریشگیپ ،یادرار یعفونت هادرمان 

 یاز اعمال جراح یناش یعفونت ها

 میلی گرم250

 و

 میلی گرم500

 36 نیسفازول کفزول

 ،یتعداد ضربان قلب، تهوع و استفراغ، انقباضات رحم شیافت فشار خون، افزا

 با آب تیمسموم

و تشنج که از  یقرار یب ،یجی، تهوع، گ یو ناگهان دیدر صورت بروز سردرد شد-:

 .دیاطالع ده عایباشد سر یبا آب م تیمسموم میعال

کنترل  مان،یدرد زا کیالقا و تحر

 سقط یالقا مان،یبعد از زا یزیخونر

5 units/ml 

 و

10units/ml 

/ نیتوسی/ ب نونیتوسیس

 نیپ یت یاکس

 37 نیتوس یاکس

 

 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال

 خمینی )ره( صومعه سرا بیمارستان امام
 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 یمصرف ، و برا نیممنوع است .دارو را طبق دستور پزشک  سر ساعت مع یمصرف در باردار 

 کی.در صورت فراموش کردن دیدرمان ، به طور مرتب به پزشک مراجعه کن شرفتیپ یبررس

.دو برابر کردن مقدار مصرف دیآوردن ، آن را مصرف کن ادینوبت مصرف دارو ، به محض به 

.در صورت دیفراموش شده را به پزشک اطالع ده ریگردد.مقاد یزینرتواند موجب بروز خو یم

، فورا به پزشک اطالع  دیاختالالت شد ریسا ایو  یزیخونر شیعالئم افزا ریو سا یبروز کبود

سازد.از مصرف  یمقدار مصرف را ضرور میممکن است تنظ زین یقاعدگ یزیخونر شی.افزادیده

.از دیبا پزشک مشورت کن ییشروع مصرف هر دارو ای.قبل از قطع دیینما یخوددار نیریآسپ

سبز  یگوسفند، چا ای،جگر  گوساله  یماه ای)کلم ،کاهو،اسفناج( جاتیسبز ادیز ریمصرف مقاد

شدن پوست خود  دهیبر ای ی.مواظب کبوددیکن یروزانه خوددار یدر غذا یگوجه فرنگ ای

 .دیباش

 میلی گرم5/2 کننده خون قیرق

 و

 میلی گرم5

-نیپانوارف-نیکوماد

 لونیوارف-نیسوفار

 38 نیقرص وارفار
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 ندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال
 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

 

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 می، حداقل ن یاست.دارو را صبح با معده خال دیروئیهورمون ت نیجانش یانتخاب یدارو نیروکسیلووت

آب  یخوریدو قاشق چا ای کیتوان خرد کرد وبا  ی.قرص را مدیساعت قبل از صبحانه مصرف کن

از  یریجلوگ ی.برادیمصرف کن نیمصرف شود.دارو را هر روز در وقت مع دیحل کرد که بالفاصله با

 تی.درصورت بروز سردرد، اسهال ،عصباندیی،دارو را به هنگام صبح مصرف نما یخواب یب بروز

طپش قلب ، به پزشک  ایتعداد نبض ، شیافزا نه،یاز حد ، عدم تحمل گرما ،درد قفسه س شیب قی،تعر

 یدارو م  هیموجب تجز رای، ز دینکن یگرم و مرطوب نگهدار ی.دارو را در جادیاطالع ده

 ریمختلف مقاد یچون فرآورده ها دیکارخانه استفاده کن کیاز فرآورده مربوط به  ارهشود.همو

و  نیانسول ایخون آوردنده قند  نییپا یخوراک یاز دارو را دارند .مصرف همزمان با داروها یمتفاوت

 .دهد رییداروها را تغ نیامپرازول ممکن است مقدار مصرف ا زین

هورمون  نیجانش

 دیروئیت

50mcg 

 و

100mcg 

-لیلووکس-نیالتروکس

 دینترویسا

 39 نیروکسیقرص لووت

 دیشد یزیدل درد، اسهال، نفخ، تب، خونر ،یرحم یسردرد، تهوع، دردها

 .دیاطالع ده دیشد یزیدر صورت بروز خونر-

 .دیبگذار انیمراقب را در جر یپزشک و ماما  دیدار یکه مشکل انعقاد یدر صورت-

بعد از  یزیدرمان خونر

 یدردها جادیا مان،یزا

 نیسقط جن مان،یزا

100mcg  40 زوپروستولیم 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش



23 
 

 

 ندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال
 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

 

 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 جه،یشکم، اسهال، سرگ ایتهوع و استفراغ، درد معده  نه،یآهسته شدن ضربان قلب، درد قفسه س

 کیوزوز گوش، واکنش آلرژ

شود،  یو ابتال به فشار خون باال استفاده نم یباردار تیمسموم ،یقلب یماریدارو در افراد مبتال به ب -:

 .دیبگذار انیخود را در جر یمشکالت پزشک و ماما نیدر صورت داشتن ا

 .شود یفشار خون انجام م قیدارو کنترل دق قیقبل از تزر-

شود بروز هر نوع عفونت را به پزشک  یبه دارو م تیحساس شیاز آنجا که عفونت سبب افزا-

 .دیاطالع ده

بعد از  یزیدرمان خونر

درمان سقط ناقص و  مان،یزا

 یباردار یایکمک به دفع بقا

 41 مترژن  

 پیش. شود نگهداری خنک دمای در. شود مصرف اصلی ی غذا بعداز بالفاصله یا همراه باید دارو

 بیمار وزن.  شود انجام کبد و کلیه عملکرد بررسی آزمایشات متناوب بطور سپس و درمان شروع از

 .شود گیری انداره مرتبا باید

 گرم میلی500 خون قند تنظیم

 و

 گرم میلی1000

 42 متفورمین قرص گلوکوفاژ
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 ندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال
 )ره( صومعه سرابیمارستان امام خمینی 

 

 

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 کلی طور به را دارو این خوردن و نیاندازید تعویق به را کونکور دوزهای مصرف خود معالج پزشک با هماهنگی بدون

 به عمل انجام از قبل حتما دارید، خود بدن در جراحی نوع هر به نیاز و هستید دارو این از استفاده حال در اگر. نکنید متوقف

 ،حتما شود گیری اندازه مرتب صورت به شما خون فشار دارو، این مصرف حین در است نیاز. دهید اطالع خود معالج پزشک

 بعدی دوز مصرف زمان به اگر البته. شود بدن خون گردش سیستم وارد تا کنید مصرف سریعتر هرچه را رفته دست از دوز

 دارو از را بیشتری میزان قبلی، رفته دست از دوزهای جبران جهت هرگز. دهید انجام را کار این نباید اید، شده نزدیک دارو

 درب. دارید نگه دور گرما و رطوبت از را آن و کنید داری نگه اتاق دمای در حتما را دارو این. نکنید مصرف را کونکور

 این مصرف از پس خاصی واکنش و آلرژی هرگونه. ببندید محکم صورت به ندارید، نیاز آن به که مواقعی در نیز را بطری

 نفس، تنگی به توان می ها واکنش این جمله از. کنید صحبت زمینه این در متخصص پزشکان با حتما داشتید، دارویی ماده

 تنگی: کنید مراجعه خود پزشک به زود خیلی زیر عالئم مشاهده صورت در. کرد اشاره گلو و زبان لب، صورت، ورم کهیر،

 احساس یا محکم قلب ضربان ، آرام قلب ضربان ، سریع و ناگهانی وزن اضافه تورم، ،(است کم آن میزان اگر حتی) نفس

 است قرار اینکه حس نظیر سر، سبکی ،حس پاها و دست در سردی حس یا و شدن مور مور حسی، بی سینه، قفسه در لرزش

 (خستگی و تنفس در مشکل سینه، قفسه تنگی) اسپاسم برونش ، دید مشکالت و چشم ،درد. بروید هوش از

 گم میلی5/2 فشارخون دهنده کاهش

 و

 گرم میلی5

 و

گرم میلی10

  

 قرص بیزوپرولول

 کونکور

43 

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش
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 ندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیال
 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

 

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 متوکلوپرامید و کلیستیرامین داروی نیز و(  آلومینیم و منیزیم حاوی) معده اسیدهای ضد با همزمان مصرف

 ، کالریترومایسین ، اریترومایسین ، ایتراکونازول داروهای. دهد می کاهش را دیگوکسین خوراکی جذب

 داروها مصرف بین فاصله ساعت 2 الی 5/1 پس. دهند افزایش را دیگوکسین خوراکی جذب است ممکن

 با دارو کنید توصیه.دهند کاهش را دارو جذب است ممکن باال فیبر حاوی غذاهای دهید قرار دیگوکسین با

 دسته آن خصوص به گیاهی یا و نسخه بدون های دارو هرگونه مصرف از قبل. نشود استفاده پرفیبر غذاهای

 به اسهال ، استفراغ ، شدید تهوع بروز صورت در.  نمایید مشورت خود پزشک با هستند سدیم حاوی که

 در فراموشی صورت در. نمایند مسمومیت به مستعد را شما توانند می عالئم این زیرا.دهید اطالع خود پزشک

 .نکنید برابر دو را مصرف بعدی نوبت ، دارو مصرف

 44 دیگوکسین قرص النوکسین گرم میلی25/0 قلبی

 باردار زنان توسط نباید دارو این شده خرد های قرص.کنید خودداری جنسی مقاربت از دارو مصرف هنگام به

 اگر ، صورت این در که دارد، وجود دارو جذب خطر زیرا شود، لمس دارند، شدن باردار قصد که زنانی و

 جنسی فعالیت با ولی یابد کاهش است ممکن درمان طول در منی حجم. گذاشت خواهد تاثیر باشد، پسر

 .شود می نیز منی حجم کاهش ، جنسی میل کاهش ، جنسی ناتوانی سبب دارو.داشت نخواهد تداخلی

 طاسی درمان) هورمونی

 (پروستات و سر

 
 گرم میلی1

 و

 گرم میلی5

 45 فینستراید قرص پروپشیا

 

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش
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 نبهداشتی گیالدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا

 

 

1386،دیباج :تهران،نریک ایران ژبرد داروهای راهنمای جیبی کار،خدام  رامین :نبع م  

رموزش سالمت همگانی و بیماآواحد   

(ماری)آموزش به ب  ییدارو یراهنما  

 .هستند کیژنر یو هم اسام یتجار یاسام یداروها هم دارانکته: 

 .شود یدارو نوشته م شهیش ایجعبه  یکوچک رو نتیبا پر کیژنر یباشد و معموال اسام یدارو  م ینام عمومدارو:  کینام ژنر فیتعر

 ایجعبه  یبا حروف بزرگ رو یتجار یکنند، معموال اسام یم دیتول یمختلف تجار یرا با اسام ییمشابه دارو ونیفرموالس ییمختلف دارو یشرکت هادارو:  ینام تجار فیتعر

 .شود یدارو نوشته م شهیش

 ردیف نام ژنریک ینام تجار دوز مصرف موارد مصرف عوارض جانبی/مالحضات

 مصرف را آن آوردن بخاطر از پس بالفاصله دوز یک نمودن فراموش صورت در.شود مصرف پزشک دستور با

 خواب باعث دارو این مصرف.نکیند قطع را دارو پزشک مشورت بدون.کنید پرهیز دارو کردن برابر دو از نمایید

 هشیاری نیازمند امور سایر و رانندگی از دارو نشدن مشخص تا جهت همین به گردد می روز هنگام در آلودگی

 .دهید اطالع پزشک به بارداری به شک صورت در. نمایید پرهیز

 گرم میلی15 ضد تشنج

 و

 گرم میلی60

 و

 گرم میلی100

 46 فنوباربیتال قرص لومینال

 غیر عصبانی یا پذیری تحریک ، خوابی بی باعث دارو ناگهانی قطع.نمایید مصرف پزشک دستور مطابق را دارو

 زمان در دارو این مصرف. دهید اطالع پزشک به بارداری به تصمیم یا شک صورت در. گردد می تشنج و معمول

 ناهماهنگی و اشتهایی بی ، رفتاری ناهنجاریهای ؛ آلودگی ب خوا باعث دارو این مصرف.شود نمی توصیه شیردهی

 هشیاری نیازمند امور سایر و رانندگی از دارو اثر نشدن مشخص تا شود می توصیه بنابراین. گردد می رفتن راه در

 .نمایید پرهیز

 گرم میلی 5/2 آرامبخش

 و

  گرم میلی10

 47 دیازپام قرص والیوم
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