
 داخل مواد غذایی با داروهای قلبی

 گزٍّ دارّیی تْضیحبت

تْخَ داشتَ ثبشیذ ثذّى هشْرت ثب پششک ّ .ایي دارُّب ثبعث کبُش ضزثبى قلت هی شًْذ

 .ًبگِبًی ایي دارُّب را قطع ًکٌیذ

 6 سبعت قجل تب 2.ایي دارُّب ثِتز است ُوزاٍ ثب غذا یب ثالفبصلَ ثعذ اس غذا هصزف شًْذ

اس هصزف ُوشهبى فزآّردٍ ُبی . سبعت ثعذ اس هصزف ، آة پزتقبل ّ هکول کلسین ًخْرًذ

 .شیزیي ثیبى ثب ایي دارّ خْدداری شْد

آتٌْلل ،کبرّدیْل ،هتْپزّلْل 

 ،پزّپزاًْلْل ،الثتبلل،ًبدّلل

ایي دارُّب در درهبى فشبر خْى هْثز ُستٌذ ّ اس طزیق دفع ارادی هبیعبت ثبعث کبُش ّرم 

اکثز ایي دارُّب .اگز ایي دارُّب ثبعث ًبراحتی هعذٍ هیشًْذ ثب غذا هصزف کٌیذ.هیشًْذ

ثبعث اس دست رفتي پتبسین ّ هٌیشین ّ کلسین هیشًْذ اس ایي رّ هٌبثع آًِب هبًٌذ هزکجبت ،هْس 

،سجْص ثزًح ،خْاًَ گٌذم ... ،طبلجی،سیت سهیٌی ؛قبرچ ، ثبهیَ ،اسفٌبج ،هغشُب شبهل ثبدام ّ

 .،کلن ّ لجٌیبت ثیشتز هصزف گزدد

فزّسهبیذ ،تْرسوبیذ ،ثْهتبًیذ 

 ، اتبکزیٌیک اسیذ

ایي دارُّب در درهبى فشبر خْى هْثز ُستٌذ ّ اس طزیق دفع ارادی هبیعبت ثبعث کبُش ّرم 

ثَ ُویي دلیل ثِتز است هٌبثع غذایی حبّی .اکثز ایي دارُّب هْخت دفع پتبسین هیشًْذ.هیشًْذ

پتبسین در ر ژین غذایی گٌدبًذٍ شًْذ اس خولَ هٌبثع غذایی حبّی پتبسین شبهل هزکجبت ،هْس 

 .،طبلجی،سیت سهیٌی ؛قبرچ ، ثبهیَ ،سرد آلْ ،اًگْر هی ثبشذ

کلزّتبلیذّى ،هتْالسّى 

 ،کلزّتیبسیذ ،ُیذرّکلزّتیبسیذ

ایي دارُّب در درهبى فشبر خْى هْثز ُستٌذ ّ اس طزیق دفع ارادی هبیعبت ثبعث کبُش ّرم 

ایي دارُّب هْخت تدوع پتبسین در ثذى هیشًْذ ثَ ُویي دلیل ثبیذ اس هصزف هٌبثع . هیشًْذ

هزکجبت ،هْس ،طبلجی،سیت سهیٌی ؛قبرچ ، ثبهیَ ،سرد آلْ : غذایی سزشبر اس پتبسین هبًٌذ

 .،اًگْرخْدداری شْد

،اسپیزًّْالکتْى ، اپزلٌْى ، 

 تزیبهتزى ،آهیلْریذ

خِت کبُش کلستزّل ثذ خْى ،تزی گلیسیزیذ ّ افشایش کلستزّل خْة خْى استفبدٍ 

ایي دارُّب را هیتْاى ثب هعذٍ پز یب خبلی هصزف کزد ّ اس هصزف ُوشهبى الکل ّ .هیشْد

 .گزیپ فزّت ثب ایي دارُّب پزُیش گزدد

سذین ّاستبتیي )استبتیي ُب

(،آتزّّاستبتیي،رّسّْاستبتیي  

ایي دارّ ثزای تْقف درد قفسَ سیٌَ استفبدٍ هیشْد کَ هیتْاى آًِب را ثب هعذٍ پز یب خبلی 

اس هصزف ُوشهبى الکل ّ تزکیجبت دارای شیزیي ثیبى ثب ایي دارّ خْدداری .هصزف ًوْد 

هیشاى سذین ّ کلسین دریبفتی ًیش کبُش یبثذ ثَ عجبرتی هصزف ًوک ،لجٌیبت ،کٌسزُّب .شْد

 .هحذّد شْد(...رة گْخَ فزًگی ّ)

ُیذراالسیي ،هبیٌْکسیذیل 

 ،ایشّسْرثبت دی ًیتزات

ایي دارُّب هْخت کبُش فشبرخْى .ثِتز است ایي دارُّب ثب هعذٍ خبلی هصزف شًْذ

اس هصزف ُوشهبى شیزیي ثیبى ثب ایي دارُّب . رژین ثبیذ کن سذین ّ کن کبلزی ثبشذ.هیشًْذ

 .ًیش ثبیذ اختٌبة شْد

پزاسّسیي ،دّکسبسّسیي 

 ،تزاسّسیي

کبُش هٌبثع سذین ّ کلسین ُوچْى ًوک . در درهبى فشبرخْى ّ درد قفسَ سیٌَ ثَ کبر هیزًّذ

هصزف . ، لجٌیبت ّ کلن ثَ ایي افزاد تْصیَ هیشْد (...رة گْخَ فزًگی ّ)، کٌسزُّب 

ّ گزیپ فزّت هحذّد  (چبی ّ قٍِْ )فزآّردٍ ُبی شیزیي ثیبى ،ًْشیذًی ُبی حبّی کبفئیي 

 .شْد

ًیفذیپیي، فلْدیپیي ،ّراپبهیل 

 ،دیلتیبسم آکلْدسیپیي

 گزٍّ دارّیی تْضیحبت

یک رژین غذایی کن سذین ّ .ایي دارُّب در درهبى فشبرخْى ّ ًبرسبیی قلجی ثَ کبر هی رًّذ

ثَ عجبرتی ثِتز است هٌبثع غذایی سزشبر اس پتبسین .کن پتبسین ثَ ایي افزاد تْصیَ هیشْد

هزکجبت ،هْس ،طبلجی،سیت سهیٌی ؛قبرچ ، ثبهیَ ،سرد آلْ ،اًگْر، ًوک ، کٌسزُّب : هبًٌذ

 .کوتز هصزف شًْذ (...رة گْخَ فزًگی ّ)

کبپتْپزیل، اًبالپزیل 

،لیسیٌْپزیل، ثٌشّپزیل، کْئیٌب 

پزیل ، راهی پزیل 

 ،تزاًذّالپزیل

 2یک سبعت قجل ّ یب )ایي دارّ ثبیذ ثب هعذٍ خبلی.ثزای درهبى ًبرسبیی قلت ثَ کبر هیزّد 

در خصْص .ّ حتوب ُز رّس در سبعت هشخصی هصزف شْد(سبعت ثعذ اس خْردى غذا

ّهکول ُبی کلسین  (....آلْئَ ّرا ،سالشالک ،خیٌسٌگ ّ )هصزف فزآّردٍ ُبی گیبُی هبًٌذ

هیتْاًذ هْخت کبُش دارّ  (سجْص گٌذم)فیجزُبی غذایی ًیش هبًٌذ .، احتیبط شْدD،ّیتبهیي 

 دیگْکسیي



ثَ .ایي دارّ سجت تخلیَ پتبسین هیشْد ثَ ّیژٍ اگز ثب فزّسهبیذ هصزف شْد.در ثذى شْد

هزکجبت ،هْس ،طبلجی،سیت سهیٌی ؛قبرچ )ُویي دلیل هصزف هٌبثع غذایی حبّی پتبسین چْى 

 .تْصیَ هیشْد(، ثبهیَ ،سرد آلْ ،اًگْر

درصْرت . ایي دارّ ثَ هٌظْر خلْگیزی اس ایدبد لختَ در رگ ُب استفبدٍ هیشْد

تْضیحبت ثیشتز در کتبثچَ ). ثبیذ هحذّد شْدkهصزف دارّی ّارفبریي هصزف ّیتبهیي 

 (ّارفبریي 

 ُپبریي ّ ّارفبریي

اس هصزف ُوشهبى آى ثب فزآّردٍ .ایي دارُّب هْخت کبُش فشبرخْى ّ ضزثبى قلت هیشًْذ

 سبعت 2ایي دارّ (کلسیوبیي )در صْرت هصزف هکول کلسین .ُبی شیزیي ثیبى اختٌبة شْد

 . سبعت ثعذ اس هصزف هکول ثبیذ هصزف شْد6قجل یب 

 آسپیزیي کلْپیذرّژل

ایي دارُّب هْخت کبُش ضزثبى قلت ّ در ًتیدَ کبُش فشبر خْى هیشًْذ در صْرت 

ُوچٌیي اس هصزف .هصزف ایي دارُّب یک رژین کن کبلزی ّ کن سذین پیشٌِبد هیشْد

 .ُوشهبى شیزیي ثیبى ّ شٌجلیلَ ثب ایي دارُّب اختٌبة شْد

کلًْیذیي ،هتیل دّپب ، رسزپیي 

 ، گْاًبفبسیي

 


