


اصول  نسخه نویسی صحیح

بی توجهی .باشدنسخه بخش مهم از مراحل درمان بیماری می•
تواند منجر به بروز نسبت به رعایت دقیق اصول نسخه نویسی می

مشکالتی گردد
شفاهی از نسخه عبارتست  از یک دستورداروئی که بطورکتبی ویا•

یا سایر افرادی که مطابق قانون  ماما وطرف پزشک ،دنداپزشک،
.اجازه تجویز  دارو را داشته باشند صادر میگردد

ه  وجه مشخصه ای که نسخه دارویی  باید دارا باشد این است ک•
.ی معین درزمان مشخص جهت فرد بخصوصی تجویزشودیدارو



مشحصات یک نسخه داروئی

نام،آدرس وتلفن نویسنده نسخه-1•
نام وآدرس و سن بیمار-2•
date of prescription:تاریخی  که نسخه نوشته شده است-3•

ودرمانی  قیدتاریخ نوشته شدن نسخه برای استناد در موارد قانونی•
.ضروریست 

6درمورد نسخ حاوی داروهای قابل تجدید درصورتی که بیش از•
مجدد ماه از تاریخ نوشتن چنین نسخه ای گذشته باشد پیچیدن

ماه3-6آنها غیر مجاز است ودربسیاری از کشورها یک نسخه 
.اعتبار دارد



عنوان نسخه یا سرنسخه
The Superscription

درهم XوRسرنسخه یا شروع نسخه بعنوان یک سمبل با عالمت •
.ادغام شده مشخص می شود

بمعنی دریافت  Recipeر سد مخفف شده کلمه التین به نظر می•
ر میدانند  باشد برخی از مورخین این سمبل را از ستاره ژوبیتکنید

کار می رفته  که توسط قدما بعنوان کمک کننده به بهبودی بیماران ب
ار وبا گذشت زمان تحریف وبصورت کنونی مورد استفاده قر

.میگیرد



متن نسخه

قسمت اصلی یامتن نسخه  تحت این نام بوده  وحاوی اسامی  •
این قسمت نسخه.ومقادیر  موارد داروئی تجویز شده می باشد

باید  این بخش.بایستی  دقت وتوجه بیشتری به آن مبذول نمود
.خوانا،کامل وصحیح باشد



:عامل باید مشخص گردد6درمورد هرقلم داروی تجویز شده بطورمعمول 

نام دارو  -1•
شکل دارو-2•
واحد داروئی-3•
تعداد دارو-4•
نحوه مصرف-5•
فواصل تجویز-6•



خطاهای ناشی از عدم رعایت اصول نسخه نویسی

هت  خطای ناشی از تحویل یک دارو بجای داروی دیگر بعلت شبا•
امالیی مخصوصاً درحالتهایی که خط پزشک خوانا نباشد ویا

 :Adalat, Adult coldامالءکلمه را کامل ننویسد مثل 
methimazole,methocarbamol,metronidazole

ظر  خطای ناشی از تحویل یک واحد دارویی متفاوت با فرم مورد ن•
(میلی گرمی10بجای ایندرال40ایندرال )
ول  کپس)خطای ناشی ا زتحویل یک شکل داروبجای شکل دیگر•

(بجای ویال
(IVبجای IMتزریق )خطای ناشی از نحوه مصرف•
خطای ناشی از تحویل تعداد موردنظر دارو•



دستور مصرف دارو به بیمار
Transcription or Direction for patient

ند   در صورتی که بیمار برای اولین بار از دارویی استفاده می ک•
اید بیان  توضیحات مربوط به نحوه کاربرد صحیح را نیز برای وی ب

کرد
سمت  جهت جلوگیری از خطرات ناشی از تفسیر غیر صحیح، این ق•

ن بطور خوانا وکامل به زبان فارسی نوشته شود واز بکار برد
.اختصارات خودداری شود

ه بار درروز  اکتفا کردن به نوشتن تعداد دوز روزانه بطورکلی مثالً س•
.گمراه کننده است و باید بطور دقیق فاصله آنها ذکر شود



ا حتی المقدور از نوشتن کلمه طبق دستور خودداری شود زیر•
دربیشتر موارد منجر به عدم راهنمائی بیمار ورعایت نکردن

.دستورمصرف صحیح دارو میشود
ی درمورد رعایت نوع غذا،نوشیدنی وسایراطالعاتی که بیمار بایست•

.داروهایش داشته باشد را مشخص کند
ود همانطو رکه نوشته شده داده شیا جایگرین نشود قید کلمه •

دربرخی  کشورها الزامی است وگرنه دکتر داروساز مجاز به 
.جایگزین کردن  دارو است

حداکثر As requiredدر صورت لزوم در مورد دستور داروئی •
. ودمقدار مصرف وکمترین فاصله زمانی مصرف دارو باید قید ش



د که  بیماران داروی خود را به درستی مصرف نمیکنن% 50بطورمتوسط 
:علل آن عبارتست از

نشانه های بیماری فروکش کرده(الف•
عوارض جانبی دارو بروز کرده( ب•
بیمار دارو را کارساز نمیداند(ج•
(مصرف تعداد زیاد دارو)برنامه مصرف دارو پیچیده است(د•
فقدان آموزش الزم درمورد مصرف داروها(ه•



یک هماهنگی منطقی مابین دستورها وهشدارها که پزشک •
.وداروساز میدهند باید وجود داشته باشد

گونه  بیماران میدانندکه داروئی که میگیرند را باید چ% 60کمتراز •
حوه مصرف پزشک باید اطمینان یابد که بیمار بخوبی ن.مصرف کنند

توان  وچگونگی مصرف داروهای خود رامیداند واین مسئولیت را نمی
.بعهده هیچکس دیگر گذاشت



دستور تکرار نسخه

دراین قسمت ذکر دستورات خاصی توسط پزشک الزم •
یا تجویز مثالًتعداد  دفعاتی که نسخه بایست تکرار شود.میباشد

.شود مشخص میگردد
از تاریخ صدور آن ماه6یا بعداز مرتبه5یک نسخه نباید بیش از •

.تکرار شود



برخی از نکات مفیددرنسخه نویسی

همه بیماران نیاز  به درمان با دارو ندارند ودربسیاری از موارد •
.باراهنمائی کردن ودرمان غیرداروئی مشکل بیمار حل میشود

ه باپیشوند  هرگز از نام شیمیایی دارو استفاده نکنید بویژه آنهائی ک•
.عدد هستند 

ه تجویز نام دارونباید به اختصار نوشته شود وبجز درموارد خاصی ک•
ام ژنریک  یک شکل دارو برا ی بیمار مزیت داشته باشد استفاده از ن

.ارجحیت دارد
ارد نوع  در صورتی که از نام تجاری استفاده شود ویا پزشک قصد د•

ک  داروی بیمار در دوران درمان ثابت بماند می بایست نام ژنری
ید شود دارو نوشته شود وبدنبال آن کارخانه سازنده درون پرانتز ق

وپزشک تاکید نماید که فقط همان  نوع دارو داده شود نام دارو
.معموالً به انگلیسی نوشته می شود



)شکپزنامشاملکهشودنوشتهایسرنسخهرویبایدنسخه-•
نظامشماره–تلفن–مطبکاملآدرس،(تخصصنوعباهمراه

.باشدبیماراسموتاریخ–پزشکی
التینبهدارو،مقدار–آنهامصرفیاشکال–داروهااسامی-2•

)فارسیبهدارواستفادهنحوهومصرفمقدار.شودنوشته
.شودمرقوم(خودنویسیاباخودکار

نوشتهخطخوشلزوماوخواناوصحیححتماداروهااسامی-3•
.گرددقیدبزرگداروهراسماولحرفوشود

.شودمهروامضاحتمانسخه-4•



اضافهانامککهگرددبستهنسخهانتهاییقسمتالمقدورحتی-•
ودردضدداروهایدرموردبخصوص.نباشددیگریدارویکردن

.کدئینه
ایواشکالهرگونهبروزصورتدرکهشودیادآوریبیماربه-•

پزشکبا،دارومصرفمقدارونحوهدرشکیاوغیرعادیعالئم
.بگیردتماس



• Capsuleکپسول 
• Creamکرم
• Dropقطره 
• Elixirالگزیر
• Enemaانما 
•  Pomad/ Ointmentپماد
• Garglesغرغره 
• Gelژل
• Sprayاسپری 
• Solutionمحلول 
• Lotionلوسیون
• Mouth washesدهان شویه
•  Vialویال
• Pearlپرل 
• Syrupشربت
• Suspansionسوسپانسیون
• Inhalerبخور
• Serumسرم 

• Ampuleآمپول 
• Powderپودر 
• Suppositoriesشیاف 
• Tabletقرص
• Enteric-Coated Enteric-

Tablets(E.C.T)
• Buccal or Sublingual 
• Chewable Tablet 
• Effervescent Tablet 
• Immediate Release Tablet(I.R) 
• Extended Release Tablet or
• Sustainedrelease(SR),Retard 
• Vaginal Tablet 



.Tabقرص ( Tablet )

.Capكپسول

- Siropالگزیر-شربت  Syrup – ( Elixir )

.Solمحلول ( Solution )

Powderپودر–گرد 

Creamكرم

– Ointmentپماد Pomade

.Lozقرص مكیدنی ( Lozenge )

.Dropقطره

Amp. ( Ampule )آمپول

Vialشیشه كوچك دارو



استفاده از دارو راه های

I.Vداخل وریدی ( Intra Venous )

I.Mداخل عضالنی ( Intra Muscular )

S.Cزیر پوستی ( Subcutaneous )

ORAL(دهانی ) خوراكی

TOPICALموضعی



استفاده از دارو دفعات

q.i.dچهار بار در روز (four times a day )

t.i.dسه بار در روز (Three times a day )

روزدو بار در
b.i.d( twice daily)

p.cبعد از غذا (after meals )



OCPمروری بر داروهای

موجود در بازار دارویی

.انددستهدوخوراکیکنتراسپتیوداروهایکلیطوربه•

رصقبهمعروفکهتنهاییبهپروژستینیجزءحاویداروهای⃣️•
(mini_pills)باشندمیشیردهی

پروژستینیواستروژنیجزءدوحاویترکیبیداروهای⃣️•



یمبندیطبقهمختلفهاینسلدرپروژستینی،هایفرآورده•
مهباآندروژنیکآنتییاآندروژنیکاثراتنظرازکهشوند

.هستندمتفاوت



ترکیبی، در میزان جزء استروژنی و نوع جزء  OCPتفاوت داروهای��
.پروژستینی است

راثدوم،نسلپروژستینیترکیبعنوانبهلوونورژسترل،•
.داراستراباالییآندروژنیک

•

اثراتدارایوسومنسلهایپروژستیندستهازدزوژسترل،•
.استخفیفآندروژنیک

•

آنتیاتاثردارایکلرمادینونواستات_سیپروتروندروسپیرنون،•
یآنتاثراتدارایدروسپیرنونعالوهبه.هستندآندروژنیک

.باشدمینیزمینرالوکورتیکوئیدی

•



پتیو،کنتراسهایفرآوردهاکثردرموجوداسترادیول_اتینیلدوز•
20استرادیولاتینیلدوزیاز،برنددر.استمیکروگرم35-30

.باشدمیمیکروگرم



١پروژستین نسل 

• Mini_pill:Lynestrenol

• (norethisterone)



٢ترکیبات حاوی پروژستین نسل 

• Contraceptive HD:

• Ethinyl Estradiol 50 mcg/Levonorgestrel 250 mcg

• Contraceptive Triphasic:

• Tab: Ethinyl Estradiol 30 mcg

• Levonorgestrel 50 mcg

• Tab: Ethinyl Estradiol 40 mcg

• Levonorgestrel 75 mcg

• Tab: Ethinyl Estradiol 30 mcg

• Levonorgestrel 125 mcg



٣ترکیبات حاوی پروژستین نسل 

• Marvelon®, Marolin®, Desoceptive®

• Ethinyl_Estradiol 30 mcg

• Desogestrel 150 mcg



Desoseptive, Marvelon,Marolin

داردتایی28هموتایی21هممارولونقرص•
دایسینلیادزوسپتیویامارولون•



۴ترکیبات حاوی پروژستین با خواص آنتی آندروژنیک یا نسل 

•Yasmin® (Ocella, Zarah, Safyral, Syeda)

• Ethinyl_Estradiol 30 mcg/

• Drospirenon 3 mg

:یاسمینایرانیِبرندهای

روکین#•
کنتراسمین#•



Yasmin, Contrasmine ,Rokin

• 30µg ethinyl estradiol +3mg Drospirenone

-کنتراسمین-روکین-یاسمین)قرصچهاراینترکیبات•
0.03ودروسپیرنونگرممیلی3شاملوبودههممثل،(دروسپیل

.باشدمیاسترادیولاتینیلگرممیلی

یاویهکلفوقکلیه،عملکرداختاللدچارافراددریاسمینمورددر•
.داردمصرفمنعکبد



+فعالقرص28شاملتایی28قرص:یاسمینقرصبندیبسته•
.داردنیزعددی21بندیبستهچنینهم.باشدمیاثربیقرص7

•

یبستهلشام:سپیلودروکنتراسمینوروکینقرصبندیبسته•
.باشدمیفعالعددی21



مکانیسم اثر

تخمکمهارهاگونادوتروپینمهاراثرباترکیبیکنتراسپتیو•
اندومتروسرویکالموکوسکاهشوگذاری

آنتییتفعالکهاستاسپیرونوالکتونآنالوگیکدروسپیرنون•
یک،استروژنآندرو  ژ نیک،اثراتاماداردومینرالوکورتیکوئیدی

.داردنراگلوکوکورتیکوئیدیوگلوکوکورتیکوئیدیآنتی
.داردآندروژنیکآنتیاثراتمقداریدارو•

•



(دروسپیل-کنتراسمین -روکین ) مزایای مصرف قرص یاسمین 

قاعدگیازپیشسندرمPMSدرمان-•
توناسپیرونوالکآنالوگیکدروسپیرونون:زایدموهایکاهش-•

روژنیآندوضدمینرالوکورتیکوئیدیضداثردوهردارایکهاست
ینیلاتباهمراهپروژستینیداروییکعنوانبهآنمصرفواست

یدمنشاندارواینهایویژگی.استشدهشمردهمجازاسترادیول
.دباشهیرسوتیسمدرمانبرایارجحانتخابمیتواندکههند

آکنهدرماندرموءثر-•



(دروسپیل-کنتراسمین -روکین ) موارد منع مصرف قرص یاسمین

آمبولیترومبوهایبیماریآدرنال،کبدی،کلیوی،نقص•
یریگدربادیابتعروقی،وقلبیهای،بیماریوترومبوفلبیت

متر،آندووسینه،کارسینومنورولوژیکعالئمبا،سردردعروقی
وردیزرحمی،عادیغیر،خونریزیاستروژنبهوابستهپالزینئو

اریسیگ،افرادحاملگیبهشکیا،حاملگیکبدیتوموریرقان،
سال35باالی



-کنتراسمین -روکین ) جانبی احتمالی مصرف قرص یاسمین عوارض 
(دروسپیل

ضعوار،ترومبوز،مثانهسنگهایبیماریعروقی،قلبیعوارض•
قطعازبعدموقت،ناباروریقاعدگیدرسیکلتغییرادم،گوارشی،
یهاهفتهدرشیرترشحکاهشوزن،درتغییرمالسما،مصرف،

،کاندیدیاز،عدمقلبیعوارضراش،میگرن،زایمان،ازبعداول
تماسیهایلنزتحمل



تداخالت دارویی

یداسآتروواستاتین،بیوتیک،آنتیها،صرعضدیفامپین،ر•
استامینوفناسکوربیک،

.شودمیشیرترشحکاهشسبب:شیردهیدر•

:شیردهیوحاملگیدرمصرف•

Xگروهحاملگیدر•



دوز مصرف قرص جلوگیری از بارداری

غیرقرص7روز21تااولروزازشروععددیکروزی:یاسمین•
اینمصرفداردمتفاوترنگشودکهمیمصرفدرادامهفعال

زینیجایگبهاماکندنمیکمکیازبارداریدرپیشگیریقرصها
.میکندکمکاستروژن

قرصهفتو(هورمونبا)زردقرص21حاوییاسمینبسته•
.است"سفیدیادآوری"
یادآوریهایقرصازکهشودمیشروعپریودیزمانیمعموال•

.دشواستفادهسفید



یکشبی،قاعدگیاولروزاز:دروسپیلوروکینوکنتراسمین•
.جدیدبستهشروعتافاصلهروز7سپس.شب21تاعدد



Yaz® (Beyaz, Gianvi, Loryna, Rajani, Vestura)

•20µg ethinyl estradiol +3mg Drospirenone

•Ethinyl Estradiol 20 mcg

•Drospirenon 3 mg

کهسفیدتا4وکمرنگصورتیتا24است،تایی28یازقرص•
دراحتمشدهتوصیهاستروژنکمتردوزبهدلیلواستنمادارو

.شودخوردهمعینیساعت
یستهبوقفه،بدونوشدهشروعابتداازبستهسیکل،اولروزاز•

.شودشروعدوم
.نیستندهورموندارایوبوده،خنثیسفیدقرصهای•



Diane,Cyproterone compound,Clairette,Daphne

• Ethinyl_Estradiol 35 mcg

• Cyproterone_Acetate 2 mg

دیانیاکمپاندسیپرترون•
میکروگرم35استرادیولاتینیل•
گرممیلی2استاتسیپرترون•
آندروژنیکآنتیاثربا•



Belara

•30µg ethinyl estradiol +2mg Chlormadinone

میکروگرم30استرادیولاتینیل•
گرممیلی2کلرمادیونون•
استرکمتبقیهبهنسبتوزنافزایشدرآنپروژسترونیاثر•

(belara) یا چاریوا (chariva)



چند نکته خودمانی

هایقرصمدتطوالنیمصرفدرسکتهومبولیآترمبوریسک•
.هاستقبلیبرابر3هاجدیدنسل

دیالبهنسبت(یاسمینویاز)قیمتاساسبرهاگیریتصمیم•
.دنباش

هاهسکتدرفردخانوادگیسابقهواستفادهمدتطولاساسبر•
ارکنهآبودنمستعدیاچاقیفاکتورریسککسیراگیادباش

.نیستهاجدیدنسلمصرفبهدلیلیدندار



چند نکته خودمانی

ژسترولدزوبهتراستهستنیکژاندروعالیمبیمارشکایتوقتی•
مارولونمثلیمهبد

مادهکهیازازخانوادهنخواهیمراوزناضافهعالیماگر•
.نیمکمیاستفادههدمیدودیورزهستاسپیرنوالکتوناصلی



ایدبهایپرآندروژنوآکنه،هیرسوتیسمچرب،پوستدارایزنان•
یاوکماندروژنانتیاثراتباپروژستینحاویهایOCPاز

فادهاست(دزوژسترول،دروسپیرونون،کلرمادینون)اندروژنآنتی
.کنند

اندروژنترشحکاهش:زمینهایندردارومفیداثراتجملهاز•
ندروژناترشحها،مهارگنادوتروپینترشحمهاردنبالبهتخمدانی

فرممیزانکاهشآندنبالبهوSBHGمیزانافزایشوآدرنال
.استآندروژنآزاد



OCPشروعندارندهمراهبیمارییاایزمینهبیماریکهزنانی•

.استمناسباسترادیولاتینیلمیکروگرم35-30حاوی



وسال50کمترازوسال35ازبیشترسنینیاجوان،بسیارزنان•
lowهایقرصبایائسگیدورانحوالیزناننیز doseعوارض

.داشتخواهندکمتری

داروهایازاستممکنابتدادرشدیدهایخونریزیبازنانی•
high doseببرندسود.



استرادیولاتینیلمیکروگرم20میزانباهاییقرصازاستفاده•
premenstrualازناشیPMSعالئمرفعدرمیتواند

dysphoric disorderباشدمفید.

...وانتظارموردعوارض،بیمارشرایطبهتوجهباسایریندر•
.بگیردصورتانتخاب



جلوگیری از بارداریهای نکات قابل توصیه در مورد قرص 

اریسیگافراددرخصوصاراعروقیقلبیهایبیماریریسکدارو•
.ودشپرهیزکشیدنسیگارازدارومصرفطیدردهدمیافزایش

.ودشایجاددارومصرفطیدراستممکنبینیلکهیاخونریزی•
یاوصرعضدوداروهایهابیوتیکآنتیبااستممکندارواثرات

.شودکماستفراغوتهوعمثلشرایطی



جراحیازقبلهفته4شودحداقلمشورتپزشکباجراحیازقبل•
.شودقطعدارومصرفباید

.هفته بعد از زایمان نباید مصرف شود4-6دارو تا •

دارو ممکن است سبب ایجاد لک روی صورت شوداز پوشش•
.دمناسب و یک ضد آفتاب دربرابر نور خورشید استفاده شو

بعد از مصرف این دارو بخصوص در افرادی که پریود نامنظم  •
ورت  دارندممکن است تاخیر در بارداری ایجاد شود که معموال به ص

.موقت است

ون  دربیماران دیابتیک دارو ممکن است سبب افزایش قند خ•
.شود



مکانیسم

ومیکندمهارراغالبفولیکولرشدFSHترشحمهاربااستروژن•
سایر.میشودگذاریتخمکمانعLHمهارباپروژسترون

دانیتخماستروئیدهایترشحمهارشاملاستروژنهایمکانیسم
یپوفیزهپاسخدهیکاهشوهاگنادوتروپینترشحکاهشدنبالبه
.باشدمیGnRHبه



وسسرویکپوشانندهموکوسنمودنضخیمبانیزپروژسترون•
آنیکپریستالتحرکاتوموتیلیتیدراختاللوفالوپهایلوله
بااینکناردر.شودمیخودمسیردرتخمکواسپرمانتقالمانع

اینبا.میکندنامناسبگزینیالنهبرایراآناندومتر،برتاثیر
تنهاروژستینپبهنسبتهاترکیبیگرفتنتیجهتوانمیتفاسیر

.هستندتربهپیشگیریزمینهدر

زن100هرازایبهبارداری5تا0.1ازداروهااینشکستمیزان•
.باشندمیسالدر



اتینیلنامبهصناعیاستروژنیکحاویهاOCPهمه•
Ethinyl)استرادیول estradiol)مسترانول،).باشندمی

میرارقاستفادهموردکشورهابرخیدرکهاستدیگریاستروژن
لاسترادیواتینیلمیکروگرم35معادلآنمیکروگرم50وگیرد
(.است



:به کار میروند عبارتند از OCPپروژستین هایی که در قرص های

• Ethynodiol diacetate

• Desogestrel

• Drospirenone

• Levonorgestrel

• Norethindrone

• Norgestimate

• Norgestrel

• Chlormadinone



نکته بسیار مهم 

عالیتفبیشترینتیندرونانوربردهنامهایپروژستینمیاناز•
رولدزوژست.استمتوسطحددرلوونورژسترول.داردرااندروژنی

وینونکلرمادکهحالیدردارنداندکیاندروژنیاثرنورژستیماتو
.هستندآندروژنآنتیاثراتدارایدروسپیرنون



.داردینپروژستواستروژندوزونوعبهبستگیعوارضوریسک•

وپیرنوندزوژسترول،دروسنظیرهاییپروژستیناینکهبهتوجهبا•
بهنسبتکمتراندروژنیکاثراتواستروژنیکاثراتفاقد...

اینحاویocpمیرودانتظارلذاهستندقدیمیهایپروژستین
ثراتاکهچراباشندداشتهبهتریجانبیعوارضالگویهاهورمون

زایشافچرب،پوستواکنهشیوعنظیرهاپروژستیناندروژنی
وحساسیتانسولین،افزایشبهمقاومتاشتها،افزایشووزن

نظربهاهدستهاینباجنسیمیلکاهشو،افسردگیبرستاندازه
.بودخواهدکمتر



تیکوئیدیمینرالوکورآنتیاثراتبودندارابهتوجهبادروسپیرنون•
.داشتهدخوابقیهبهنسبتکمتریوزنافزایشضدآلدسترونیو

لیکترمبوامبوحوادثافزایشبارابطهدرنگرانیدیگرطرفاز•
ونسیپروترودزوژسترلشاملجدیدهایپروژستینازناشی

.داردجودولوونورژسترلمثلترقدیمییهاپروژستینبهنسبت
قابلهاocpفوایدسایربهتوجهباوبودهکمآناحتمالچندهر

.باشدمیتواندپوشیچشم



•FDAهبراترمبوامبولیکحوادثافزایشلیبل2012سالدر
هایهفراوردبهقدیمیهایپروژستینبهنسبتبرابر3میزان
هافراوردهاینتجویزهنگامدرلذا.افزوددروسپیرونونحاوی

.گیردقرارتوجهموردVTEبهمربوطفاکتورهایریسک



.بوددروسپیرنونازناشیهایپرکالمیمراقببایدهمچنین•
گرممیلی3.باشدمیاسپیرونوالکتونآنالوگدروسپیرنون)

(.استاسپیرونوالکتونگرممیلی25معادلدروسپیرونون
نتیآاندروژنی،انتیخواصبااستروئیدیکنیزسیپروترون•

.پروژسترونیستشبهفعالیتوگنادوتروپین



داروهای مجاز تجویزی توسط ماما

Bگروهویتامینهای،)خوراکی(هاویتامینانواع•

•Tab Vit B6 ( pyridoxine) 40 mg

کپسولوقرصبصورتمعدنيموادوآهنتركیبات•



ویتامینها
Bی

.  را کاهش می دهندB6و B1غلظت ویتامین های فروزماید

فنی توئین
در میزان ذخایر % 30مصرف طوالنی مدت این دارو کاهش 

. ایجاد می کندB1ویتامین 

.را کاهش می دهندB12و B6وB1غلظت ویتامین های قرصهای ضد بارداری

میزان ذخیره آن را در بدن کم می  B2با افزایش دفع ویتامین داروهای ضد افسردگی
. کنند

هیدراالزین  
ایزونیازید

. را افزایش می دهندB6این داروها نیاز به مصرف ویتامین 

.  را کاهش می دهدB12جذب ویتامین کلستیرامین

لوودوپا
کاهش می B6اثر آنتی پارکینسونی آن توسط ویتامین 

.  یابد



ویتامینهای
B

ا آنتی بیوتیک ه
دهاآمینوگلیکوزی*

.  سنتز این ویتامین ها را در بدن مختل می کنند
. (را کاهش می دهندB12جذب ویتامین ) *

. را کم می کنندB12جذب ویتامین امپرازول

رانیتیدین  
سایمتیدین 
فاموتیدین

. را کم می کنندB12جذب ویتامین 

غلظت  این داروها را کاهش می دهند و باعث  B6ویتامینداروهای ضد تشنج
.   افزایش دفعات تشنج می شوند



تركيبات آهن اسامی تجاری 

• Tab Ferrus Sulfate 50 mg

• Ferfolic 

• Folicofer

• Ironorm

• Easy Iron

• Ferrosanole

• Eisen Plus

• Hematinic

























Penicillin

• Tab Pen. V Potassium 500 mg ( 800000 U )                          Far- Penicillin V ® 

• Syrup Pen. V Potassium 250 mg ( 400000 U )                      Far- Penicillin V ®                                                                  

• Susp Pen. V Benzatin 200000 , 400000 U/mg                       Far- Pen. V Benz. ®

• Vial Pen. G Benzatin 1200000 U ( Pen. LA )

• Vial Pen. G Procaine 400000 , 800000 U 

• Vial Pen. G Potassium 1000000 U 

• Vial Pen. G Potassium Sodium 5000000 U

• Vial 6.3.3.



Amoxicillin

• Cap 250 ,  500  mg Far-Amoxicillin,Amoxill(500mg) ®

• Susp 125 , 250 mg/5ml Far-Amoxicillin,Amoxill(250mg/5ml) ®

( 100ml )

• Susp 200 , 400 mg/5ml Faramox BD ® 

( 70 ml ) 







Ampicillin

• Cap 250 , 500 mg                                      Far-Ampicillin ®

• Susp 125 , 250 mg/5ml                             Far- Ampicillin ®

( 100ml )





Cotrimoxazole

• Tab 120 , 480 mg                           Cotrixole,Septrin (480mg) ®

• Susp 240 mg/5ml                            Cotrixole ®
( 100 ml )

Cefixim

• Tab 200 , 400 mg                               Loprax ®

• Susp 100 mg/5ml                               Loprax ®

( 50 ml )



Cephalexin

 Cap 250 , 500 mg    Far-Cephalexin, Kephalex ®

 Susp 125 , 250 mg/5ml                  Far-Cephalexin, Kephalex ®

Cefazolin
 Vial 250 , 500 mg , 1 g                                               z Cefzolix ®



Ofloxacin

• Tab 200 , 300 mg                                               Ofloxine ®

Ciprofloxacin

• Tab 250 , 500 mg

• Ophth Drop 0.3 %



Ceftriaxone

 Vial 500 mg , 1 g Ceftrax ®



• Ceftazidime

• Vial  500 mg , 1 , 2 g                                  Ceftazide ®

Cefotaxime

• Vial  500 mg , 1 g







Erithromycin

 Tab 200 , 400 mg 

 Susp 200 mg/5ml

( 100 ml )

 Top Solution 2 , 4 %

 Top Gel 2 %

 Ophth Ointment 0.5 %









Clindamicin

• Cap 150 mg                                              Dalacin ®

• Amp 300 mg/2ml                                     Dalacin,Daladic ®

• Top Solution 2 %                                    Dalacin ®

• Vag Cream 2 %                                        Dalavag ®

Azitromycin

• Cap 250 mg





Doxycyclin

Cap 100 mg

Mupirucin

Ointment 2 %



Tetracyclin

• Cap 250 mg                 

• Top Ointment 3%

• Ophth Ointment 1%



Gentamicin

• Amp 20 mg/2ml                                      Gentadic ®

• Amp 40 mg/ml                                        Gentadic ®

• Amp 80 mg/2ml                                      Gentadic ®

• Ophth Ointment 3mg/g

• Ophth Drop 3mg/ml



Triple sulfa

 Vag Cream

 Vag Tab

Silver sulfadiazine

 Cream 1%





•Nitrofurantoin
• Tab 100 mg 

 Susp 25mg/5ml

Nalicixic acid

 Tab 500 mg                                          Nalidex ®

 Susp 60 mg/ml                                     Nalidex ®
( 120 ml )



























آنتی هیستامین ها 













Metronidazole

Tab 250 mg

Susp 125 mg/5 ml

( 120 ml )

Top  Gel 0.75 %     Metrogel ®

Vag Gel 0.75 %

Vag Tab 500 mg

Vial 500 mg/100 ml



Nistatin

• Tab 500000 U                                             Nistate ®

• Oral Drop 100000 U/ml                             Nistate ®

• Ointment 100000 U/g                                 Nistate ®

• Vag Tab 100000 U                                     Nistate ®



Ketoconazole

• Tab 200 mg 

• Cream 2%

• Shampoo 2%

( 100 , 140 ml )

Fluconazole

• Cap 50 , 100 , 150 mg



Clotrimazole

•Vag Tab 100 mg

•Vag cream 1 , 2 %

•Top cream 1 %

•Top Solution 1 % Canazole ®



• Miconazole
• Cream 2 %

• Vag Cream 2 %

Mebendazole

• Chew Tab 100 mg



Aciclovir

• Tab 200 , 400 mg

• Cream 5 %                                       Alovir ® 

• Ophth Ointment 3 %

• Vial 250 mg



آویشن 

مصرفموارد•
Thymus:گیاهعلمینام• vulgaris

 garden thyme:نام انگلیسی گیاه•

 .ت استگیاه آویشن برای درمان آسم، سرفه های خشک مکرر، آمفیزم و برونشی•
فاده می کنند، آن را نیز برای درمان عفونت گوش میانی، نفخ و تهوع استچای دم کرده 

.  فید استاست که برای بیماری آسم م«تیمول»عصاره آویشن حاوی ماده ای به نام 
پماد. می مفید استحمام آویشن برای مبتالیان به دردهای عضالنی، مفصلی و روماتیس

ممنوع گیاهدر حاملگی مصرف این.آویشن برای نیش و گزیدگی حشرات موثر است 
.است اما در دوران شیردهی منعی ندارد



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو

[ ایران ] داروسازی ایران داروک شربت تیمکس

[ ایران ] داروسازی سبز دارو شربت برونکلدین

[ ایران ] داروسازی گل دارو (رژیمی)دیاتوسینشربت 

[ ایران ] داروسازی گل دارو شربت توسیان

[ ایران ] داروسازی گل دارو شربت توسیان اطفال

[ ایران ] داروسازی گیاه اسانس شربت دروزیل با عسل

[ ایران ] داروسازی گیاه اسانس شربت دروزیل

[ ایران ] داروسازی گیاه اسانس قطره دروزیل

[ ایران ] داروسازی مینا شربت تیمیان



جین سنگ 

مصرفموارد•
Panax:گیاهعلمینام• ginseng .

Panax:مانندگیاهایندیگرهایجنس• notoginseng

Panaxو• bipinnatifidusباشندمی.

.داردوجودگیاهاینازگونه11ازبیش•



:استشدهبیانجینسینگبرایزیردرمانیاثرات•

افزایشظهحاففعالیتبهبود،جسمانیقدرتافزایش،ذهنیتوانافزایش•
،ترساسبردنبیناز،پایداریوتحملقدرتافزایش،نشاطوشادابی
سازوسوختظیمتنبدنایمنیسیستمتقویتآن،عوارضوپیریبامقابله

کاهشخوابی،بدوخوابیبیبهبودسردرد،ازجلوگیریبدن،(متابولیسم)
وضعفخستگی،عرفجنسی،مشکالتبهبودیاساختنبرطرفیائسگی،عوارض

کاهش)خونارفشتنظیمعروقی،وقلبیسیستمقدرتافزایشحالی،بی
درخونفشاردهندهافزایشوآنبودنباالصورتدرخونفشاردهنده

افسردگی،بامقابلهبدن،خونقندسطحتنظیم(آنبودنپایینصورت
مردان،جنسیاییتوان کنندهتقویت ویژهبهوبدنعمومیقوای کنندهتقویت
.زمستانفصلدرسرماخوردگیشدتومیزانکاهش

رطرفب،خونقندتنظیم،سرطانضدخواصرویبرامروزیمدرنمطالعات•
.استشدهمتمرکزگیاهاینایمنیتقویتوخستگینمودن



مصرفمنعموارد•

ویحاملگدرگیاهاینمصرفکافیمطالعاتوجودعدمعلتبه
دروژنیسیتهتراتازمواردیکهاینبهتوجهبا.داردمصرفمنعشیردهی

.تاسنشدهگزارشانسانمورددرکنونتاولیشدهدیدهموش

جانبيعوارض•

ایشافزباعثاستممکنگیاهاینزیادمقادیرمصرف
ایجادیپوستهایراشواسهالخوابی،بیفشارخون،سردرد،

.کند



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[  ایران ] داروسازی سبز دارو كپسول الوویگ

[ ایران ] داروسازی گل دارو شربت تونیک جین سین

[ ایران ] داروسازی گل دارو كپسول جین سین

[  ایران ] شركت داروسازی قائم دارو میلی گرم500كپسول روجینسینگ 



برگ سنا 
مصرفموارد•

Cassia Angustifolia: نام علمی گیاه

ضمناً در  . برگ وتخم سنا به عنوان ملین بصورت پودر یا چای مصرف می شود
ن دهنده  ،تسکیمدرهمچنین دارای خاصیت . کاربرد داردیبوست های مزمن درمان 

.می باشدخارش های پوستی ودرمان وآسم،بواسیراضطراب

مکانیسم اثر•

امل  و سایر آنتروکینون های موجود در گیاه سنا ع (sennosides)سنوزیدها
و  . سنوزیدها حرکات گوارش را افزایش می دهند .اصلی اثر ملین آن است

.آنتروکینون ها باعث تحریک دیواره روده و رفالکس گوارش می شوند



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[ ایران ] داروسازی ایران داروک قرص سناالكس

[ ایران ] داروسازی ایران داروک گراف-شربت سنا

[ایران ( ] مجتمع صنایع)داروسازی دینه ایرانقرص سی الكس

[  ایران ] داروسازی سبز دارو كپسول الكس فول

[ ایران ] داروسازی گل دارو 7.5قرص روكشدا سنالین 

[ ایران ] داروسازی گل دارو شربت سناگل

[  ایران ] شركت داروسازی قائم دارو كپسول روالكس





زنجبیل 
Zingiberنام علمی گیاه• officinale :

 Ginger:نام انگیسی
یاه در منابع ذکر زنجبیل اثرات درمانی و تقویتی فراوانی دارد و موارد متعددی از استفاده این گ

 :شده است

اثرات ضد باکتری و ضد ویروس دارد-
تقویت کننده قوای جنسی برای آقایان و بانوان-
در گلو درد، سرفه و آنژین-
تقویت سیستم ایمنی-
محافظت در مقابل سرطان کولون و دستگاه گوارش-
محافظت کبدی-
اشتها آور و کاهش دهنده دردهای گوارشی، بادشکن-
در روماتیسم، اوستئوارترتیس و دردهای مفصلی-



[ورکش]تولیدکننده نام تجاری دارو
داروداروسازی گل كپسول زینتوما

قرص و قطره آفرودیت
داروداروسازی گل (ميوة خارخاسک، زنجبيل، زعفران دارچين)

شربت فیتو گریپ
داروداروسازی گل (زنجبيل، بومادران، بابونه، نعناع و اكيناسه، آقطی)

استراگلقطره
داروسازی گل دارو (اره خشک زالزالکعصبابونه، پوست بيد، سير، قره قات، زنجبيل و فلفل قرمز،)

كپسول فیتو آرتریت
داروسازی گل دارو (زنجبيل و پنجه گربهزردچوبه، كندر،)

كپسول ممورال
داروسازی گل دارو (كندر، زنجبيل)

كپسول پروسکور 
(سبل، زنجبيل، چاي سبز، گزنه، رزماري و روغن تخم كدو)

داروسازی گل دارو 





مصرفمنعموارد•
رفمصباهم زمانیاودوازدههزخمیاومعدهزخمدچارافراددرزنجبیلمصرف•

عمناکیداً-شوندخونشدنرقیقبرایمی تواندکه-انعقادضدداروهای
شیرخودادنوزبهاگربویژهدارویی،گیاهانازاستفادهمورددرهمچنین.شده است

.کنیدمشورتخودپزشکباهستیدبارداریامی دهید



جینکو بیلوبا 

مصرفموارد•

Ginkgo:گیاهعلمینام• biloba

.استگیاهبرگعصاره:گیاهاستفادهموردبخش•

خونگردشدیتمحدوازناشیوعالئماختالالتدرماندربیلوباجینکومصرفمواردترینعمده•
،طراباض،سردرد،وزوزگوشسرگیجه،،ادراکیاختالالتویاحافظهشدنمانندکم)مغزی

.است(الزایمر)عقلزوال،محیطیعروقیاختالالت،(خستگی،افسردگی

.استشدهثابتگیاهاینتمرکزافزایشوحافظهتقویتاثرات•

زوالهبمبتالبیماراندرروزانهدونپزیلگرممیلی5باجینکوعصارهروزانهمصرفمیلیگرم160•
.کندمیبرابریعقل



اثرمکانیسم•
ازعبارتندبابیلوجینکوگیاهعمدهفالونوئیدسه•

.ایزورهامتینوکامپفرول,کورستین
ویاختصاصغیرمهارعلتبهآندرمانیاثر

بسیاریکهاستاکسیدازآمینومنوپذیربرگشت
لعمطریقهمینبهافسردگیضدداروهایاز

.کنندمی

جانبيعوارض•
اهدهمشندرتبهسردردوبخودیخودخونریزی•

.استشده



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[ ایران ] داروسازی اهورا دارو قرص جینکورا

[ ایران ] داروسازی ایران داروک قرص مموركس

[  ایران ] داروسازی تولید دارو میلی گرم40قرص جینکو تیدی 
فیتوتونكپسول 

(جين سنگ و جينکو بيلوبا)
[ ایران ] داروسازی گل دارو 

[ ایران ] داروسازی گل دارو قرص جینکوگل



شیرین بیان 

Glycyrrhiza:نام علمی گیاه• glabra
 Licorice:نام انگلیسی گیاه

ریشه: بخش موارد استفاده شیرین بیان

نها، اسیدهای  ریشه شیرین بیان دارای گلوکز و ساکاروز، آسپارژین، رزین، کوماری•
یریزیک اسید است  ولی مهمترین ماده موجود در آن گلیس. هیدروکسی سینامیک می باشد

شود ولی در  در آب سرد کم حل می. در صورت خالص سازی کریستال های سفید دارد
مین دلیل برابر شیرین تر از ساکاروز می باشد به ه60الی 50. آب گرم محلول است

 .طعم شیرین مایل به تلخ ایجاد می کند

هاب، طعم از شیرین بیان در درمان التهاب و زخم معده، به عنوان خلط آور، ضد الت•
.دهنده و شیرین کننده استفاده می شود



عوارض جانبي•

باعث افزایش احتباس آب و نمک و در نتیجه مصرف مقادیر زیاد شیرین بیان•
لذا در بیماران با . فشارخون عروقی و کاهش ادرار از عوارض آن است

.یاط مصرف شوداختالالت قلبی عروقی و مبتالیان به فشارخون باید با احت



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[  ایران ] داروسازی اكسیر دانش آسیا مخاط چسب آفتوژل

[ ایران ] داروسازی ایران داروک رگلیس-قرص د

لیکوفارقرص مکیدنی 
(ور كاپسيکومشيرين بيان، اسانس اوكاليپتوس، تنط)

[ ایران ] داروسازی گل دارو 

گاسترینقرص روكشدار 
-ادران سرشاخه هاي گلدار بوم-ريشه شيرين بيان)

(گلهاي بابونه شيرازي

[ ایران ] داروسازی گل دارو 



پنج انگشت 
مصرفموارد•
Vitex:گیاهعلمینام• negondo

گوارشتگاهدسعملکردبهبودبهواستقابضگیاهاینمیوه•
میباشندشقاقیابواسیردچارکهافرادی.کندمیکمک

ایندهجوشاندروبجویندسودآندرمانیاثراتازتوانند
راادرارآنبرگومیوه.شودبرطرفعارضهتابنشینندگیاه

این.استمضرکلیهبرایآنزیادمقدارودهدمیافزایش
عرفجهتدارواین.استمفیدهمدردسردرماندرگیاه

گیاهنگشت،اپنج.می رودکاربهیائسگیوقاعدگیاختالالت
اینمیوه.استقاعدگیاختالالتدرمانبرایمؤثریبسیار
نظیمتراقاعدگی.داردرحمبرایزیادیدرمانیاثراتگیاه

وخشدبمیبهبودرارحمیورم هایگیاهاینبرگومی کند
کهاستزیادقدریبهآنفواید.سازدمیپاکراعفونت

نظیمتبرایمورداستفادهگیاهیقرص هایدرگیاهایناز
.شودمیاستفادهخونریزیکاهشوقاعدگی



اثرمکانیسم•
گیاهاینکهاستدادهنشانمطالعاتولینیستمشخصگیاهایناثردقیقمکانیسم•

کاهشباعثواست(D2)دومنوعدوپامینگیرنده های(agonist)کنندهتحریک
ـهیپوتاالموسمحوربراثرباانگشتپنجگیاهنظرمی رسدبه.شودمیپروالکتینترشح

آزادافزایشوFSHشدنآزادکاهشباعثگیاهاین.می کنداعمالراخوداثرهیپوفیز
تولیددرLHوFSHهورمون های.می گرددهیپوفیزازپروالکتینوLHشدن

.ندموثرخانم هادرگذاریتخمکدورهوتخمدان هااز(زنانهجنسیهورمون)استروژن
ونمی باشدکاستروژنیترکیباتحاویپنج انگشتگیاهکهاستدادهنشانمطالعات
گیرنده هایبریاهگایناثرهممطالعاتبرخی.نمی گذاردتاثیرتخمدان هارویبرمستقیماً

.انددادهنشانرااوپیوئیدی



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو

[  ایران ] داروسازی پور سینا قطره ویتاگنوس

[  ایران ] داروسازی پور سینا قرص ویتاگنوس

[ ایران ] داروسازی گل دارو قطره آنتی میگرن



رازیانه 

Foeniculum:نام علمی گیاه• vulgare

 Fennel:نام انگلیسی گیاه

ضد نفخ، خلط آور مالیم،ضد اسپاسم، آرامبخش
افزایش دهنده ترشح شیر مادر

کاهش التهاب غشاء مخاطی دستگاه تنفسی
متسع کننده نای و برونشها

اثرات ضد میکروبی
ضد التهاب پلک و ملتحمه

موثر در دفع سنگ کلیه



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[ ایران ] داروسازی باریج اسانس میلی گرم30كپسول نرم فنلین 

[ ایران ] داروسازی گل دارو كپسول شیرافزا

[ ایران ] داروسازی گل دارو قطره سنکل

[ ایران ] داروسازی گل دارو قطره گاستروالن

[ ایران ] داروسازی گل دارو قطره شیرافزا



عشقه

مجاریمخاطالتهابكاهندهآور،خلطداروییکبعنوانعشقهگیاهعصاره•
شدهشناختهخلطكنندهرقیقوتنفسی

سرفهشدتكاهشباالترآنازوهاسرفهتعدادكاهشبهقادرترتیببدین.2•
.باشدمیتشنجیهای

"مناض.گیردمیانجامواگعصبتحریکطریقازخلطترشحاتافزایش.3•
.می باشدقارچضدوضد باكتریویروس،ضداثردارایعصارهاین



عشقهبرگخشکعصاره%1/4حاوي•



به نام خدا

استفادهداروهای شایع مورد 
در مامایی

:مدرس
دکتر الهام ادیب مقدم

دکترای تخصصی سالمت باروری



Acyclovir
ویروسضدداروی•

Bگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی800و200،400قرصصورتبه•

(وریدیانفوزیونصورتبهفقط)ویالهردرگرممیلی500یا250تزریقیفرم•

%5موضعیکرم•

:اندیکاسیون

HSV1-2ازناشیجلدیهایعفونت•

رکتالوژنیتالهرپس•

:کنتراندیکاسیون

کلیهوکبدعملکرداختاللدارو،بهحساسیت



Acyclovir
:مصرفنحوهودوزاژ

روز10تا7مدتبهروزدربارسهخوراکیگرممیلی400:ژنیتالهرپس

(دوخوراکیگرم1واالسیکلوویریاوروزدربارسهخوراکیگرممیلی250سیکلویرفام

(روز10-7مدتبهروزدربار

تایاروز10تاروزدربار3گرممیلی800یاروزدربار5گرم،میلی400:رکتالهرپس

ضایعاترفتنبیناز

سهگرممیلی800یاروز5مدتبهروزدربارسهگرم،میلی400:راجعهژنیتالهرپس

روزدومدتبهروزدربار

باشدمیداراراخوداثربیشترینآسیکلویرگردد،آغازاولساعت48طیدرماناگر.



Acyclovir

:بارداریدرمصرفنحوه

دربار3خوراکیگرممیلی400آسیکلوویر:اپیزودنخستینیااولیهعفونت•

روز10-7مدتبهروزدرباردوخوراکیگرم1یاروز10-7مدتبهروز

بهروزدربارسهخوراکیگرممیلی400آسیکلوویر:عالمتدارراجعهعفونت•

روز5مدتبهروزدرباردوخوراکیگرممیلی800یاروز5مدت

هفتهازروزدربارسهخوراکیگرممیلی400آسیکلوویر:روزانهسرکوب•

زایمانتا36



Acyclovir

:جانبیعوارض

هایواکنشسرگیجه،وسردردزردی،وهپاتیتگوارشی،اختالالت

اغماوجنونتشنج،لرز،توهم،انافیالکسی،ومفرطحساسیت

شایعنسبتاًومهمجانبیعوارضازتزریقمحلدرالتهابیافلبیت

.استتزریقیآسیکلوویر

دداروجودداروسریعتزریقازبعدخصوصبهکلیویعوارضبروزامکان.



Acyclovir

:داروییتداخالت

بروزخطرکلیهبرایسمیهایداروسایربادارواینهمزمانمصرف•

.دهدمیافزایشراکلیهمسمومیت

یحالیببروزاحتمالتزریقی،آسکلوویرباخوراکیزیدووینهمزمانمصرف•

.دهدمیافزایشراشدید

:شیردهیدرمصرف

.میشودترشحشیردر•

.شودسنجیدهبایدمضراتومنافعتجویزدر•



Acyclovir
:نکات

روایناز.ودشنمیانتقالازمانعآسیکلوویرمصرفواستانتقالقابلمقاربتراهازتناسلیتبخال•

.گرددخوداریمقاربتازبایدباشد،نداشتهعالیمیبیماراگرحتی

.ودشمیآغازتبخالیعفونتعالیماولینمشاهدهازپسفاصلهبالبایدآسیکلوویربادرمان•

تساعیکطیبایدحداقلکهشودمصرفوریدیانفوزیونصورتبهبایدداروتزریقیشکل•

.شودانفوزیون

.شودخوداریبایدتزریقیشکلجلدیزیروعضالنیتزریقاز•

ودشمصرفمایعاتکافیمقداربهبایدکلیوی،عوارضبروزازگیریجلوجهتدارو،مصرفهنگام•

.(آبلیوان6حداقل)

.ودشمیمصرفتبخالجهتفقطوشوداستفادهتناسلیهرپسدرمانبراینبایدموضعینوع•



Amoxicillin

بیوتیکآنتی•

سیلینپنی•

Bگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی500و250کپسول•

گرممیلی500و250و125قرص•

گرممیلی250و125سوسپانسیون•

گرممیلی400و200شربت•



Amoxicillin

:اندیکاسیون

ادراریعفونت•

سوزاکدرماندرکمکیداروی•

کالمیدیاییعفونت•

پوستیانرمبافتهایعفونت•

اندوکاردیتپروفیالکسی•

:کنتراندیکاسیون

هاسفالوسپورینیاهاسیلینپنیبهحساسیت•

عفونیمونونوکلئوزبهمبتالافراد•



Amoxicillin

:تجویزنحوهودوزاژ

ساعت8هرخوراکیگرممیلی500تا250:باکتریالهایعفونتدر•

دوزتکخوراکیگرم3:عالمتبیگنوره•

روز7تاروزدربارسهگرممیلی500:کالمیدیا•

دوزتکگرم2:اندوکاردیتپروفیالکسی•

دوزتکگرم3:عارضهبدونادراریدستگاهعفونت•



Amoxicillin

:جانبیعوارض

باهکباشدمیمفرطحساسیتسیلینآموکسیجملهازهاسیلینپنیعارضهمهمترین•

مفاصل،درد،تبکهیر،.باشدکشندهتواندمیکهاستهمراهآنافیالکسیگاهوپوستیضایعات

مفرطحساسیتدچارکهبیمارانیدرآنافیالکتیکشوکآنژیوادم،

هبمایعاتاسهال،بروزصورتدرلذا.باشدمیدارواینعوارضترینشایعازخفیفاسهال•

.اشدببیوتیکآنتیقطعبهنیازاستممکناسهالبروزصورتدر.شودمصرفکافیمقدار

خستگیاحساس•

.گرددقطعمصرف:پوستیعارضهبروزصورتدر•



Amoxicillin

:داروییتداخالت

داریبارازکنندهجلوگیریخوراکیهایداروباسیلینآموکسیهمزمانمصرف•

بارداریبهمنجرودهدکاهشراداروهاایناثراستممکناستروژنحاوی

.شودناخواسته

کلیرانسکاهشبهمنجرمتوترکساتباهاسیلینپنیهمزمانمصرف•

.شودمیدارواینبامسمومیتنتیجهدرومتوترکسات

...وجنتامایسین,وارفارین,سیکلینداکسی,تتراسیکلین•

.کردمصرفپریاخالیمعدهباتوانمیراسیلینآموکسی:نکته•



Ampicillin

بیوتیکآنتی•

سیلینپنی•

Bگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی500و250کپسول•

لیترمیلی5درگرممیلی125،250سوسپانسیون•

انفوزیونصورتبهتزریققابل)ویالدرگرممیلی1000و250،500تزریقیفرم•

(عضالنیووریدیمستقیمتزریقوریدی،



Ampicillin
:اندیکاسیون

سوزاکوادرارمجاریعفونتمانندمنفیومثبتگرمهایارگانیسمازناشیهایعفونتدرمان•

GBSواندوکاردیتپروفیالکسی•

سزارینازپیشپروفیالکسی•

کوریوآمنیونیتپروفیالکسیوکوریوآمنیونیت•

وارونگیموارددررحمانداختنجا•

سادهمتریت•

عفونیسقط•

لیبرترمپرهازپیشگیری•

:کنتراندیکاسیون

سیلینپنیبهحساسیت•

عفونینوکلئوز•



Ampicillin

:مصرفنحوهودوزاژ

ازقبلدقیقه60-30سفازولینیاسیلینآمپیدوزیک:سزارینپروفیالکسیدر•

وریدیصورتبهسزارین

گرم2ساعت،18عرضدرزایمانعدمصورتدر:کوریوآمنیونیتپروفیالکسی•

زایمانزمانتاساعت6هروریدیسیلینآمپی

وریدیسفازولینگرم1یاوریدیسیلینآمپیگرم2:اندوکاردیتپروفیالکسی•

+(سفازولینگرم1یا)سیلینآمپیگرم2:وارونگیموارددررحمجاانداختن•

وریدیمترونیدازولگرممیلی500



Ampicillin

:مصرفنحوهودوزاژ

6هرخوراکیگرممیلی500:گنورهجزبهادراریدستگاههایعفونتدر•

هفتهدوتاحداکثرساعت

میلی500:زناندرگنورهازناشیادراریتناسلیهایعفونتدرماندر•

ساعت6هروریدیداخلیاعضالنیداخلگرم

پروبنسیدگرم1باهمراهنوبتیکدردوزتکخوراکیگرم3/5:گنورهدر•



Ampicillin

:عفونیسقط

پذیرشمحلدرفورابیوتیکآنتیتزریق•

گرممیلی80جنتامایسینباهمراهساعت6هرگرم2سیلینآمپی•

ساعت8هر

آمپیبیوتیکآنتیسهاز:استبدحالمادرکهمواردیدر•

+تامایسینجن+سیلینآمپییاوکلیندامایسین+جنتامایسین+سیلین

.شوداستفاده(ساعت8هرگرممیلی500)مترونیدازول



Ampicillin

:کوریوآمنیونیت

ساعت6هروریدیگرم2سیلینآمپی:واژینالزایمانبابارداریختمموارددر•

ساعت8هرکیجیپرگرممیلی1/5جنتامایسینباهمراه

6هروریدیگرم2سیلینآمپیرژیمبرعالوه:سزارینبابارداریختمموارددر•

کلیندامایسینساعت،8هرکیجیپرگرممیلی1/5جنتامایسینباهمراهساعت

ساعت8هرگرممیلی500مترونیدازولیاساعت6هرگرممیلی900

دبایبالینیعالئمبهبودومادرتبقطعازپسساعت24تاحداقلداروهااین•

.شوداستفاده



Ampicillin

میلی1/5جنتامایسینووریدیگرم2سیلینآمپی:سادهمتریت•

تببدونساعت24بیمارکهزمانیتاساعت24هرکیجیپرگرم

.باشد

ساعت6هرخوراکیگرممیلی500سیلینآمپی:برشمحلعفونت•

روز5برایساعت8هرخوراکیگرممیلی500مترونیدازولو



Ampicillin

:جانبیعوارض

کتیکآنافیالشوکآنژیوادم،تب،کهیر،شاملحساسیتیهایواکنش•

وداراینمصرفباشوند،میمفرطحساسیتدچارکهبیمارانیدر

.استشدهگزارش

جلدیبثوراتاستفراغ،اسهال،تهوع،•



Ampicillin

داروییتداخالت

ازکنندهجلوگیریخوراکیداروهایباسیلینآمپیهمزمانمصرف•

منجرودهدکاهشراداروهاایناثراستممکناستروژن،حاویبارداری

.شودناخواستهبارداریبه

سکلیرانکاهشبهمنجرمتوترکساتباهاسیلینپنیهمزمانمصرف•

.شودمیدارواینبامسمومیتدرنتیجهومتوترکسات

...وسفاتفکلروکین,وارفارین,سیکلینداکسی,تتراسیکلین,آتنولول•



Anti Hemorrhoid
Cگروه•

:داروییاشکال

موضعیپماد•

شیاف•

:اندیکاسیون

طرافادردناکهایبیماریسایرویافتهپروالپسهموروئیدوخارجیهموروئیدعالمتیدرماندرپمادشکل•

.شودمیمصرفمقعدخارشوزنانتناسلیدستگاهخارجیقسمتخارشدرماندرومقعد

قشقا،رودهراستالتهابمانندمقعدیمجرایاختالالتدیگروداخلیهموروئیددرماندردارواینشیاف•

.شودمیمصرفآنهمراهفیستولومقعد

:کنتراندیکاسیون

حساسیت•



Anti Hemorrhoid

:تجویزنحوهودوزاژ

.ردکاستفادهپمادازتوانمیروزدربارچندیایکمشکلشدتحسببر•

شبانهخوابازقبلشیاف•

.کردتجویزهمباراشیافوپمادمیتوان•

جانبیعوارض

هناحیدرنکروزوعفونتشاملوشدهحاصلآنحدازبیشمصرفاثردر•

.استاستعمال

.ددگرمیمقعداطرافپوستشدنآتروفیهباعثآنمدتطوالنیمصرف•



Anti Hemorrhoid

:داروییتداخالت

یاطاحتبا(دارومتابولسیمدرتاخیر)سایمتدینباهمزمانمصرفدر•

.شودتجویز

.دهندمیکاهشرادارولیدوکائیناثربتاادرنرژیکمسددداروهای•



Aspirin
DگروهبارداریانتهایماههسهدروCگروه•

هاNSAIDیااستروئیدیغیرهایالتهابضد•

:داروییاشکال

گرممیلی500و75،80،100،325قرص•

:اندیکاسیون

(منورهدیسسردرد،)متوسطتاخفیفدردهایدرمانبرای•

التهابوتبکاهش•

ترومبوآمبولی،مصنوعیدریچهباقلبیبیماریمزمن،خونفشارفسفولیپید،آنتیسندرومواکالمپسیپرهدرپالکتی،ضداثراتعلتبه•

وریدی

:کنتراندیکاسیون

دهندهخونریزیاختالالت،G6PDکمبوددارو،بهحساسیت•

مبتالنوجوانانوکودکاندر,مرغانآبلهبهمبتالنوجوانانوکودکان,ریسندرم,الکلحاویهایفرآوردهوالکلاخیریاوهمزمانمصرف•

آنفلوانزابه



Aspirin

:مصرفنحوهودوزاژ

ساعت4هرگرممیلی650-325:دردتسکینبراییاتبدر•

روزدربار4گرممیلی80:اکالمپسیپرهپروفیالکسی•

هپارینباهمراهروزدربار4گرممیلی80:فسفولیپیدآنتیسندروم•

20هفتهازپیشوگرممیلی80دوزباآسپرینشروع:مزمنخونفشار•

کموزدباآسپرینتجویزسومودومماههسهدر:مکانیکیدریچهبابارداری•

روزدرباریک(گرممیلی75-100)



Aspirin

جانبیعوارض

زمانافزایشوعالمتبدونخونریزیباهمراهگاهیگوارش،دستگاهمالیمتحریک•

.استشایعخونریزی،

.نمایدبروزاستممکنپوستیواکنشهایوبرونشهااسپاسمحساس،بیماراندر•

ورمت,هالبتورم,هاضمهسوء,تنفسسختی,زبانتورم,صورتتورم,کهیر,تهوع•

دلسرسوزش,گاستراپیناراحتی,گلو

کبودی،،راشهاضمه،سوءهپاتیت،ری،سندرومآنژیوادم،وآنافیالکسیترومبوسیتوپنی،•

نظیرعصبیعوارضوکبدیکلیوی،نارساییطبیعی،غیرکبدیتستهایخونریزی،

تبزااتاثروباز-اسیداختالالتنیزوافسردگیوتشنجگوش،وزوزسرگیجه،اغتشاش،

.میباشنددارواینمصرفمقداربهوابستهعوارضاز



Aspirin

:داروییتداخالت

دارواینبادرمانحیندرانعقادخوراکیضدداروهایمصرفازناشیخونریزیخطر•

.گرددمیتشدید

بروزاحتمالNSAIDsوکورتیکواستروئیدهاها،بیوتیکآنتیبادارواینهمزمانمصرف•

.کندمیتشدیدراگوارشیعوارض

ومایسینونکاریترومایسین،آمینوگلیکوزیدها،فوروزماید،بادارواینهمزمانمصرفپیرو•

.کردچکرابیماربایدنظراینازوداردوجوداتوتوکسیتیتشدیداحتمال

.دهدمیکاهشرادارواثرفنوباربیتال•



Aspirin

:هاتوصیه

ینآسپیرمصرفپیروحمالتتشدیداحتمالآسم،سابقهبابیماراندر•

رفمصمنعآسمیبیماراندردارواینمصرفنتیجهدرویابدمیافزایش

.دارد

.شودمصرفغذابعدداروگوارشیمشکلبروزصورتدر•

اخیرهسابقهموفیلی،ماننددهندهخونریزیاختاللیکبهابتالصورتدر•

رغیالتهابضدداروهایازیکیبهحساسیتیاورودهومعدهازخونریزی

استفادهناسپریازنباید....وایندومتاسینموبیک،ادویل،ماننداستروئیدی

.کرد



Azithromycin
بیوتیکآنتی•

Bگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی500و250کپسولوقرص•

لیترمیلی5درگرممیلی200و100سوسپانسیون•

:اندیکاسیون

•PID

کالمیدیاییعفونت•

شانکروئید•

گنوکوکیغیریورتریت•

:کنتراندیکاسیون

اریترومایسینوداروبهحساسیت•

کبدنارسایی•



Azithromycin

:تجویزنحوهدوزاژو

گرممیلی250سپسخوراکی،گرممیلی500:باکتریالهایعفونت•

روز5برایساعت24هر

خوراکیواحددوزگرمیک:شانکروئیدیاکالمیدیاییعفونت•

•PID:500روزانهخوراکیگرممیلی250سپسوابتدادرگرممیلی

عضالنیداخلگرممیلی250سفتریاکسونباهمراهروز7مدتبه



Azithromycin

:بارداریدرتجویزنحوهودوزاژ

دوزخوراکیگرمیکآزیترومایسین:کالمیدیاییعفونتارجحرژیم•

واحد

واحددوزصورتبهخوراکیگرم1:عارضهبدونگنوکوکیعفونت•

واحددوزعضلهداخلسفتریاکسونگرممیلی250باهمراه

دوزتکگرم1آزیترومایسین:شانکروئید•



Azithromycin
:جانبیعوارض

,لدیجبثورات,استفراغ,گیجی,دردشکمی,قلبضربانتعدادافزایش,تهوع•

ندرومس,قلبیآریتمی,فشارخونکاهش,شدیدخارش,تنفستنگی,اسهال

QTهفاصلشدنطوالنی,چشاییحسکاهش,اشتهاییبی,جانسوناستیون ,

نوربهحساسیت,کبدالتهاب

:داروییتداخالت

منیزیوموآلومینیومحاویاسیدهایآنتیهمزمانمصرفبا•

(یتمسمومخطر)سیکلوسپورینکاربامازپین،ها،توراتباربیتوئین،فنی•

,ولسالبوتام,وراپامیل,وارفارین,سیتالوپرامآتورواستاتینتئوفیلین،•

...وسیکلوسپورین



Azithromycin

:نکته

قبلاعتسیک)خالییمعدهبااستبهترآزیترومایسینکپسولفرم•

توانمیدرد،معدهصورتدرولیشودمصرف(غذاازپسدوساعتیا

.کردمصرفغذاباهمراهراآن

راآنتوانمیونداردتداخلیغذاباداروسوسپانسیونوقرصفرم•

.کردمصرفغذاازپسیاقبل

اینمصرفباساعتدوحداقلرامعدهضداسیدهایشربتمصرف•

.شوددادهفاصلهدارو



Betamethasone

کورتیکواستروئید•

Cگروه•

:داروییاشکال

چشمیوبینیقطره•

چشمیپماد•

گرمیمیلی0.5قرص•

لیترمیلیدرگرممیلی4تزریقی•

%0.1لوسیون•

%0.1موضعیکرم•

%0.1موضعیپماد•

LAآمپول•



Betamethasone

:اندیکاسیون

ترمپرهنوزاداندرRDSازپیشگیری•

التهابضد•

:کنتراندیکاسیون

نشدهکنترلدیابتسپسیس،دارویی،حساسیت•

دوجوصورتدرونوزادانتنفسیزجرسندرمازپیشگیریبرایدارواین•

زودرسیپارگوجفتکفایتعدمهرپس،باعفونتتب،یاعفونتآمنیونیت،

.شودمصرفنبایدنیزغشاء



Betamethasone
:تجویزنحوهودوزاژ

میلی6:دگزامتازون)ساعت24فاصلهبهعضالنیگرممیلی12دوزبا:(هفته36تا26بین)ترمپرهنوزاداندرRDSازپیشگیریدر•

(ساعت12فاصلهبهدوزچهارعضالنیگرم

:جانبیعوارض

ریهادموآدرنالنارسایی•

FHRکاهش•

.شودمیهانپننیزعفونتعالئمطرفیازوکندمیمستعدعفونیبیماریهایبهابتالجهتازرابیماربتامتازون،بامدتدرازدرمان•

.کندتشدیدراروانیاختالالتتواندمیبتامتازونزیادمقادیرمصرف•

فشارفزایشاسرینی،ناحیهدردردآکنه،کوشینگ،شبهعالئمگوارشی،قرحهپرنوشی،وادرارتکرارودیدتارییاکاهشمرواریدآب•

.هستندداروجانبیعوارضازسردردومادردرریویادمخون،

.یابدمیافزایشباال،خونفشارواستخوانپوکیایجاداحتمالیائسه،هایخانمخصوصبهومسنافراددر•

.شودمیرشدمهاربهمنجرمدتطوالنیاستفاده•



Betamethasone

:داروییتداخالت

ادهاستفصورتدرگوارشیخونریزیوگوارشیعوارضخطرافزایش•

NSAIDSازهمزمان

فشارکاهندهداروهاییاوخونقندآورندهپایینداروهایاثرکاهش•

انعقادضدوخون

.داردوجوددارودواینهمزمانمصرفمنع:پریستونمیفه•



Betamethasone
:نکات

نقصجهتاگروشودمصرفصبحانهازبعدهاصبحاستبهترالتهاب،ضدعنوانبهخوراکیقرصمصرف•

.باشدمیهاشبآنمصرفزمانبهترینباشد،شدهتجویزبدندراستروئیدکمبودوکلیویفوقیغده

مصرفازپسPROMمادراندرمادریعفونتافزایشاحتمال•

گلوکزتحملتستدراختاللبهمنجر•

.گرددمصرفغذاازبعدبایدخوراکیشکلگوارشی،تحریکرساندنحداقلبهبرای•

.شودپرهیزهفته3ازبیشاستفادهازبعدناگهانیقطعاز•

.گیردانجاممرتبصورتبهمدتدرازدرمانطولدرپزشکیچشممعاینات•

.کرداحتیاطبایددیابتیبیماراندردارومصرفنیزواضطراریدرمانیاوجراحیبهنیازصورتدر•



Bethanechol
کولینرژیکآگونیست•

ادراریدستگاهمحرک•

Cگروه•

گرمیمیلی25و10قرص•

:اندیکاسیون

سزارینمتعاقبانسدادیغیرادراریاحتباسرفع•

ادراریاحتباسباهمراهمثانهنوروژنیکآتونی,(عملکردی)غیرانسدادیادراریاحتباس•

:کنتراندیکاسیون

وبارداریج،تشنآسم،معده،زخمهایپرتیروئیدی،مکانیکی،انسدادسیستیت،دارویی،حساسیت•

دهیشیر

.شودتجویزاحتیاطباهایپرتانسیوندر•



Bethanechol
:تجویزنحوهودوزاژ

روزدربار4تا3گرممیلی10-50•

.استتجویزقابلروزدرگرممیلی120تاحداکثر•

2یاغذاصرفازقبلساعت1خالی،شکمبارابتانکولدارویاستفراغ،وتهوعکاهشجهت•

.شودمصرفآنازپسساعت

:جانبیعوارض

,ریزشاشک,خونفشارکاهش,گرگرفتگی,استفراغ,تهوع,سردرد,ادرارتکرر,اسهال•

زایشاف,برونشانقباض,شکمیگرفتگی,آروغ,بزاقحدازبیشترشحدید،تاریتعریق،

(مردمکشدنگشاد)میوزیس,ایمعدهحرکت

:داروییتداخالت

(خونفشارافتبهمنجر)هیوسینوآتروپینمثلکولینرژیکآنتیداروهای•



Bisacodyl
ملین•

Cگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی5روکشدارقرص•

گرممیلی10و5شیاف•

:اندیکاسیون

یبوست•

زایمانازقبلآمادگی•

:کنتراندیکاسیون

اولسراتیو،تکولیایلئوستومی،یاکولوستومینامشخص،علتبارودهانسداددرنیزومقعدخونریزییاآنهاینشانهیاآپاندیسیتوجود•

(شکمشدیددردایجاد)اسیدآنتیباهمزمانزخمی،هموروئیدرکتال،فیسور

توکسیککولیت,گوارشیانسداد,آناجزاییاداروبهمفرطحساسیتسابقه,توکسیکمگاکولون,رودهپارگی•



Bisacodyl

:مصرفنحوهودوزاژ

هترینب(آبپرلیوانیکبا)صبحانهازقبلیاخوابازقبلخوراکیگرممیلی15-5:یبوستدر•

(صبح)روزانهگرمیمیلی10شیافیکیاخوابازپیششب،قرصمصرفزمان

نیازصورتدر10شیافیک:زایمانآمادگیبرای•

.شودمصرفزیادآبنیزدرماندورهطولدر.شودمصرفآببزرگلیوانیکبابایدبیزاکودیل•

:داروییتداخل

بازلدلیبهاسیدهاآنتییاشیربابیزاکودیلمصرف)(فاصلهساعت2حداقل)شیرواسیدآنتی•

(شوداستفراغوپیچهدلسببتواندمیداروایمعدهپوشششدن



Bisacodyl
جانبیعوارض

مقعداطرافدرپوستیتحریکوکرامپزدن،آروغ•

معدهدرد,استفراغ,اسهال•

:توجهقابلنکات

.دگردخودداریآنکردنخردیاوجویدنازوشودبلعیدهکاملصورتبهقرص•

والنیطمصرفزیرامیشودتوصیهمقطعیومدتکوتاهبرایتنهادارواینمصرف•

مسئلهاینومیشوددارواینبهگوارشدستگاهوابستگیموجببیزاکودیلمدت

یبوستشدنترمزمنوتشدیدموجبمیتواند

بهترترجیحاونمایدمیعملمصرفازپسدقیقه60تا10عرضدرشیاف•

.گردداستعمالهاصبحشیافاست



Bromocriptine

شیرترشحمهارکننده•

دوپامینآگونیست•

Bگروه•

گرمیمیلی2.5هایقرصصورتبه•



Bromocriptine

:اندیکاسیون

ازناشیهگاالکتورآمنوره،زنان،ومرداندرپروالکتینباالیتولیدازناشینازایی•

دروفیزهیپآدنومدرمانماستالژی،قاعدگی،ازپیشسندرومهایپرپروالکتینمی،

شیرتولیدتوقفبارداری،

:کنتراندیکاسیون

عروقبیماریوشدیدروانیبیماریاکالمپسی،پرهشیردهی،دارویی،حساسیت•

همراهمیگرن,1نوعدیابت,نشدهکنترلخونفشار,دیابتیکتواسیدوزکرونر،

لتحمعدمازناشینادرارثیمشکالت,الکتازشدیدکمبود,صرعوغشبا

گلوکوز–گاالکتوزجذبسوء,گاالکتوز



Bromocriptine
:مصرفنحوهودوزاژ

طبیعیغیرفقدان)آمنورهمانندآنازناشیمشکالتو(پروالکتینمیزانبودنباال)هیپرپروالکتینمی•

دوزبااندرمابتدایدر:زناندرناباروریونازایی؛(شیرنامناسبیاحدازبیشتولید)گاالکتوره،(قاعدگی

دوزسپسوشودمیآغازغذا،همراهبههاشب(قرصعددیکتاقرصنصف)گرممیلی2.5تا1.25

روز14درماندوره.شودمیمصرفغذاهمراهبهروزدربار3تا2(قرصعددیک)گرممیلی2.5نگهدارنده

.استماه6حداکثرتا

درماندوره)غذاباهمراهروز14مدتبهروزدربارسهتادوگرم،میلی2/5:زایمانبعدشیردهیقطعبرای•

.(باشدروز21ازبیشترنباید

قاعدگیدورهپایانتادهمروزازروز،دربار2گرممیلی7.5تا2.5:قاعدگیقبلسندروم•

روزدرگرممیلی40:مصرفیدوزحداکثر:نکته•

مانندداروجانبیعوارضبروزازجلوگیریدلیلبهآنتدریجیافزایشوپاییندوزبادرمانشروع:نکته•

.استخونفشاروضعیتیافتومعدهتحریکتهوع،



Bromocriptine

:جانبیعوارض

خشکیت،یبوسخستگی،کرامپ،هایپوتانسیون،تهوع،سرگیجه،سردرد،سکته،تشنج،•

خواب,بینیاحتقان,سوءهاضمه,اسهال,استفراغ,گیجی,اشتهاکاهشدهان،

معدهاتانقباض,پاودستانگشتاندرسرمابهحساسیت,سرسبکیاحساس,آلودگی

:داروییتداخالت

هالوپریدولمثلدوپامینآنتاگونیست•

پرامینایمیمثلایحلقه3هایضدافسردگیومتوکلوپرامید•

افاویرنز,تامینارگو,کتوکونازول,دوپامتیل,پروپرانولول,اریترومایسین,اکسپکتورانت•

دیدروژسترون,آلبوترول,



Bromocriptine
:نکات

شیریاغذاهمراهدارومصرف•

خوراکیهایقرصچون)شوداستفادههورمونیغیرهایروشازبارداریازپیشگیریبرای•

.(گردندپروالکتینغلظتافزایشباعثاستممکن

زمانتا).شودخوراکیبارداریضدهایقرصاثراتکاهشموجباستممکنبروموکریپتین•

(کنیدتفادهاسکاندومماننددیگریهایراهازبارداریازپیشگیریبرایبروموکریپتینازاستفاده

،تشنج)مرکزیاعصابدستگاهسمیتعالئمومداومسردردخون،فشارزیادیبروزصورتدر•

.شودقطعفوراًدارومصرف،(روانیاختالالتشدید،سردرد

میلازاییافتهافزایشمعمولیغیر،جدیدتجربهبروموکریپتینمصرفزماندرافرادازبرخیدر•

.آیدمیبوجود(جنسیبرانگیختگیوجسارتوپذیریریسکبارابطهمثالدر)جنسی



Bromocriptine
:نکات

.استزیاددارومصرفقطعبدنبالگاالکتورهوآمنورهعوداحتمال•

.شودپرهیزناگهانیوضعیتتغییراز•

.بکشدطولدرمانآغازازپسهفته6تااستممکنشیرتولیدمهاروقاعدگیهایدورهبرگشت•

.شودپرهیزالکلمصرفازبروموکریپتینمصرفزماندر•

خونضدفشارداروهایمصرفبدنبالبروموکریپتینمصرفازناشیخونفشاروضعیتیافت•

.شودمیتشدید

داروهانیناگقطعدراستممکنهاحالتبرخی.نکنیدقطعناگهانیصورتبهرابروموکریپتین•

ب،تمانند)آنجانبیعوارضازتاباشدمیدوزآهستهکاهشبهنیازداروقطعبرای.شودبدتر

جلوگیری(قتعرینامنظم،یاسریعقلبضربانطبیعی،غیرافکارمنگی،وگیجیعضالت،سفتی

.شود



Cabergoline

پروالکتینکنندهمهار•

دوپامینآگونیست•

Bگروه•

گرمیمیلی2و1و0.5هایقرص•



Cabergoline

:اندیکاسیون

شیرترشحقطعومهارهایپرپروالکتینمی،•

:کنتراندیکاسیون

،اکالمپسیپرهواکالمپسیهایپرتانسیون،دارویی،حساسیت•

هایبیماریسابقه,قلبایدریچههایبیماریسابقهشیردهی،

ریویفیبروتیک



Cabergoline

:تجویزنحوهودوزاژ

4هرگرممیلی0.25سپسهفته،درباردوگرممیلی0.25آغازدر:هایپرپروالکتینمیدر•

دربایدبیمار)شودتجویزهفتهدرباردوگرممیلی1نهایتاتاشدهافزودهمیزانشبههفته

(کنددریافتدارودرمانیموثردوزکمترین

بایدزتجویهنگام.شودوضعیتیفشارخونافتسبباستممکنگرممیلی1ازبیشاولیهدوزاژ•

.نمودهتوجشوند،میفشارخونکاهشسببکهداروهاییسایرمصرفوبیماراولیهفشارخونبه

رسدبخودطبیعیحدبهتاشودگیریاندازهماهانهبایدسرمپروالکتینسطحدرمان،خاللدر•

.(مرداندرلیتربرمیکروگرم15وزناندرلیتربرمیکروگرم20ازکمتر)

.یابدادامهپروالکتینشدنطبیعیازپسماه6تادارومصرف•

4برایساعت12هرخوراکیگرممیلی0.25یادوزتکخوراکی،گرممیلی1:شیردهیمهار•

روز



Cabergoline

:جانبیعوارض

.خوابیبی,خستگی,سستی,سرگیجه,سردرد,شکمیدرد,یبوست,تهوع•

:داروییتداخل

ایوخوراکیبارداریضدهایقرصپروپرانولول،بادارواینهمزمانمصرف•

دیدتشرامحیطیعروقانقباضاتبروزخطرعروقیکنندهمنقبضداروهای

.نمایدمی

کوتیکسایآنتینظیردوپامینهایآنتاگونیستبادارواینهمزمانمصرف•

.دهدمیکاهشراکابرگولیناثراتمتوکلوپرامیدوها

.دهدمیافزایشراکابرگولینغلظتاریترومایسین•



Cabergoline

:نکته

.شودمیتحملبهتربروموکیپتینازکابرگولین•

.استمناسببروموکریپتینبهمقاومتصورتدر•

ارخونفشافتازناشیسرسبکییاسرگیجهبروزازجلوگیریبرای•

.شودپرهیزناگهانیتغییرازوضعیتی،



Calcium Gloconate
غذاییمکمل•

کلسیمملح•

Cگروه•

:داروییاشکال

لیترمیلی10%10آمپول•

:اندیکاسیون

فعالیتاهشکازناشیهیپوکلسمی,هیپوکلسمیازناشیتتانی,بدنکلسیمکمبودازناشیهایبیماری•

مکیکدرمان,استخواننرمیکمکیدرمان,حاملگیسریعرشدازناشیهیپوکلسمی,پاراتیروئیدغده

رفع,آلرژیکهایواکنشدرمویرگینفوذپذیریکاهش,سولفاتمنیزیومحدازبیشمصرف

قلبیمسمومیت

:کنتراندیکاسیون

سفتریاکسونباهمزمانمصرف,هیپرکلسمی,بطنیفیبریالسیون•



Calcium Gloconate

:تجویزنحوهودوزاژ

12ازمترکتنفستعداد)تنفسیدپرسیونصورتدر:سولفاتبامسمومیت•

کلسیم(گرم1)لیترمیلی10وقطعمنیزیومسولفاتدقیقه،دربار

.شودتزریقوریدیصورتبهدقیقه10-5مدتدرگلوکونات

:جانبیعوارض

,عادیغیرخستگی,ادرارتکرر,تشنگی,ضعف,استفراغ,تهوع,سردرد•

درد,غیرمعمولوزنکاهش,خلقیتغییرات,اشتهارفتندستاز

عضالنیواستخوانی



Calcium Gloconate

:داروییتداخالت

مکلسیحاویتزریقیهایفراوردهوسفتریاکسونهمزمانمصرف•

هایرگطریقازحتی)رینگرسرموگلوکوناتکلسیممانند

-سونسفتریاکهایکریستالتشکیلبهمنجرتواندمی(متفاوت

مرگحتیوجدیهایآسیبوکلیهوریهدرآنرسوبوکلسیم

وجودفاصلهساعت48حداقلبایدفراوردهدواینمصرفبین.شود

.باشدداشته



Calcitriol
مینرال-ویتامین•

Dویتامینفعالشکل•

Cگروه•

:داروییاشکال

میکروگرمی0.25کپسول•

(یخچالی)لیترمیلی1درمیکروگرم1آمپول•

:اندیکاسیون

بارداریدرمکمل-هیپوکلسمیاستئوپروز،•

:کنتراندیکاسیون

دیهایپرویتامنیوزکلسمی،هایپرحساسیت،•

.شودتجویزاحتیاطباکلیهنارسایییاکلیهسنگبهمبتالزناندر•



Calcitriol
:مصرفنحوهودوزاژ

روزدرمیکروگرم10•

:جانبیعوارض

دی،کبهایآنزیمافزایشخارش،قراری،بیاستفراغ،وتهوعاشتهایی،بی:زیادمقادیرمصرف•

غلظتافزایشوسرگیجهتشنگی،سردرد،تعریق،ادرار،تکرروزن،کاهشاسهال،کنژکتیویت،

ادراروپالسمادرفسفاتوکلسیم

:داروییتداخل

(چربیدرمحلولهایویتامینجذبکاهشدلیلبه)کلستیرامین•

(خونکلسیمافزایشوکلسیمادراریدفعکاهش)تیازیدها•

منیزیمحاویاسیدآنتی•

.شودمیمسمومیتبروزباعثاستممکندارواینباDویتامینمشتقاتسایرهمزمانمصرف•



Cefazolin

اولنسلسفالوسپورین،بیوتیک،آنتی•

(سفالوتینوسفالکسین)•

Bگروه•

گرمیکوگرممیلی500و250ویالتزریقی،صورتبه•

ساعت6هرگرممیلی500:ادراریعفونتدر:سفالکسین•



Cefazolin
:اندیکاسیون

اندوکاردیتیپروفیالکسسزارین،ازقبلپروفیالکسیپیلونفریت،باکتریال،حادهایعفونت•

دستکاریازبعدعفونتازپیشگیریقصدبهجفتاحتباس•

دستکاریازبعدعفونتازپیشگیریقصدبهوارونگیموارددررحمجاانداختن•

:کنتراندیکاسیون

داروییحسیاسیت•

:جانبیعوارض

ترومبوسیتوپنیلکوپنی،کلیوی،سمیتکولیت،تشنج،•

شوکشاملمفرطحساسیتعالیموجلدیبثوراتوکهیرشاملآلرژیکهایواکنش•

اسهالواستفراغ،تهوع،آنافیالکتیک



Cefazolin

:تجویزنحوهودوزاژ

2،گرمکیلو80زیروزنصورتدروریدیگرم1:سزارینبعداندومتریتپروفیالکسی•

60-30بیشتریا120وزندرگرم3وکیلو80ازبیشیامساویوزنصورتدرگرم

سزارینازقبلدقیقه

وریدیگرمیک:اندوکاردیتپروفیالکسی•

وزنصورتدروریدیگرم1:دستکاریازبعدعفونتازپیشگیریقصدبهجفتاحتباس•

کیلو80ازبیشیامساویوزنصورتدرگرم2،گرمکیلو80زیر

گرم1:دستکاریازبعدعفونتازپیشگیریقصدبهوارونگیموارددررحمجاانداختن•

مترونیدازولگرممیلی500+سفازولین

روزدربار2گرم1سفتریاکسونیاسفازولین:پیلونفریت•



Cefazolin

:داروییتداخل

.بردمیباالراخونیغلظتوکاهدمیرادارودفعپروبنسید•

بروزاحتمال،وانکومایسینیاهاآمینوگلیکوزیدباهاسفالوسپورینهمزمانمصرفصورتدر•

یابدمیافزایشکلیویمسمومیت

.دیابافزایشاستممکنهاسفالوسپورینباهمزمانمصرفصورتدروارفارینانعقادیاثر•

:نکتهچند

.شودقطعمصرفحساسیتیعالئموواژینالخارشوترشحاسهال،بروزصورتدر•

.شودادرارقندوکومبسآزموندرکاذبمثبتپاسخایجادموجباستممکندارواین•

نمیهتوصیمحلولیکدر(آمینوگلیکوزیدهاویژهبه)داروهاسایرباسفازولینکردنمخلوط•

.شود



Cefixime

سومنسلسفالوسپورین،بیوتیک،آنتی•

(سفتریاکسونزوکسیم،سفتیسفتازیدیم،سفپودوکسیم،سفوتاکسیم،)•

.تاسهاسفالوسپورینسومنسلداروهایدستهدرخوراکیدارویتنهاسفیکسیم،•

Bگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی400و200قرص•

گرممیلی400و200کپسول•

گرممیلی100و50سوسپانسیون•



Cefixime

:اندیکاسیون

ادراریهایعفونتگنوره،باکتریال،هایعفونت•

:کنتراندیکاسیون

داروییحساسیت•

احتیاطباشیردهیدرتجویز•

:مصرفنحوهودوزاژ

دوزتکخوراکیگرممیلی400:عالمتبیگنورهدر•

.شودمیمصرفیکبارساعت12هرمنقسمدوزصورتبهخوراکیراهازگرممیلی400سفیکسیم•

.استباریکساعت24هر400سفیکسیممصرفزمانگاهی•



Cefixime

:جانبیعوارض

طرفبرخودبهخودکهباشدمیسفکسیمشایععوارضازدرمانابتدایدرخفیفاسهال•

.شودمی

سرگیجه،درد،سرکلستاتیک،یرقاننوتروپنی،سودومامبرانو،کولیتتشنج،آنافیالکسی،•

باراههمتبگلودردمانندعفونتشبیهعالئمیهاضمه،سوءشکمی،درداستفراغ،تهوع،

کهیرخارش،ادرار،کاهش٬خونریزی

ندهاقارچیعفونتموجباستممکنمکرریاطوالنیهایدورهبرایدارواینازاستفاده•

.شودواژنیاو

:داروییتداخالت

وارفارینجنتامایسین،آمیکاسین،•



Cefixime
:نکات

.شودانجاماحتیاطباکلیهعملکردنقصدارایبیماراندرسفیکسیمتجویز•

ورتصاحتیاطباسفکسیممصرفکولیت،جملهازگوارشیبیماریدارایبیماراندر•

.پذیرد

درمانییدورهباهمزمانبارداریازجلوگیریهایقرصازکهصورتیدرهاخانم•

کهتفراغاسواسهالباهمراهکهبیماریهربهابتالصورتدرکنند،میاستفادهسفکسیم

داریبارازپیشگیریدیگرروشیکازاستالزمباشد،بکشدطولساعت24ازبیشتر

.کننداستفادهضدبارداریقرصباهمراهاحتیاطجهت(کاندوممانند)

موثر(ادرارکتونوقندمقدارمانند)آزمایشاتبرخیپاسخبررویتواندمیسفکسیم•

.باشد



:سفوتاکسیم

(مقطرآبلیترمیلی3باشدهرقیق)واحددوزعضالنیگرم1:گنورهدر•

:سفتیزوکسیم

وریدیگرم1:گنورهدر•

زایمانحینوریدییاعضالنیگرم1یاگرممیلی500:اندومتریتپروفیالکسیدر•

:سفتریاکسون

وریدیگرم1:سزارینحینوعملازقبلپروفیالکسیدر•

ساعت6هروریدیگرم2-1:زنانPIDومرداناورتریتدر•

واحددوزعضالنیگرممیلی250:گنورهدر•

واحددوزعضالنیگرممیلی250:شانکروئیددر•

.استهمراهآنافیالکتیکشوکبارینگرسرمدرسفتریاکسونمصرف:نکته•



Cimetidine

زخمضد•

H2گیرندهکنندهمهارهیستامینآنتی•

معدهاسیدتولیدکاهش•

Bگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی200قرص•

لیترمیلی5درگرممیلی200شربت•

لیترمیلی2درگرممیلی200تزریقی•



Cimetidine

:اندیکاسیون

نوفناستامیبامسمومیتدرمان-کراتینینسطحافزایشدوتآنتیریفالکس،گوارشی،زخم•

:کنتراندیکاسیون

حساسیت•

:داروییتداخل

مسمومیت)کسایدکلردیازپوتوئین،فنیدیازپام،لیدوکائین،پروپرانولول،تئوفیلین،مترونیدازول،•

ئینکافدیازپام،خوراکی،انعقادضدداروهای،(کبدیهایآنزیممهاردلیلبهداروهااینباکبدی

اسیدآنتیهمزمانمصرفباداروجذبکاهش•



Cimetidine

:مصرفنحوهودوزاژ

بار2روزانهسایمتیدینگرممیلی800یابار4روزانهسایمتیدینگرممیلی400:ریفالکسدر•

.شودمیتجویزخوابازقبلوغذاهمراه

.گرددمشخصدارواثرتااستنیاززمانهفته4حداقل•

.شودمصرفغذاخوردنازقبلساعتنیممعدهسوزشازپیشگیریبرای•

دقیقه120تا90خوراکیسایمتیدینگرممیلی400:عملازقبلخوراکیاسیدآنتیعنوانبه•

.شودمیتجویزبیهوشیازقبل

:جانبیعوارض

کبدنارساییراش،تهوع،اسهال،سردرد،خلقی،تغییراتگیجی،•

.استمرداندرسینهشدنبزرگسایمتیدینعوارضترینشایعاز•



Cimetidine

:نکات

B12ویتامینکمبودبهمنجرمدتدرازمصرف•

اولسترتریمدرمصرف)باشداحتیاطبابایدبارداریدرسایمتیدینمصرف•

.شودنمیتوصیهشیردهیدرسایمتیدینمصرف(ممنوع

صورتدروشودگیریاندازهبیمارخونفشارسردرد،بروزصورتدر•

.شودقطعمصرفهایپرتانسیون،

.شودمیداروایناثرکاهشموجبسیگارکشیدن•



Ciprofloxacin

(فلوروکینولون)بیوتیکآنتی•

Cگروه•

.شودنمیتوصیهشیردهیوبارداریدر•

:داروییاشکال

گرمیمیلی500و250قرصصورتبه•

لیترمیلی100درگرممیلی200تزریقی•



Ciprofloxacin

:اندیکاسیون

شانکروئیدگنوره،سیستیت،ادراری،دستگاههایعفونت•

:کنتراندیکاسیون

حساسیت•

فاوویسم•

.داردمصرفمنعبارداریاولماههسهدروشودنمیتوصیهبارداریدردارواینمصرف•

:جانبیعوارض

شایعاستفراغتهوع،خستگی،•

هبحساسیتحالی،بیوضعفاحساسدهان،برفکهاضمه،سوءاشتهایی،بیدرد،دلسردرد،•

نور



Ciprofloxacin

:مصرفنحوهودوزاژ

خوراکیگرممیلی750-250:عارضهبدونسیستیتوادراریعفونت•

روزدرباردو

درباردووریدیتزریقگرممیلی400-200:ادراریشدیدعفونت•

روز

واحددوزخوراکیگرممیلی500:گنوره•

روز3مدتبهروزدرباردوخوراکیگرممیلی500:شانکروئید•



Ciprofloxacin

:داروییتداخل

عصبییستمستحریکنتیجهدروکافئینوتئوفیلینافزایش)کافئینوتئوفیلین•

(مرکزی

(تشنجبروزخطر)استروئیدیغیرالتهابضدداروهای•

.گرددمیدارواینتاثیرکاهشباعثنیتروفورانتوئینهمزمانمصرف•

.شوندمیداروجذبکاهشبهمنجراسیدهاآنتی•

.یابدمیافزایشسپروفلوکساسینباهمزمانمصرفصورتدروارفاریناثر•

یم،کلسآهن،هایمکمللبنیات،مانندظرفیتیدوهایکاتیونهمزماننبایددارواین•

بود،فادهاستبهمجبورفردیاگروشوداستفادههااسیدآنتیمینرال،وویتامینمولتی

.دکنمصرفراآنهاسیپروفلوکساسین،دارویازبعدساعت4یاقبلساعت2استبهتر



Ciprofloxacin

:نکات

نوربهتحساسیدچاراستممکن،سیپروفلوکساسینجملهازهاکینولونکنندهمصرفبیماران•

.شوندنورسمیتیا

مایعاتکافیاندازهبهبایدبیمارنیزدرمانطولدروشودمصرفآبکافیمقداربابایددارواین•

.یابدکاهشعوارضبروزاحتمالتابنوشد

درQTفاصلهافزایشباعثتوانندمیسیپروفلوکساسینجملهازهافلوروکینولونبرخی•

.شوندآریتمیبروزنتیجهدروالکتروکاردیوگرام

تاندونهابالتوتاندونپارگیاحتمالافزایشباعثسیپروفلوکساسینجملهازهافلوروکینولون•

تفادهاسدرتواناییعدمیاضعفیاتاندونالتهابیاورمدرد،بروزدرصورت.شوندمیسنیهردر

.شودمراجعهوشودقطعرامصرفورزش،ازکردندوریواجتناب،مفاصلاز

باشد،موثرخونقندسطحرویبرتواندمیسیپروفلوکساسین•



Clindamycin

بیوتیکآنتی•

Bگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی300و150کپسول•

لیترمیلی80درگرممیلی32سوسپانسیون•

لیترمیلی4درگرممیلی600ولیترمیلی2درگرممیلی300تزریقی•

گرممیلی100شیاف•

%2واژینالکرمو%1موضعیژلموضعی،کرم•



Clindamycin

:هااندیکاسیون

لتهابی،اواژینیتباکتریال،واژینوزمثبت،گرمباکتریالهایعفونت•

وفیالکسیپراندوکاردیت،پروفیالکسیسزارین،ازپیشپروفیالکسی

سپاندومتریتسیلین،پنیبهحساسزناندرBگروهاسترپتوکوک

زایماناز

:کنتراندیکاسیون

اسهالکولیت،وحساسیت•



Clindamycin
:تجویزنحوهودوزاژ

روز14تا7روزدربارچهارگرممیلی450-150:باکتریالهایعفونت•

:باکتریالواژینوز

روز3مدتبهخوابهنگامدرباریکواژنداخلگرمیمیلی100شیاف•

واژنیداخلگرمیمیلی100منفرددوزصورتبه%2کرم•

روز7مدتبهخوابهنگامدرواژنیداخلپراپلیکاتوریک%2کرم•

روز7روزدرباردوگرممیلی300:کپسول•

روز7مدتبهروزدرباردوگرممیلی300دوزباخوراکیکلیندامایسین:بارداریدرباکتریالواژینوزدر•

:التهابیواژینیت

روز7مدتبهاپلیکاتوریکشبی%2کرم•

هفته2مدتبهباالدرمان:عودصورتدر•



Clindamycin

:تجویزنحوهودوزاژ

بارکیبیتدرمانسیلین،پنیبهحساسیتموارددر:سزارینازپیشپروفیالکسی•

باهمراه(گرممیلی600)کلیندامایسینیا(گرممیلی500)مترونیدازول

وریدیصورتبه(بدنوزنکیلوگرمهرازایبهگرممیلی1/5)جنتامایسین

انتروکوکازنگرانیصورتدر)وریدیگرممیلی600:اندوکاردیتپروفیالکسی•

(شوداضافهنیزوریدیوانکومایسینگرم1ها،

صورتبهساعت8هرگرممیلی900کلیندامایسین:سزاریندنبالبهمتریت•

8هربدنوزنکیلوگرمهرازایبهگرممیلی1/5جنتامایسیناضافهبهوریدی

.وریدیساعت



Clindamycin

:جانبیعوارض

احساس،(کردقطعرادارومصرفبایدآنبروزصورتدرکه)اسهال•

ثوراتببیوتیک،آنتیازناشیکولیتاستفراغ،تهوع،شکم،درناراحتی

هاینوتروفیلکاهشکبدی،هایآزمونپاسخدرتغییرویرقانجلدی،

الکسی،آنافیخون،هایپالکتکاهشوآگرانولوسیتوزائوزینوفیلی،خونی،

ازوفاژیت

:داروییتداخالت

کلرامفنیکلاریترومایسین،•



Clindamycin

:نکات

یاوسالیننرمالقبیلازمناسبحالللیترمیلی17بایدداروازگرممیلی300هرازایبهتزریق،در•

.کردرقیقنیزحاللازبیشتریمیزانباراداروتوانمی.شوداستفادهدرصد5دکستروز

.(تزریقلمحدرترومبوفلبیتبروزاحتمال)شودتجویزبولوسدوزصورتبهنبایدوریدیکلیندامایسین•

.شودکنترلبیمارنبضوخونفشاروریدی،تجویزصورتدر•

بیماردهاندرتندوتلخطعماحساسوریدیتزریقدر•

.ندهدرخازوفاژیتتاشودمصرفآبلیوانیکهمراهبایدخوراکینوع•

هتوصیهادیافراگمیاکاندومازاستفادهدرمان،تکمیلازبعدساعت72تاواژینال،کرمازاستفادههنگامدر•

وشدهوسایلاینتخریبیاتضعیفموجبتواندمیکهاستمعدنیروغنحاویواژینالکرمزیرا.شودنمی

.دهدکاهشراآنهااثربخشی



Clomiphene Citrate

گذاریتخمکمحرکهورمون•

Xگروه•

گرممیلی50هایقرصصورتبه•



Clomiphene Citrate

اثرمکانیسم

.داردیزناستروژنیخواصبعضاًوبودهاستروژنیضداثراتدارایعمدتاًکلومیفن•

اثرمانع،هیپوتاالموسسطحدراستروژنهایگیرندهبهرقابتیاتصالبادارواین•

میFSHوLHافزایشنتیجهدروهاتروپینگنادوشدنآزادبراستروژنمهاری

ازقبلLHپیکافزایشتخمدانی،فولیکولهایبلوغموجبخودامراین.گردد

.شودمیزردجسمتکاملنهایتدروگذاریتخمک،گذاریتخمک

راخوددرمانیاثر،FSHوLHترشحافزایشطریقازنیزمردانناباروریدر•

.کندمیاعمال



Clomiphene Citrate

:اندیکاسیون

ذاری،گتخمکالقایجهتگذاریتخمکفقدانیاکاهشازناشیناباروریدرمانبرایکلومیفن•

.دشومیبردهکاربهنیست،کافیآنهادراسپرمتولیدکهمردانینابارورینیزوزناندر

زردجسمعملکردکفایتیبیدرمان•

کلیهفوقغده-هیپوفیز-هیپوتاالمیکمحورنارساییتشخیص•

گذاریتخمکدرتخمدانهاعملارزیابیمنظوربه•

:کنتراندیکاسیون

سرطانهیپوفیز،تومورآدرنال،عملکرداختالل،AUBرحم،ناهنجاریحاملگی،دارویی،حساسیت•

ترومبوفلبیت،PCOازغیرتخمدانیهایکیستافسردگی،کبد،نارساییشیردهی،اندومتر،



Clomiphene Citrate

:تجویزنحوهودوزاژ

روزدرخوراکیگرممیلی50قاعدگی،5روزاز:گذاریتخمکالقای•

میتوانپاسخعدمصورتدر)(سیکل10روزتا)روز5مدتبه

دوره3حداکثر(کردتجویزروزدرگرممیلی100حداکثر

2مدتبهخوراکیراهازگرممیلی400تا50روزانه:مردانناباروری•

.شودمیتجویزماه12تا



Clomiphene Citrate

:جانبیعوارض

دنشبزرگتخمدان،کیستتشکیل:ازعبارتندعوارضترینمهم•

گی،گرگرفترحم،فیبروئیدبافتشدنبزرگتخمدان،حدازبیش

.دیداختاللوپستاندرناراحتیاحساس

دردهایاستفراغ،وتهوعچندقلویی،بارداری،OHSSترومبوآمبولی،•

رحمینامنظمخونریزیسردرد،شکمی،



Clomiphene Citrate
:نکات

این.گیردمیصورتدرمانروزآخرینازبعد(روز7متوسطبطور)روز10تا4معموالگذاریتخمک•

روز14گذاریتخمکنادریموارددر.استمتغیرافرادقاعدگیسیکلحسببرمختلفافراددرزمان

.گیردمیصورتدرمانروزآخرنازبعد

بهنیازماندرشروعازقبلاند،داشتهقرارهیپواستروژنیکشرایطتحتطوالنیمدتبهکهبیمارانیدر•

.داردوجوداستروژنبادرماندورهیک

.گرددقطعمصرفتخمدان،کیستایجادیاتخمدانبزرگیشکم،دردبینایی،اختاللبروزصورتدر•

وشکمسونوگرافیوقطعمصرفنفخ،یاادمبدن،وزنافزایشمانندشکمیهاینشانهبروزصورتدر•

.شوددرخواستتخمدان

.گرددتخمدانتومورهایبروزموجبتواندمیدارومدتطوالنیمصرف•

جنسینزدیکیمیاندرروزیکهفتهیکمدتبهکلومیفنمصرفروزآخرینازپسشودمیتوصیه•

.شودانجام



Clotrimazole

قارچضد•

Bگروه•

:داروییاشکال

%1موضعیکرم•

%1موضعیمحلول•

%2و1واژینالکرم•

گرممیلی500و100واژینالقرص•



Clotrimazole

:اندیکاسیون

واژنکاندیدیاز•

مترونیدازولوکلیندامایسینبهحساسیتموارددر•

:کنتراندیکاسیون

داروییحساسیت•



Clotrimazole

:اثرنحوهودوزاژ

روزسهبرای%2کولوتریمازول•

روز7برای%1کلوتریمازول•

%2میکونازول،%1کلوتریمازول،%2بوتوکونازولبودن،دارعالمتصورتدر:بارداریدر•

(استقبولقابلنیزهاآزولخوراکی)روز7مدتبه%0/8یا%0/4ترکونازولو

:جانبیعوارض

ادرارتکرردیسپارونی،واژن،تحریکوادمقرمزی،سوزش،•

:داروییتداخل

نشدهگزارش•



Clotrimazole

:نکات

.نشودمصرفبارداریاولماههسهدراستبهتر•

.استنیستاینازموثرتربارداری،درخارشتسکینجهت•

کاندومیادیافراگمازتواندمیبیمارهاآزولبادرماندورهاتمامازبعدروز•

.نمایداستفاده

میلمقابزوجدرپوستیخفیفتحریکباعثکلوتریمازولداروواژینالمصرف•

کاندومازهمسریاونماییدپرهیزدرمانطیدرآمیزشازیابنابراین،شود

.نمایداستفاده

.نگیردصورتواژینالمقاربتکلوتریمازولدارویمصرفزماندر•





Conjugated Estrogens
Premarin

استخوانپوکیضدنئوپالسم،ضداستروژنی،ترکیب•

Xگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی1/25و0/625قرص•

گرممیلی1/25و0/625واژینالکرم•

لیترمیلی5درگرممیلی25ویال•



Conjugated Estrogens
:دوزاژواندیکاسیون

مدتبهخوراکی،راهازگرممیلی1.25-0.3روزانه:ولوچروکیدگیوخشکیآتروفیک،واژینیت•

خونریزیبروزتادرمانیدورهاینمجددادارو،مصرفقطعروز7ازپسوشودمیتجویزروز21

.شودمیتکرارواژینال

میتجویزروز20مدتبهمنقسممقادیردرگرممیلی7.5تا2.5روزانه:زناندرهیپوگونادیسم•

میتکرارواژینالخونریزیبروزتادرمانیدورهاینمجددادارو،مصرفقطعروز10ازپسوشود

.شود

وشودمیتجویزروز21مدتبهگرممیلی1.25روزانه:یائسگییامنوپوزوازوموتورهاینشانه•

.شودمیتکراردرمانیدورهاینمجددادارو،مصرفقطعروز7ازپس

پسوشودمیتجویزروز20مدتبهگرممیلی1.25روزانه:اواریکتومیتخمدان؛اولیهنارسایی•

.شودمیتکراردرمانیدورهاینمجددادارو،مصرفقطعروز7از

میتجویزماهسهحداقلمدتبهروزدربارسهگرممیلی10:جراحیغیرقابلپستانکارسینوم•

.شود



Conjugated Estrogens
:دوزاژواندیکاسیون

.شودمیتجویزروزدربارسهگرممیلی2.5تا1.25:جراحیغیرقابلپروستاتکارسینوم•

شودمیتجویزروز21مدتبهخوراکی،راهازگرممیلی1.25روزانه:استخوانپوکیازپیشگیری•

پروژستینیکتوانمی.شودمیتکراردرمانیدورهاینمجددادارو،مصرفقطعروز7ازپسو

.کردتجویزدارواینباهمزمانطوربهرا

آهستهوریدییاعضالنیراهازگرممیلی25:(هورمونیتعادلعدم)رحمغیرطبیعیخونریزی•

.کردتکراررادوزاینساعت12تا6هرتوانمینیازصورتدر.شودمیتجویز

1.25یاروز5برایساعت4هرخوراکی،راهازگرممیلی3.75:زایمانازبعدپستانشدنبزرگ•

.شودمیتجوبزروز5مدتبهساعت4هرخوراکیراهازگرممیلی

بامعادل)گرم4تا2روزانه:استروژنکمبودازناشیولوچروکیدگیوخشکیآتروفیک؛واژینیت•

ویزتجهفتهسهمدتبهواژینالراهازواژینال،کرماز(کونژوگهاستروژنگرممیلی2.5تا1.25

.شودمیتکراردرماندورهمجددادرمان،توقفهفتهیکازپسوشودمی



Conjugated Estrogens
:استخوانپوکیبرایبزرگساالنمعمولدوز**•

روزدرباریکخوراکیگرممیلی0.3

:یائسگیعالئمبرایبزرگساالنمعمولدوز•

روزدریکبارخوراکیگرممیلی0.3:اولیهدوز

روزدرباریکخوراکیگرممیلی1.25تا0.45:نگهدارندهدوز

:واژنآتروفیبرایبزرگساالنمعمولدوز•

روزدرباریکخوراکیگرممیلی0.3

:هایپواستروژنیسمبرایبزرگساالنمعمولدوز•

(مصرفعدمهفتهیکومصرفهفته3مثال،عنوانبه)ایدورهصورتبهروزدرباریکخوراکیگرممیلی0.625تا0.3

:رحمغیرطبیعیخونریزیبرایبزرگساالنمعمولدوز•

.شودتکرارساعت12تا6ازپسلزومصورتدر.وریدیداخلیاعضالنیداخلگرمیمیلی25تزریقیک:اولیهدوز

:پروستاتسرطانبرایبزرگساالنمعمولدوز•

روزدربارسهخوراکیصورتبه(گرممیلی1.25×2)گرممیلی2.5تا1.25

:تخمداناولیهنارساییبرایبزرگساالنمعمولدوز•

(مصرفعدمهفتهیکومصرفهفته3مثالطوربه)ایدورهصورتبهروزدریکبارخوراکیگرممیلی1.25

:تسکینجهت–پستانسرطانبرایبزرگساالنمعمولدوز•

.ماه3حداقلمدتبهروزدربارسهخوراکیگرممیلی10



Conjugated Estrogens
کنتراندیکاسیون

وژن،استربهوابستههایسرطانترومبوآمبولیک،اختالالتیافعالترومبوفلبیت•

بارداریوشیردهیواژن،خونریزیکبدی،بیماریهای

:جانبیعوارض

,بوستی,سردرد,قاعدگیازپیشسندروموپستانشدنبزرگسفتی،استفراغ،تهوع،•

نشددردناک,وزنافزایش,مایعاتاحتباس,اضطراب,تب,سرفه,اسهال,سرگیجه

,وقانیفتنفسیدستگاهعفونت,عفونت,هاضمهسوء,واژینیت,شکمیدرد,پستان

رفتگیگ,هایپرتونی,کمردرد,رحمیخونریزی,اندومترهیپرپالزی,رینیت,پارستزی

لوآسما،کوجلدیبثوراتصفرا،آمدنبندازناشییرقانکبد،اعمالدر،تغییرپاعضالت

وریویآمبولیوترومبوآمبولیبروزخطرانعقادی،فاکتورهایغلظتافزایشافسردگی،

خونفشارتشدیدیاافزایشوقلبیسکته



Conjugated Estrogens
:داروییتداخالت

خوراکیخونقندآورندهپائینداروهایخوراکی،انعقادضدداروهای•

انسولینیا

میدارواثرکاهشباعثریفامپینوهاباربیتوراتهمزمانمصرف•

.شود



Contraceptive LD & HD

لوونورژسترلگرممیلی0.15یانورژسترلگرممیلی0.3واسترادیولاتینیلگرممیلی0.03حاوی:دیال•

لوونورژسترلگرممیلی0.25یانورژسترلگرممیلی0.5واسترادیولاتینیلگرممیلی0.05حاوی•

Xگروه•

:داروییاشکال

قرصعددی21دیاچودیالکنتراسپتیو•

•levitude-اتینیل+گرممیلی0/15لوونورژسترل)فارمدآتیقرصعددی28دیالکنتراسپتیو

(گرممیلی0/03استرادیول

اثرمکانیسم

وLHترشحارمهبافرآوردهایندرموجود(لوونورژسترل)پروژستینیو(استرادیولاتینیل)استروژنیترکیبات•

FSHپیکحذفوLHتخمکشدنرهامانعودادهکاهشراآندروژناستروئیدهایسطوحسیکل،میانهدر

عینرد.گردندمیرحمیهایلولهدرشدهبارورتخمکانتقالوتخمکگزینیالنهمانعدرضمن.گردندمی

.سازندمیناممکنرااسپرمعبوررحم،گردنمخاطضخامتتغییرباحال



Contraceptive LD & HD

:اندیکاسیون

بارداریازجلوگیری•

اورژانسیبارداریازجلوگیری•

مدانی،تخهایکیستکاهشآندومتر،یاتخمدانسرطانبروزازپیشگیری•

پستان،کفیبروکیستیخیمخوشبیماریکیستیک،پلیتخمدانسندروم

فشارهایکاهشقاعدگی،خونحجمکاهشقاعدگی،دورهساختممنظم

سم،هیرسوتیدردناک،قاعدگیدفعاتتعدادکاهشوقاعدگیازقبلروحی

اندومتریوزازپیشگیریودرمان



Contraceptive LD & HD

:کنتراندیکاسیون

بهشکشیرده،غیرزناندرزایمانازپسهفته3ازکمترفاصلهدرحاملگی،•

وژن،استربهوابستهبدخیمینوعهرآن،سابقهیاابتالپستان،سرطانوجود

بهسال35سیگاریافرادمشخص،علتبدونرحمیخونریزیاندومتر،کارسینوم

وریدهایتترومبوفلبیسابقهیافعلیابتالیکبدی،مزمنیافعالبیماریباال،

بیماریکرونر،عروقبیماریعوارض،باقلبیایدریچههایبیماریعمقی،

عروقی،هایبیماریبادیابتمغزی،عروقبیماریمغزی،سکتهقلبی،سیانوتیک

یازمندنشرایطلیپیدمی،دیسکالسیک،میگرنوراجعهسردردباال،خونفشار

رایپورپوهمولیتیک،اورمیکسندروملوپوس،لوکمی،کامل،حرکتیبیبه

ترومبوسیتوپنیکترومبوتیک



Contraceptive LD & HD
:مصرفنحوهودوزاژ

اولروزترجیحاقاعدگیاولروز5ازیکیدر•

آپبکروز7بهنیازقاعدگی،دورانازغیر•

(مجددتکرارساعت،2تااستفراغ)عدد4بعدساعت12وفرصتاولیندرعدد4:دیالبااورژانسیپیشگیری•

(مجددتکرارساعت،2تااستفراغ)عدد2بعدساعت12وفرصتاولیندرعدد2:دیاچبااورژانسیپیشگیری•

جانبیعوارض

تهوعخفیف،سردردپستان،حساسیتها،قاعدگیبینخونریزیوبینیلکهوزن،افزایش:شایععوارض•

بروزس،سرویکسرطانیپیشعوارضپستان،سرطانبروزمالسما،افسردگی،وخووخلقتغییر:ناشایععوارض•

بهونخفشارافزایشمغزی،وقلبیسکتهوریدی،ترومبوآمبولیسمبروزکبدی،بدخیموخیمخوشتومورهای

آمنورهرحمی،نامنظمخونریزی،160/110ازبیش



Contraceptive LD& HD

داروییتداخالت

وسیلینآمپیدماننالطیفوسیعهایبیوتیکآنتیوریفامپینمثلضدباکتریترکیباتازبرخی•

فنیفنوباربیتال،،کاربامازپینمانندصرعضدترکیباتها،سولفونامیدسیلین،پنیها،تتراسیکلین

خوراکیهایرصقمتابولیسمتسریعباگریزئوفولینمانندقارچضدترکیباتپریمیدونوتوئین

.گردندمیفرآوردهایناثربخشیکاهشموجبضدبارداری،

.کندمیمقابلهوارفارینمثلخوراکیضدانعقاداثربادارواین•

.یابدمیافزایشدارو،اینباهمزمانتجویزدرنیزسیکلوسپورینپالسماییغلظت•

وازپاماکسلوزارپام،استامینوفن،مانندداروهاییتاثیراستممکنخوراکیضدبارداریهایقرص•

.دهندکاهشراهاسالیسیالت

ی،احلقهسهافسردگیضدداروهایمانندداروهاییعوارضوتاثیرخوراکیضدبارداریهایقرص•

.ددهنمیافزایشراتئوفیلینوهاکورتیکواستروئیدکافئین،ها،بنزودیازپینبرخی



Contraceptive LD & HD

هاهشدار

28ازاروداینمصرفاستبهترجراحی،ازپسترومبوآمبولیسمبروزامکاندلیلبهجراحیبهنیازصورتدر•

.شودقطععملازپسحرکتیبیدورهپایانتاجراحیازقبلروز

تربهآناثربخشیکاهشاحتمالوداروگوارشیجذبکاهشدلیلبهشدیداسهالیااستفراغصورتدر•

تفادهاسنیزبارداریازجلوگیریدیگرروشیکاز،آنقطعازپسهفتهیکتاوبیماریمدتدرطولاست

.شود

هبمحضبهمصرف،نوبتیککردنفراموشصورتدر.شوندمصرفمعینساعتدرروز،هربایدهاقرص•

.گرددمصرفقرص2بعدینوبتدرصورتاینغیردر.شودمصرفآوردنخاطر

قرصبقیهوقرص2روزهربعدی،روز2دربایدمتوالی،روز2درهاقرصمصرفنمودنفراموشصورتدر•

.شوداستفادهکاندومازهفتهیکتاوشودمصرفروالطبقها

یکینزدازهفتهیکتایابد،ادامهروالطبقهاقرصبقیهخوردنبیشتر،یاقرصسهفراموشیصورتدر•

بالفاصلهوهابستهبینروزه7فاصلهرعایتبدونبعدیبستهمصرف.شوداستفادهکاندومازیاشدهپرهیز

اورژانسروشازاستفادهفراموشیدورهدرجنسیتماسصورتدر.شودآغازقبلیبستهپایانازپس



Contraceptive Triphasic

میلی0.05واسترادیولاتینیلگرممیلی0.03حاویقرصعدد6•

لوونورژسترلگرم

میلی0.075واسترادیولاتینیلگرممیلی0.04حاویقرصعدد5•

لوونورژسترلگرم

0.125واسترادیولاتینیلگرممیلی0.03حاویقرصعدد10•

لوونورژسترلگرممیلی

قرص4(اولساعت12درترجیحا)مقاربتازپساولساعت72طی:اورژانسیپیشگیریجهت•

مصرفدیگرقرص4مجددابعدساعت12وشودمیمصرففازیکتریهایقرصسومفازاز

.گرددمی



Contraceptive DE
Morvelon ,Desoceptive

Xگروه•

استرادیولاتینیلمیکروگرم30ودزوژوسترولگرممیلی0/15حاوی•

مارولونوروکینعددی21قرص•

صورتایندرکهشودتولیدعددی28یبستهبصورتدارواستممکن•

.باشندمیدارونماآخر،قرص7

تجاریهاینامباکهبارداریضدقرصایندررفتهبکاردزوژسترل•

کهتاسسومنسلپروژسترونیکشود،میشناختهمارولونودزوسپتیو

مانندعوارضیدارواینمصرفطولدروداردکمتریآندروژنیکعوارض

.شودمیدیدهکمترپرموییوبدندرمایعاتاحتباسیاادم



Contraceptive DE
Morvelon ,Desoceptive

:(دیالمشابه)هااندیکاسیون

بارداریازکنندهپیشگیری•

درمانآندروژن،افزایشیااستروژنکمبودازناشیآمنورهدرمان•

قاعدگی،حدازبیشخونریزیدرمانقاعدگی،دردیادیسمنوره

یایسمهیرسوتکمکییااصلیدرمانآندومتریوز،ازپیشگیریودرمان

PCODیاکیستیکپلیتخمدانسندرمدرمانپرمویی،

:هاکنتراندیکاسیون

دیالمشابه•



Contraceptive DE
Morvelon ,Desoceptive

:مصرفنحوهودوزاژ

دیالمشابه•

:شایععوارض

دیالمشابه•

داروییتداخالت

دیالمشابه•

:مواردسایر

دیالمشابه•



Cyproterone Compound

آندروژنضد•

بارداریازپیشگیرنده•

Xگروه•

(دافنهاتیسترون،کالیرت،،دیانسیبل،مثل)عددی21هایقرص•

استرادیولاتینیلمیکروگرم35+استاتسیپروترونگرممیلی2•

:اثرمکانیسم

هیپوفیزازهاگنادوتروپینآزادسازیمهاروآندروژنیهایگیرندهانسداد•

.گرددمیموهارشدکاهشیاوسبومترشحکاهشموجبهاآندروژنآثارباضدیت•

ازلوگیریجدرنیزاسترادیولاتینیلاستروژنیاثروسیپروترونپروژستینیفعالیت•

.شودمیواقعموثربارداری



Cyproterone Compound

:اندیکاسیون

بارداریازپیشگیری•

•PCOS

درمانبهمقاوموشدیدآکنه•

بهوابستهپرمویی)زناندرمردانهالگویباموریزشوپرمویی•

(آندروژن



Cyproterone Compound

:مصرفمنعموارد

مزمنوشدیدافسردگی

آمبولیوترومبوزسابقه

بلوغدورانازقبل

کبدحادهایبیماری

بدخیمتومورهای

(اسلیتندستگاهوپستان)استروژنبهوابستهسرطانهای

نشدهدادهتشخیصطبیعیغیرژنیتالخونریزی

بارداریدوران

شیردهیدوران

:احتیاطموارد

کبدمزمنهایبیماری

دیابت

آسم

تشنج

میگرن

کلیهقلب،عملکرداختالل

پستانفیبروکیستیکبیماری

پستانسرطانخانوادگیتاریخچه



Cyproterone Compound

:تجویزنحوهودوزاژ

آغازقاعدگی5روزاز•

مجدددرمانداروقطعازپسروز7•

:جانبیعوارض

بدن،زنودرتغییراتیگاالکتوره،ها،پستانسفتیودردسردرد،استفراغ،تهوع،•

تحریکن،خوفشارزیادیکلوآسما،خستگی،افسردگی،جنسی،میلدرتغییراتی

خونحجمکاهشکبدی،تومورهایکبد،عملکرداختاللتماسی،لنزهای

نور،هبحساسیتراش،جلدی،بثوارتقاعدگی،دورهاوایلدربینیلکهوقاعدگی

کبدنارساییوزردی



Cyproterone Compound

داروییتداخالت

مانندکبدیهایآنزیمفعالیتکنندهالقاءترکیباتبادارواینهمزمانمصرف•

موجبهاپینریفاموگریزئوفولینپیریمیدون،فنوباربیتال،توئین،فنیکاربامازپین،

.گرددمیآندرمانیکاراییکاهشنتیجهدرودارواینمتابولیسمتسریع

کاهشعثباسیلینآمپیمانندالطیفوسیعهایبیوتیکآنتیبرخیباهمزمانمصرف•

.گرددمیداروایندرمانیاثراتکاهشوبزرگرودهازاسترادیولاتینیلمجددجذب

.بکاهداستاتسیپروترونتاثیرمیزانازاستممکنالکلهمزمانمصرف•

قندهآورندپائینداروهایخوراکی،انعقادضدداروهایبهنیازاسترادیولاتینیلمصرف•

.دهدمیتغییرراانسولینیاخوراکیخون



Cyproterone Compound

:نکته

گیریاندازهواستبیشترشریانیووریدیترومبوآمبولیبروزخطر•

.شودمیتوصیهخونفشارمرتب

بارداریردمصرف،ازبعدخونریزیبروزعدمصورتدر•

بکاولهفتهشود،استفادهپیشگیریروشعنوانبهکهصورتیدر•

آپ



Cyproterone Acetate

آندروژنآنتی•

Xگروه•

گرممیلی50هایقرص•

:اندیکاسیون

روزدربار2گرممیلی50:جنسیفعالبیشمرداندرجنسیمیلکاهش•

وغذاازپسمنقسمدوز3تا2درگرممیلی300روزانهدرمانابتدایدر:پروستاتسرطانتسکینیدرمان•

.شودمیتوصیهنگهدارندهدرمانعنوانبهمنقسمدوز3تا2درگرممیلی300تا200روزانهسپس

.شودمیمصرفدوز3تا1درگرممیلی150تا50روزانه:گرگرفتگی•

میتجویزماهدرروز10مدتبهروزدربار2خوراکیراهازگرممیلی50:زناندرهیرسوتیسموآکنه•

.نمودآغازقاعدگیدورهپنجمروزازبایدرادرمان.شود



Cyproterone Acetate
:مصرفمنعموارد

بدخیمتومورهایکبد،حادهایبیماریبلوغ،دورانازقبلآمبولی،وترومبوزسابقهمزمن،وشدیدافسردگی•

:داروییتداخل

الکل•

:جانبیعوارض

تی،پوسراشهپاتیت،گذرا،ژنیکوماستینیفر،سمیهایلولهآتروفیناباروری،منی،حجموهااسپرمتعدادکاهش•

وزنتغییرات

:نکات

اینمصرفبنابراینشودپسرجنیندرزنانهتغییراتایجادباعثاستممکنبارداریدوراندراستاتسیپروترونمصرف•

.شودنمیتوصیهبارداریدوراندردارو

.گرددنمیتوصیهنیزشیردهیدوراندرآنمصرفولینداردوجودمادرشیردرداروترشحمورددرکافیاطالعات•



Danazol

گنادوتروپیکآنتیواستروژنآنتیآندروژنی،خواصدارای•

Xگروه•

گرممیلی200و100هایکپسولصورتبه•

:اثرمکانیسم

رامدانتخ-هیپوفیزمحوراستممکنهیپوفیزهایگنادوتروپینآزادشدنمهاربادانازول•

راتخمداناستروژنتولیدنتیجهدروکردهمهارراLH,FSHشدنآزاددانازول.کندمهار

ومایدنمهارراتخمدانیاستروئیدهایتولیدمستقیماًاستممکنهمچنین.کندمیکم

بهشوندهلمتصگلوبینبهنیزوگلوکورتیکوئیدوپروژسترونآندروژن،هایگیرندهبه

کمتابولیکلیرانسسرعتویابداتصالجنسیهایهورمونوکورتیکواستروئید

.کندزیادراپروژسترون



Danazol

:اندیکاسیون

تاختالالقاعدگی،اختالالتدیگرومنوراژیرحمی،لیومیومآندومتریوز،درمان•

یکهصورتدر)ژنیکوماستیپستان،شدیدایدورهدردهایوفیبروکیستیک

پستانسرطانقاعدگی،ازپیشسندروم،(باشدمؤثرغیردیگرروشهای

:کنتراندیکاسیون

وشیردهیبارداری،نامشخص،علتبارحمیخونریزیدارویی،حساسیت•

پورفیری

،ترومبوآمبولیکهایبیماریقلبی،وکلیویکبدی،شدیدهایبیماریدر•

هایپرتانسیونآندروژن،بهوابستهتومورهای



Danazol
:تجویزنحوهودوزاژ

:اندومتریوز

.شودمیمصرف(ساعت12هر)منقسمدوز2درگرممیلی400تا200روزانه:خفیف•

.شودمیمصرف(ساعت12هر)منقسمدوز2دردرگرممیلی800تا400روزانه:شدیدتامتوسط•

.یابدادامهنیزماه9تادرماناستممکنونمودقطعماه6الی3تانبایدرادارو•

.باشیممطمئنبیماربارداریعدمازتاشودشروعقاعدگیطیدراستبهتردرمان•

:فیبروکیستیک

.(ساعت12هر)روزدرباردومنقسمصورتبهروزانهخوراکیگرممیلی400تا100•

از.رودمیبینازماه3تا2طیویابدمیتسکینچشمگیریطوربهاولماهدرپستانآزردگیودردموارداکثردر•

.داردنیازمتداومدرمانماه6تا4بهمعموال(هاکیست)هاندولرفتنبین

:ماستالژی

روزدرگرممیلی100بهکاهشسپسوروزدرباردوگرممیلی100-200•



Danazol

:جانبیعوارض

وزن،افزایشسردرد،عصبانیت،پشت،دردجلدی،بثوراتسرگیجه،تهوع،•

کلتی،اسعضالتاسپاسمپستان،شدنکوچکگرگرفتگی،قاعدگی،اختالالت

.باشنددارومیمهمجانبیعوارضازانسولینبهمقاومتوموریزش

آکنه،مو،وپوستچربیافزایشپذیری،تحریکترمور،لیپیدی،پروفایلدرتغییر•

ون،هایپرتانسیتعریق،واژن،خشکیادم،صدا،خشونتخفیف،هیرسوتیسم

افسردگیترومبوآمبولی،

:داروییتداخالت

انسولینوکاربامازپینووارفارینسیکلوسپورین،•



Danazol

:نکات

هورمونیغیربارداریازپیشگیریروشازوشودپیشگیریبارداریازحتمادانازول،بادرمانصورتدر•

.شوداستفاده

ممبهژنیتالوالبیاهاچسبندگیکلیتوریس،هایپرتروفیواژن،آترزی:بارداریدرمصرفصورتدر•

.شودنمیتوصیهشیردهیدرمصرف•

.استمحتملدرمانهفته8-6ازبعدآمنورهبروز•

.شودتوجهکلیویقلبیوضعیتبهدرمانطیدرکهاستمایعاتتجمعوادمداروعوارضاز•

تاسممکنمداوممصرفصورتدر)شودقطعبایددارومصرفمردانه،جنسیثانویهصفاتبروزصورتدر•

(باشندبرگشتقابلغیرصفاتاین

ازپستانفیبروکیستیکدرمانشروعازقبل.گیردانجاممنظمفواصلدربایدپستانمعاینهدرمانطولدر•

.شودحاصلاطمینانپستانسرطانوجودعدم



Dexamethasone

گلوکوکورتیکوئید•

Cگروه•

داروییاشکال

شربت•

گرممیلی0.5قرص•

لیترمیلی2/گرممیلی8تزریقی•



Dexamethasone

:اندیکاسیون

...ونگکوشیسندرومتست،ریهبلوغبهبوداتوایمیون،بیماریالتهابات،•

:کنتراندیکاسیون

واریسالفعال،سلسیستمیک،قارچیعفونتحساسیت،•

ت،آمنیونیوجودصورتدرنوزادان،تنفسیزجرسندرمازپیشگیریدر•

اءغشزودرسپارگیوجفتکفایتعدمهرپس،باعفونتتب،یاعفونت

.شودمصرفاحتیاطبابایدرحم



Dexamethasone

:مصرفنحوهودوزاژ

نوبت4درساعت12هرعضالنیگرممیلیRDS:6ازپیشگیری•

:کوشینگسندرومتست

ساعت48تاساعت6هرخوراکیدگزایگرممیلی2•

هیدروکسی17بررسیوساعته24ادرارآوریجمعسپس•

کورتیکواستروئید



Dexamethasone

:جانبیعوارض

نیعفوهایبیماریبهابتالءبرایرابیماردگزامتازونبامدتدرازدرمان•

.شودمیپنهاننیزعفونتعالئمطرفیازوکندمیمستعد

.ندکتشدیدراروانیاختالالتتواندمیدگزامتازونزیادمقادیرمصرف•

هاپیرگالیسمی،پرنوشی،ادرار،تکرردید،تارییاکاهشمروارید،آب•

یهناحدردردآکنه،کوشینگ،شبهعالئماشتها،افزایشهیپوکالمی،

خونفشارافزایشوسرینی



Dexamethasone

:داروییتداخالت

ن،کاربامازپیمانندضدصرعداروهایریفامپین،بادارواینهمزمانمصرف•

ودگزامتازونممتابولیستسریعموجبپریمیدونوتوئین،فنیفنوباربیتال،

.گرددمیدارواثرکاهش

ایوخونقندآورندهپائینداروهایاثرکاهشباعثاستممکندارواین•

.گرددخونفشارکاهندهداروهای

خطرخوراکی،انعقادهایضدوآسپرینوNSAIDSباهمزمانمصرف•

.دهدمیافزایشراگوارشیخونریزی



Dexamethasone
:نکات

کافشبروزباعثبارداریاوایلدردگزامتازونمانندهاکورتونازمدتطوالنیاستفاده•

.شودمینوزاداندرصدیکدرکام

دراستممکنوشوندمیواردمادرشیربهدگزامتازونمانندهاکورتونهمچنین•

رایگردعوارضیااندروژنکورتیکواستروئیدهایتولیددراختاللرشد،کاهششیرخوار

بهبایدنکنندمیاستفادهدگزامتازونمانندکورتونداروهایازکهمادرانیلذاشودباعث

.دهندشیرخودنوزاد

دیابتیمادردرگلوکزتحملتستدراختاللاحتمال•

NSTبادفرونیستکنتراندیکهگلوکز،تحملاختاللدچاریااکالمپتیکپرهزناندر•

.شودپایش

(وریدیگرممیلی5-4)استموثرهمجراحیازبعدتهوعضدعنوانبه•



Diclofenac

استروئیدیغیرالتهابضد•

Cگروه•

:داروییاشکال

%1موضعیژل•

گرممیلی100و25،50قرص•

گرممیلی100کپسول•

گرممیلی100و50شیاف•

لیترمیلی3درگرممیلی75تزریقی•



Diclofenac

:اندیکاسیون

اپیزیوتومیوجراحیسزارین،ازپسدردتب،درد،دیسنوره،•

:کنتراندیکاسیون

اختالالتگوارشی،خونریزی،NSAIDsازناشیآسمحساسیت،•

پورفیریکبدی،



Diclofenac

:مصرفنحوهودوزاژ

بارسهخوراکیگرممیلی50سپسوابتدادرخوراکیگرممیلی100:دیسمنوره•

روزدر

روزدربار3تا2خوراکی،گرممیلی50:خفیفومتوسطدردهای•

:جانبیعوارض

م،برونکواسپاسخونریزی،آنافیالکسی،اسهال،تهوع،شاملگوارشیعوارض•

...وگوشوزوزشکم،دردترومبوسیتوپنی،

.ودشتحویزاحتیاطبابارداریدروبودهتراتوژنهاموشدردیکلوفناک:توجه•



Diclofenac
:داروییتداخالت

گوارشیجانبیعوارضافزایش:الکلو(استروئیدیغیرالتهابیضدداروهای•

کلیویجانبیعوارضبروزخطرافزایش:استامینوفنباهمزمانومدتطوالنیمصرف•

تیازیدهاوخوراکیخونقندآورندهپایینخون،فشارضدداروهایدرمانیاثراتکاهش•

یدپروبنسووراپامیلسیکلوسپورین،متوتروکسات،لیتیوم،داروهایمسمومیتافزایش•

خوراکیانعقادیضدداروهایتاثیرافزایش•

:نکات

.شودقطعدارومصرفجراحیازقبلهفتهیکخونریزی،خطرکاهشجهت•

.شودپرهیزآسپرینمصرفازدارواینبادرمانطیدر•

.شودخودداریکشیدندرازازمری،تحریکازجلوگیریجهتداروخوردنازبعدساعتنیمتا•



Dimenhydrinate

H1گیرندهکنندهمهارهیستامینآنتی•

استفراغضد•

سرگیجهضد•

Bگروه•

گرمیمیلی50هایقرصصورتبه•

:اندیکاسیون

هایپرامزیسخفیفمواردحرکت،ازناشییسرگیجهواستفراغتهوع،•

:کنتراندیکاسیون

داروییحساسیت•



Dimenhydrinate

جانبیعوارض

ادرار،دردناکیامشکلدفعدید،تارینایژه،ترشحاتشدنغلیظآلودگی،خواب•

هوع،تشکم،درداشتها،افزایشخستگی،سردرد،سرگیجه،عصبانیت،وهیجان

...واسهالاستفراغ،

:تجویزنحوهودوزاژ

ساعت6تا4هرخوراکیگرممیلی100تا50•

:داروییتداخل

,یتراتسپتاسیم,فنلزین,باتاکسیسدیم,ونکومایسین,جنتامایسین•

سکرتین



Dienogest

هاپروژستین•

گرممیلی2قرص•

Xگروه•

:اثرمکانیسم

شبهثراتاباوباشدمیآندروژنیآنتیاثربااستروئیدیکداینوژست•

.گرددمیمتصلرحمدرپروژسترونهایگیرندهبهپروژستینی



Dienogest

:اندیکاسیون

میسال12باالیبانوانودختراندراندومتریوزدرآناصلیمصرفمورد•

.باشد

:کنتراندیکاسیون

,یقلبحمله,آندرموجودترکیباتیادارواینبهحساسیتازدیادبارداری،•

نظیروریدیترومبوآمبولیکاختالالت,نامشخصمنشاءباواژینالخونریزی

کبدمورتو,عروقیقلبیبیماریهای,پاهادرعمقیوریدترومبوزیاریهآمبولی

ورمونهبهوابستهتومورهایبهابتالسابقه,کبدیبیماری,سینهسرطان,

اسیبابهمراهدیابتبهابتال,جنسیهایاندامیاسینهسرطاننظیرجنسی

عروقی



Dienogest
:تجویزنحوهودوزاژ

.کردشروعرادرمانتوانمیقاعدگیچرخهازروزیهردر•

بستههاقرصشدنتمامازبعدوروزازثابتیساعتدرکافیمایعاتهمراهقرصیکروزی•

.یابدادامهمصرفقاعدگیروزهایدرحتی.شودشروعبایدوقفهبدونبعدی

:جانبیعوارض

فزایشا,نفخ,ضعف,گرگرفتگی,تهوع,سردرد,آکنه,میگرن,افسردگی,تخمدانکیست•

ابخواختالالت,شکمیدرد,موریزش,استفراغ,واژینالخونریزی,جنسیمیلکاهش,وزن

سینهناراحتی,بینیلکه,معدهورم,اضطراب,کمردرد,خلقتغییر,پذیریتحریک,

:داروییتداخالت

کاویتامینهایآنتاگونیستدیابت،ضدداروهایانعقاد،ضدداروهایاثراتکاهش•

,اربامازپینک,گریزوفولوین,توئینفنی,توپیرامات,پریمیدونباربیتورات،,کاربازپیناکس•

فلبامات,ریتوناویر,نویراپین,افاویرنز,چایعلف,کتوکونازول,ریفامپیسین



Dienogest
:داروییهایتوصیه

.گیردبقرارنظرتحتدارواینمصرفمدتدربیمار،خونکلسترولوخونفشاروضعیت•

بهابتالرخطباشد،گذارتاثیراستخوانتراکمرویبرتواندمیداینوژستکهاینبدلیل•

ینانوجوانانبرایدارواینمصرفشروعازپیشلذا.دهدمیافزایشرااستخوانپوکی

شودگرفتهنظردرمسئله

ناتمعایاستالزمپروژستینیهایدارومصرفباپستانسرطانخطرافزایشعلتبه•

.شودانجامبیماربرایپستانمنظموایدوره

.گرددحاصلاطمینانبارداری،عدمازدارومصرفخاللدروشروعازپیش•

روشیرسایاکاندومازبایدبارداریازپیشگیریبرای.نداردضدبارداریاثرداینوجست•

.شوداستفادهغیرهورمونیپیشگیریهای



Doxycycline
بیوتیکآنتی•

Dگروه•

.نشودمصرفشیردهیوبارداریدر•

:داروییاشکال

گرمیمیلی200و100قرص•

گرمیمیلی100کپسول•

:اندیکاسیون

اسهالپروفیالکسیکالمیدیا،،PIDمنفی،ومثبتگرمهایعفونت•

:کنتراندیکاسیون

لوپوسدوم،نیمهویژهبهحاملگیحساسیت،•



Doxycycline

:تجویزنحوهودوزاژ

آزیترومایسین:بارداریدر)روز7روزدرباردوخوراکیگرممیلی100:کالمیدیا•

(دوزتکگرم1میزانبه

•PID:100250سفتریاکسونباروز14مدتبهروزدرباردوخوراکیگرممیلی

عضالنیگرممیلی

:جانبیعوارض

ندرتبهومقاومهایمیکروارگانیسمازناشیثانویهعفونتاسهال،استفراغ،تهوع،•

برانوسودوممکولیتدیسفاژی،بینایی،اختالالتوسردردآلرژیک،هایواکنش



Doxycycline

:داروییتداخالت

خوراکیانعقادضدداروهایاثراتافزایش•

اربامازپینکیاتوئینفنیباربیتوراتها،همزمانمصرفصورتدرداکسیاثرشدنغیرفعال•

خوراکیبارداریضدداروهایاثرکاهش•

کلسیم،آلومینیوم،حاویهایاسیدآنتیباهمزمانمصرفباداکسیجذبکاهش•

میزیوموکلسیمآهن،حاویهایفرآوردهوبیسموتومنیزیم

سوکرالفیتمصرفصورتدرداکسیجذبکاهش•

بهوعیدبلایستادهیانشستهحالدرغذاهمراهآبزیادیمقدارباکاملطوربهباید:نکته

.(ازوفاژیت)نمودخودداریکشیدندرازازمصرفازپسدقیقه30حداقلمدت



Drospirenone/ Ethinyl Estradiol
Yasmin, Yaz

میلی0.03ودروسپیرنونگرممیلی3حاوییاسمینرنگزردقرصعددهر:یاسمین•

.استاسترادیولاتینیلگرم

0.02ودروسپیرنونگرممیلی3حاویحاوییازیایاسرنگصورتیقرصعددهر:یاز•

.استاسترادیولاتینیلگرممیلی

Xگروه•

:داروییاشکال

عددی21کنتراسمین•

عددی28و21یاسمین•

عددی28(Drosbelin)دروسبلین•

عددی28(یاز)دروسبال•



Drospirenone/ Ethinyl Estradiol
Yasmin, Yaz

صورتییاسهایقرصوهستندرنگزردیاسمینهایقرص•

هستندپالسبورنگسفیدهایقرصکمرنگ،

نیزرونیپروژستاثراتکهاستاسپیرینوالکتونآنالوگدروسپیرنون•

بهودشمیخونپتاسیمافزایشباعثآنآندروژنیکآنتیاثرات.دارد

همچنین.نمودتوجهآنداروییتداخالتبهبایدحتمادلیلاین

دارندونخدرپتاسیممیزانبودنباالیاهیپرکالمیمشکلکهافرادی

.شوداستفادهدارواینازنباید



Drospirenone/ Ethinyl Estradiol
Yasmin, Yaz

:اندیکاسیون

دردهای)دیسمنوره,رحمیخونریزی,کیستیکپلیتخمدان•

,منوراژی,بارداریازجلوگیری,ولگاریسآکنه,(قاعدگیابتدای

اندومتریوزعلتبهدرد,پریودازقبلناخوشایندعالئم

:مواردسایر

دیالمشابه•



Duphaston
Dydrogesterone

گرمیمیلی10و5قرص•

استروژنیکوآندروژنیکخواصفاقدوصناعیپروژسترونهورمون•

Cگروه•

اثرمکانیسم

روژسترونیپهایگیرندهبرتاثیرباکهاستپروژستروژنیکدیدورژسترون•

.کندمیتنظیمرارحمدیوارهطبیعیریزشرحم،در

ایجادادمافزایشدیدروژسترونپروژسترون،ترکیباتازبسیاریخالفبر•

.نداردبارداریضداثروشودنمیگذاریتخمکازمانعوکندنمی



Duphaston
Dydrogesterone

:اندیکاسیون

،(قاعدگیدردناکهایدوره)دیسمنورهالیگومنوره،قاعدگی،هایدورهنظمیبی•

ابترکیبدر)ثانویهآمنورهناباروری،آندومتریوز،قاعدگی،ازقبلسندروم

یائسه،زناندردرمانیهورموننامنظم،وسنگینخونریزیدرمان،(استروژن

خونریزیری،پیشگیاستخوانیتخریبوبازجذبازپیشگیریگرگرفتگی،کاهش

عادتیسقطسقط،بهتهدید،روزانهنامنظموحاد



Duphaston
Dydrogesterone

:کنتراندیکاسیون

ایاختالل,قلبیحمله,واژینالطبیعیغیرخونریزی,زردی,مغزیسکته•

,لیتناسنواحیسرطان,مثانهمشکالت,خونانعقادمشکالت,کبدیبیماری

ضدمصرفازناشیکبدسرطاننوعی,استروژنبهوابستهسرطاننوعهر

,عیطبیغیرهایشکلسایریاشکلداسیسلولکمخونی,خوراکیبارداری

شدهشفراموسقطتناسلی،اعضاییاپستانکارسینومدربارداری،دورانتبخال

ترومبوتیکاختالالتو



Duphaston
Dydrogesterone

:تجویزنحوهودوزاژ

انتهایدرروز14تا10مدتبهباردوروزیگرممیلی10:هورمونیتعادلاختاللازناشیمنورهپلییاDUBالیگومنوره،درمان•

.شودمیمصرف(25تا11روزاز)روزه28قاعدگیسیکل

دوره25تا11روزازدیدروژسترونقرصیکباترکیبدرقاعدگیدوره25تا1روزهازاستروژنقرصیک:قاعدگیوجودعدم•

(.نمودآغازسیکلازروزیهردررادیدروژسترونتوانمیآمنورهدرماندرکهشودتوجه)قاعدگی

.شودمیمصرفمداومطوربهیاوقاعدگیسیکل25تا5روزهایطیروزدربارسهیادوگرممیلی10:اندومتریوز•

میمصرفمناسباستروژنیدرمانهمراهبهروزدرباردوگرممیلی10:آندرمانیارحمفونکسیونلخونریزیازجلوگیری•

.شود

قاعدگیدوره25تا5روزازروزانهقرص2-1:(دردناکقاعدگیهایدوره)دیسمنوره•

ازپسهفتهیکتاوشودمیتجویزساعت8هربیشتریاگرممیلی10سپسوابتدادرگرممیلی40:سقطبهتهدیدموارددر•

.داردادامهعالئمقطع

بارداری20یهفتهتاروزانهقرصیک:سقطبهتهدید•

20هفتهتامداومطوربهسپسوبارداریوقوعزمانتاقاعدگیسیکل25تا11روزازروزدرباردوگرممیلی10:عادتیسقط•

.شودمیدادهکاهشمصرفمیزانتدریجبهسپسوشودمیمصرفبارداری



Duphaston
Dydrogesterone

:جانبیعوارض

,یپوستواکنشهای,کهیر,ضعف,سرگیجه,تهوع,سردرد,خونیکم•

نهسیحساسیت,کبدیغیرطبیعیعملکرد,شکمیدرد,زردی,خارش

قاعدگیهایدورهبینخونریزییابینیلکه,لمسبهها

پاقوزکورمواشتهاتغییرشبکیه،ترومبوزریوی،آمبولیترومبوفلبیت،•

:داروییتداخالت

یپتینبروموکرتوئین،فنی,فنوباربیتال,ریفامپین,بروموکرپتین•



Erythromycin

بیوتیکآنتی•

Bگروه•

گرمیمیلی400و200قرص•

:اندیکاسیون

•PROM

PIDو(ونروملنفوگرانولومسیفیلیس،)مقاربتیهایبیماری•

کالمیدیاازناشیادراریعفونت•

شانکروئید•

باکتریالهایعفونت•

GBSپروفیالکسی•



Erythromycin

:کنتراندیکاسیون

یاینترفنادکنندهمصرفبیماران,آنترکیباتودارواینبهازدیادحساسیت•

آستمیزول

:جانبیعوارض

,یتیحساسهایواکنش,استفراغ,دردشکمی,قلبضربانتعدادافزایش,تهوع•

زردیبطنی،آریتمی,QTفاصلهشدنطوالنی,کهیر,اسهال



Erythromycin

:تجویزنحوهودوزاژ

ساعت12تا6هرگرممیلی500-250:باکتریالهایعفونتدر•

•PROM:گرم2تزریقاولساعت48درانتظار،دورهدرآب،کیسهزودرسپارگیصورتدر

8هرخوراکیگرممیلی500سیلینآموکسیسپسوروزدوتاساعت6هروریدیسیلینآمپی

اولهفتهپایانتاساعت6هرگرممیلی400اریترومایسینوساعت

روز7مدتبهروزدربار4خوراکیگرممیلی500:شانکروئید•

روز7مدتبهساعت6هرگرممیلی800:بارداریدرشانکروئید•

بهروزدربار4گرممیلی250یاروز7مدتبهروزدربار4گرممیلی400:بارداریدرکالمیدیا•

روز14مدت

روز21ساعت6هرگرممیلی80:ونروملنفوگرانولوم•



Erythromycin

:داروییتداخالت

احتمالوخونیسطحوخوراکیانعقادیضدداروهایاثرافزایش•

متیل،سیکلوسپورینکاربامازپین،تئوفیلین،ازناشیمسمومیت

دیگوکسینوپردنیزولون

وسیزاپرایدداروهایباهمزمانمصرفصورتدرآریتمیایجاد•

ترفنادین



Ferrous sulfate
Aگروه•

:اندیکاسیون

شیردهیوبارداریمکملآهن،فقرازناشیخونیکم•

:کنتراندیکاسیون

(باشدآهنفقرهمراهاینکهمگر)هاخونیکمسایروهموکروماتوزهموسیدروز،•

جانبیعوارض

وستیبروده،التهابیبیماریبهمبتالیاندراسهالتشدید،گاستریکاپیدردوتهوع،گوارشمجرایتحریک•

داروییتداخالت

ایویتامین،NSAIDsپروتون،پمپمهارکنندهاسیدها،آنتی،تتراسیکلین•

دلروزباحتمالکاهشمنظوربهاما.شودمصرفغذاازپسساعتدویاقبلساعتیکخالی،معدهبابایددارو:نکته•

.نمودمصرفغذاباهمراهتوانمیرادارواینآشوبه،



Fluconazole

قارچضد•

Cگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی200و50،100،150کپسول•

گرممیلی100،150،200قرص•

:اندیکاسیون

کاندیدیازدرمان•

:کنتراندیکاسیون

پورفیرییاکبدکارعیببهبیمارابتالیحساسیت،•



Fluconazole

:تجویزنحوهودوزاژ

دوزتکخوراکیگرممیلی150:کاندیدیازواژینال•

.شوداجتنابشیردهیدرمصرفاز•

72فاصلهبهگرممیلی150فلوکونازولدوزدو:دارعارضهVVCدر•

ساعت

هستاباریکروزسههرفلوکونازولگرممیلی150:راجعهموارددر•

ماه6تافلوکونازولگرممیلی150هفتههرسپسدوز،



Fluconazole

:داروییتداخل

.استخطرناک،خونقندکاهندهداروهایباهمزمانمصرف•

.یابدمیکاهشفلوکونازولاثر،ریفامپینمصرفصورتدر•

.ودشمیفلوکونازولسرمیغلظتکاهشباعث،سایمتیدینبادارواینهمزمانمصرف•

.دهدمیافزایشراتوئینفنیسرمیسطح،توئینفنیبادارواینمصرف•

.گرددمیسیکلوسپورینسرمیسطحافزایشموجبدارواین•

میافزایشرادارواینهیپوپروترومبینمیاثرات،وارفارینبادارواینهمزمانمصرف•

.دهد

.دهدمیکاهشرافلوکونازولکلیرانس،هیدروکلرتیازید•



Fluconazole

:جانبیعوارض

،خارشوکهیر،جلدیبثوراتدرد،سرشکم،درداسهال،استفراغ،تهوع،•

طبیعیغیرخوابآلودگی،خوابارگاسم،درتاخیر

بروزاحتمال(روز14ازبیش)دارومدتطوالنیمصرفصورتدر•

.داردوجودکبدیکشندهآسیبیاهپاتیت

ندرماطولدرخوراکی،بارداریضدهایقرصازاستفادهصورتدر:نکته•

.دشواستفادهبارداریازپیشگیریمطمئنروشهایسایرازدارواینبا



Folic Acid

مینرال/ویتامین•

Aگروه•

گرممیلی5و1قرص•

گرممیلی50تزریقی•

بدلیلآنخوراکیمصرفکهشودمصرفتزریقیراهاززمانیفقط•

یاعملازبعدیاعملازپیششرایطاستفراغ،تهوع،مانندمانندمشکالتی

پذیرامکانمعدهازقسمتیبرداشتازپسیاجذبسوءهایسندرم

.نباشد



Folic Acid

:اندیکاسیون

آنمیوNTDمجددبروزازپیشگیریبارداری،دورانمکمل•

مگالوبالستیک

شیردهیدوراندرمصرفبهتوصیه•

:کنتراندیکاسیون

بدخیمبیماریهایآپالستیک،وپرنشیوزناشناخته،آنمی•



Folic Acid

:تجویزنحوهودوزاژ

عادیبارداریدریابارداریقصدباافرادیدرمیکروگرم800تا400روزانهمکملعنوانبه•

بارداریهمولیتیک،آنمیهایپرامزیس،صرع،بهمبتالزنان،NTDبهمبتالنوزادقبلیسایقهبازناندر•

گرممیلی4روزانهکرون،بیماریاولسراتیو،کولیتچندقلو،

:جانبیعوارض

گلوتورم,هالبتورم,تنفسسختی,زبانتورم,صورتتورم,نفخ,اشتهاییبیگیجی،,افسردگی,تهوع•

خارشراش،اریتم،هیجان،احساس,دهاندرناخوشایندیاتلخطعم,پذیریتحریک,خواباختالالت,

:داروییتداخل

نآتروپی,گایافنزین,فنوباربیتال,پانکراتین,آمینوفیلین,سولفاساالزین,سولفادیازین•

شدهگزارشمصرفدنبالبهادراررنگتغییر:نکته



Hydralazine

خونفشارضد•

عروقکنندهگشاد•

Cگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی50و10،25قرصصورتبه•

ویالهردرگرممیلی20تزریقی•



Hydralazine

:اندیکاسیون

شدیدتامتوسطهایپرتانسیون•

بیشتریادقیقه15مدتبهخونفشاربارداریدرکهمواقعیدر•

.باشدبیشتریا160/110

:کنتراندیکاسیون

لوپوسمیترال،دریچهبیماریوکرونرعروقبیماریحساسیت،•



Hydralazine

:مصرفنحوهودوزاژ

:البتالولبهدسترسیعدمصورتدر•

.استدومخطهیدراالزین•

20هردرمانی،پاسخعدمصورتدروتزریقدقیقهدوعرضدروریدیگرممیلی5•

(گرممیلی30حداکثر).شودتزریقدیگرگرممیلی10-5دقیقه،

.شودمخلوطمقطرآبلیترمیلی3بااست،ویالدارواگر•

.شودمخلوطمقطرآبلیترمیلی4بااستپودراگر•

.دداروجودجنینیدیسترسومادرتاکیکاردیسردرد،هایپوتانسیون،بروزاحتمال•





Hydralazine

:جانبیعوارض

تپشس،نفتنگیمحیطی،ادمواسهالاستفراغ،تهوع،گرگرفتگی،آنژین،سردرد،تاکیکاردی،•

اشتهاییبیقلب،

:داروییتداخالت

.شودتشدیداستممکنهیدراالزینباهمزمانمصرفصورتدردیازوکسایداثر•

.شوداجتناببالکرهابتاوهایپرتانسیونآنتیداروهایباهیدراالزینهمزمانمصرفاز•

.دهدمیکاهشراهیدراالزیناثراتاستروئیدیغیرالتهابضدداروهای•

فشارافتایجادسبب(مونوآمینواکسیدازهایمهارکننده)MAOIباهیدراالزاینهمزمانمصرف•

.شودمیشدیدخون

.استضروریمنظمفواصلدردارو،اینبادرمانطولدرخونفشاراندازهگیری:نکته•



Hydroxyprogesterone Caproate
پرولوتون

نئوپالسمضدپروژستین،•

گرممیلی500و250آمپول•

Bگروه•

:اندیکاسیون

هبخودسقطازپیشگیریآندومتر،سرطانناباروری،درمانرحمی،خونریزیوآمنوره•

بارداریدرتخمدانکیستبرداشتنلیبر،ترمپرهازپیشگیریخودی،

:کنتراندیکاسیون

یابوزترومسابقهیاحادبیماری,نشدهکنترلباالیفشارخون,فعالکبدیبیماری•

بارداریبانامرتبطواژینالخونریزی,پستانسرطان,ترومبولیکاختالالت



Hydroxyprogesterone Caproate
پرولوتون

:مصرفنحوهودوزاژ

تکراریکبارهفته4هررادوزتوانمینیازصورتدر.شودمیتجویزخوراکیراهاز375mg:رحمیخونریزیوآمنوره•

.شودمیشروعاستروژنیکباایدورهدرماننشد،ایجادخونریزیداروتجویزازپسروز21کهصورتیدر.کرد

.شودمیتجویزهفته12برایهفتهدربار7حداکثرعضالنی،راهاز1g:آندومترسرطان•

.بارداریاولنیمهطولدرعضالنیتزریقراهازهفتهدر500mg-250:خودبخودیسقط•

میلی250میزانبهبارداری36هفتهتاهفتههر20-16هفتهازعضالنیپروژسترونتزریق:قلوتکوزودرسزایمانسابقه•

گرم

تجویزباشد،مترمیلی20مساویکمتربارداری24هفتهازقبلسرویکسطولامازودرسزایمانسابقهعدمصورتدر•

بارداری36هفتهتاگرممیلی200-100میزانبهروزانهپروژسترونشیاف

ژستسیکلوواژینالشیافصورتبهبارداری،اولماههسهدرالپاراتومیصورتدر:بارداریدرتخمدانکیستبرداشتن•

12هفتهپایانتاباریکایهفتهگرممیلی250پروژسترونهیدروکسی17ترکیباتیاوروزدرباردوگرممیلی200



Hydroxyprogesterone Caproate
پرولوتون

:جانبیعوارض

ویریآمبولی,فشارخونافزایش,شدیدخارش,کهیر,اسهال,تهوع•

تزریقمحلهایواکنش,

:داروییتداخالت

دیابتضدداروهای،انعقادضدداروهایاثراتکاهش•

بروموکریپتینواستامینوفن•



Imiquimod
Aldara

موضعینئوپالستیکآنتیداروهای•

Cگروه•

:داروییاشکال

عددییکایساشهکرمدرصد5(ایمیکوئیمود)آلدارا•

:اندیکاسیون

وجبمکیمودایمی.شودمیاستفادهمقعدوتناسلیناحیهپوستدرهازگیلدرمانبرایموضعیطوربه•

.شوندظاهردرمانطولدراستممکنجدیدهایزگیلوشودنمیزگیلکنیریشه

:کنتراندیکاسیون

.شودمیهاآناگزمایوضعیتبدترسبباگزمابهمبتالافراددردارواینمصرف•

عفونت،(تیتآرترروماتوئیدلوپوس،مانند)ایمنیخودهایبیماریبهابتالایمنی،سیستمتضعیفصورتدر•

.شودمصرفاحتیاطباانسانیپاپیلومایویروسی



Imiquimod
:تجویزنحوهودوزاژ

هایزگیلرویخوابازقبلهفتهدربارسهکیمودایمیدرصد5کرم•

زگیلناحیهرویکیمودایمیازنازکیالیهباید.شودمیمالیدهتناسلی

.شودناپدیدکرمکهجاییتاشودمالیده

باسپسوبماندباقیموضعرویساعت10تا6بایدکیمودایمیکرم•

.شودپاکپوسترویازآبومالیمشویندهازاستفاده

ششماکزیممظرفکهکندپیداادامهجاییتابایدکیمودایمیبادرمان•

.شودپاکپوسترویاززگیلهفته

.باشدمیخوابازقبلکیمودایمیمصرفزمانبهترین•



Imiquimod
:جانبیعوارض

حساسیتیهایواکنشوپوستیادموراششدن،پوستهپوسته:شایعترین•

دنشحساس,اگزما,خارش,خونریزی,ادراریدستگاهعفونت,پوستیتحریکات,سوختگی•

تگیفرورفوتحلیل,استفادهمحلواکنش,پوستقرمزی,اریتمخستگی,سوزش,پوست

پوستدگیشسفت,سنگفرشیهایسلولسرطان,پوستشدنفلسی/ریختگیبیرون,پوست

:نکته

ورمتبهمنجرتواندمیکهداردوجودزنانتناسلیناحیهدرشدیدالتهابیواکنشبروزامکان•

میایمصرفولوشدیدتورمصورتدر.بودخواهدادراریاحتباسآننتیجهکهگرددولوشدید

.شودقطعبایدکیمود

میایکرممصرفازلذا.شودمیکاندوموواژینالپردهتضعیفباعثکیمودایمیکرممصرف•

.شودخودداریکاندومازاستفادهیابودنباکرهصورتدرکیمود



Imiquimod
نکات

.بیفتداتفاقاستممکنکردنادرارحینسوزشیاتورمدرد،شودواژنواردکیمودایمیاگر.شودواژنواردنبایدکیمودایمی•

.شودمیتشدیدتاثیراینداروهابرخیوالکلمصرفصورتدر.شودسرگیجهسببتواندمیکیمودایمی•

.شوداستفادهآفتابضدازبیماربایدکیمودایمیبادرماندورهدر.دهدمیافزایشرانوربهحساسیتکیمودایمی•

وآبباعموضفورابایدباشدشدیدبسیارواکنشاگر.کندایجاداستعمالتحتنواحیدرراسوزشاحساسوتورمقرمزی،تواندمیکیمودایمی•

.شودشستهصابون

.باشددائمیتواندمیتاثیراتاین.شودپوستشدنترروشنیاشدنترتیرهسببتواندمیکیمودایمی•

.باشدمیجدیدهایزگیلایجادخطردرهنوزبیماردرمانطولدر.نیستتناسلیهایزگیلبرایدرمانیکیمودایمی•

برقرارنسیجتماسگونههیچنبایدداردقرارپوسترویکیمودایمیکهمادامیشود،میاستفادهتناسلیهایزگیلدرمانبرایکیمودایمیاگر•

.شود

نکتهاینبهدبایتناسلیهایزگیلدرمانبرایکیمودایمیازاستفادهصورتدر.دهدکاهشرادیافراگمیاکاندوماثربخشیتواندمیکیمودایمی•

.شودتوجه

.شوددیدهدرمانطولدراستممکنضایعاتتعداددرگذراافزایش•

.شودنمیتوصیهمقعدداخلیارکتومرحم،گردنواژن،داخلادراری،مجرایچشم،دهان،درانسانیپاپیلومایویروسیهایبیماریبرای•



Indomethacin

آنالژزیک•

استروئیدیغیرالتهابضد•

تبودردضد•

Cگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی25کپسول•

گرممیلی80و75قرص•

گرممیلی100و50شیاف•



Indomethacin

:اندیکاسیون

هیدرآمنیوسپلیتوکولیز،شدید،تامتوسطدرددیسمنوره،•

:کنتراندیکاسیون

سومماههسه،ASAیاNSAIDSمصرفازناشیآسمحساسیت،•

حاملگی



Indomethacin

:تجویزنحوهودوزاژ

ساعت8هرخوراکی،گرممیلی75:دیسمنوره•

200ازنباید)ساعت8هرتکراروگرممیلی100-50.استاستفادهقابلبارداری32هفتهپایانتا:توکولیز•

(شودبیشترساعت24درگرممیلی

اتحداکثرعالئمکاهشتاروزانهمادربدنوزنکیلوگرمهرازایبهگرممیلی3تا1/5:آمنیوسهیدرپلی•

بارداری32هفته

:نکته

.استممنوعزایمانآستانهدرباردارمادربرایایندومتاسینمصرف•

.استاستروئیدیغیرالتهابضددستهدارویقویترینایندومتاسین،•

خودداریکشیدندرازازدارومصرفازپسدقیقه30تا15وشودمصرفآبلیوانیکباهمراهبایددارو•

.گردد



Indomethacin

:جانبیعوارض

یعات،مااحتباسکلیوی،نارساییدرد،معدهسردل،سوزشهاضمه،سوءمانندهستندشایعگوارشیعالئم•

...ویبوستتهوع،برونکواسپاسم،گوارشی،خونریزیبلع،اختالل

:داروییتداخالت

میافزایشخونریزیخطرشود،مصرفآسپرینوخوراکیانعقادیضدداروهایباهمزمانایندومتاسیناگر•

.یابد

نایگوارشیعوارضشودمیباعث،استروئیدیغیرالتهابیضدداروهایسایربادارواینهمزمانمصرف•

.شودتشدیدداروها

.دهدمیافزایشراپروبنسیدبامسمومیتاحتمال،پروبنسیددارویوایندومتاسینهمزمانمصرف•

.شودمصرفمتوترکساتوBآمفوتریسیناناالپریل،کاپتوپریل،داروهایباهمزماننبایدایندومتاسینداروی•

خونفشارکاهندهداروهایتاثیرکاهش•



Isoxsuprine

آدرنرژیکبتاآگونیست•

وعروقصافعضالتکنندگیشلمستقیماثربا)عروقکنندهگشاد•

(رحم

Cگروه•

گرمیمیلی10قرص•



Isoxsuprine

:اندیکاسیون

لیبرترمپرهدرتوکولیزمحیطی،عروقبیماری•

:کنتراندیکاسیون

حمی،رداخلعفونتشریانی،خونریزیزایمان،ازبعدبالفاصلهحساسیت،•

شارفزیادیوشدیداکالمپسیپرهاکالمپسی،رحم،داخلدرجنینمرگ

ریویخون

:تجویزنحوهودوزاژ

عددیکساعت8هررحمکنندگیشلجهت•



Isoxsuprine

:جانبیعوارض

قفسهددرتاکیکاردی،فشار،افتخلقی،تغییراتسرگیجه،ریوی،ادم•

پوستیبثوراتاستفراغ،تهوع،گرگرفتگی،سینه،

:داروییتداخالت

ردموقلبیمشکالتدیگروباالفشارخوندرمانبرایکهداروهایی•

راپورینایزوکسوخونفشارافتاثرتوانندمیگیرندمیقراراستفاده

.دهندافزایش



Letrozole

(استروژنبهآندروژنتبدیلمهار)آروماتازمهارکننده•

نئوپالستیکآنتی•

Dگروه•

گرممیلی2/5قرص•



Letrozole

:اندیکاسیون

اندرم؛(یائسهزناندرپستانسرطاندرماناولخط)پستانسرطان•

(سیکل5تاحداکثرگذاریتخمکالقای)PCOموارددرنازایی

:کنتراندیکاسیون

بارداریحساسیت،•

:داروییتداخالت

فازیکتریکنتراسپتیو,وارفارین,سایمتیدین•



Letrozole

:تجویزنحوهودوزاژ

روزدربار1خوراکیگرممیلی2/5:پستانسرطاندر•

ازتجویزآغاز)روزدرقرصسهتایکخوراکیگرممیلی2/5:گذاریتخمکالقایدر•

(روز5مدتبهقاعدگی7الی3روز

:شایععوارض

دید،تاریسرگیجه،سردرد،ضعف،وخستگیمفصلی،دردگرگرفتگی،ادم،•

یپوکعضالنی،-عصبیدرداستخوانی،دردحد،ازبیشتعریقهایپرکلسترولمی،

خون،رفشاافزایشوزن،افزایشسرفه،شبانه،تعریقاستخوان،شکستگیاستخوان،

بثوراتشکم،درددهان،خشکیسینه،قفسهدرداسهال،استفراغ،وتهوعیبوست،

ترومبوآمبولیک،اختالالتاشتهای،بینفس،تنگیجلدی،



Letrozole

:نکات

تخمدانسندرومبهمبتالیاندرناباروریدرمانجهتداروکهصورتیدر•

.دادادامهراآنمیتواندرمانیسیکل5تاحداکثرشود،میاستفادهکیستیک

.میشوداستخوانتراکمکاهشموجبدارواینمصرف•

.گرددخونکلسترولافزایشموجباستممکنلتروزولمصرف•

زاپسهفتهسهتاحداقلوباشدمیممنوعشیردهیدارواینبادرمانمدتدر•

.گیردصورتشیردهینبایددرمانپایان

بیماربارداریعدمازوشودانجامحتمابارداریتستدرمان،شروعازپیش•

.شودحاصلاطمینان



Levothyroxine

تیروئیدهورمونجایگزین•

Aگروه•

میکروگرمی75و50و100قرص•

خوراکیمیکروگرم200-50:دوزاژ•

.استگرممیلی1/5-0/1روزانه،عادیدوز•

MIال،آدرننارساییتیروتوکسیکوز،حساسیت،:کنتراندیکاسیون•



Levothyroxine

دوزاژتغییرازبعدنیزوهفته6عرضدربایدT4،TSHمیزانگیریاندازه:نکته•

.شودانجامداروبرندیا

:جانبیعوارض

قلبتپشواضطرابخوابی،بیلووتیروکسینعوارضترینشایع•

آنژینی،دردصورتبهوشدهایجادداروزیادمقادیرمصرفبامعموالًعوارض•

اردی،کتاکیعضالنی،هایکرامپهایپرتانسیون،قلب،طپشقلبی،آریتمی

رفتگی،گرگسردرد،خوابی،بیپذیری،تحریکقراری،بیلرزش،استفراغ،اسهال،

.مایدنمیبروزعضالنیضعفوآلوپسیگرما،تحملعدموزن،کاهشتب،تعریق،



Levothyroxine

داروییتداخالت

.دهدمیافزایشراخوراکیضدانعقادیداروهایاثرلووتیروکسینداروی•

.دهدمیکاهشرالووتیروکسینجذبکلستیرامین•

وقلبتحریکتشدیدموجب(احتقانضدداروهایوازوپرسین،ها،آمفتامین)سمپاتومیمتیکداروهای•

CNSشودمی.

.دهدمیافزایشراخوراکیهایدیابتضدوانسولینداروهایبهنیازلووتیروکسین•

.دهدمیکاهشرابتابالکرهاسایرودیگوکسیناثرلووتیروکسین•

غذاهاییاسویاکلستیرامین،سولفات،فروسکربنات،کلسیمسایمتیکون،مثلهیدروکسیدهااسیدها،آنتی•

.گردندمیداروتاثیرکاهشبهمنجرپرچرب

رادارواثر،فنتاموکسیتوئین،فنیاسید،مفنامیکگلوکوکورتیکوئیدها،آنابولیک،هایهورمونوهاآندروژن•

.کنندمیکم



Levothyroxine

:نکات

حانهصبازقبلساعتنیمحداقلخالی،معدهباصبحدارو،تجویززمانبهترین•

.شودخوردهمشخصساعتراسروزهراستبهتر•

یازندیابتضدداروهایمصرفمقدارافزایشبهاستممکندیابتیبیماراندر•

.باشد

رونری،کهایشریانبیماریبهمشکوکیامبتالبیماراندریاومسنبیماراندر•

T4جایگزینیزیرا.شودشروع(روزدرگرممیلی0/025)کمدوزبابایدابتدادر

.شوداردمیوکانفارکتوسبهمنجرگاهیوآنژینتشدیدبهمنجرتواندمیسریع



Lidocaine

قلبیکنندهتضعیفوموضعیکنندهحسبی•

Bگروه•

:داروییاشکال

%5و%2موضعیپماد•

%2و1تزریقی•

%10اسپری•

%2ژل•



Lidocaine

:مجازمقدارحداکثر

4.5mg/kg/dose،ساعتدوزمانیفاصلهحداقلبامصرفتکرار

:اندیکاسیون

حسیبی,بطنیکاردیتاکی,بطنیفیبریالسیون,قلبیآریتمی•

:کنتراندیکاسیون

درزآدام-استوکسندروموایت،-پارکینسون-ولفسندرومحساسیت،

عضالنیووریدیهایتزریق



Lidocaine

جانبیعوارض

,کاردیبرادی,حساسیتیهایواکنش,دیدتاری,استفراغتهوع،,گیجی•

ایستدهان،آببلعاختاللتشنج،گوش،وزوز,لرزش,فشارخونکاهش

عروقیقلبیکالپسآژیتاسیون،توهم،کما،آسم،آریتمی،تنفسی،

.شودمینوزادCNSدپرسیونبهمنجروکندمیعبورجفتازسریعلیدوکائین•

:داروییتداخالت

,مآلپرازوال,سیپروفلوکساسین,سیکلومیندی,ترازودون,پروپرانولول•

زیلوتون,متوپرولول,آمیودارون



Lynestrenol

پروژستینیهورمونی•

(minilyn)عددی28هایبستهدرگرممیلینیمخوراکیقرص•

:اندیکاسیون

یاهثانویواولیهآمنورهمنوراژی،منوره،پلیبارداری،ازپیشگیری•

الاندومتریدرمانپستان،خیمخوشهایبیماریدرماناولیگومنوره،

زنانههایهورمونبامرتبطمواردسایروکارسینوما



Lynestrenol
:قرصمصرفحینمهمنکات•

روزازبایدراقرصمصرفشودشروعزایمانازبعدهفته6ازترزودقاعدگیاگرولیاستزایمانازپسهفته6هاقرصاینمصرفشروعزمانبهترین.1

.نمائیدشروعقاعدگیاوّل

.نمائیدمیلراقرصمعینیساعتدرشبهراستالزمقرصدراینموجودهورمونمیزانبودنپائینعلّتبه.2

قرصوبخوریدراشـدهفراموشقرصبایدآوردنخاطربهمحضبهشودفراموشهمیشگیوقتازساعت3کمترازبمدتقرصیکخوردنچنانچه.3

.نمائیدمیلهمیشگیمقرّرموعددررابعدی

دررابعدیوقرصخوردهراشـدهفراموشقرصلحظه،هماندرکردیدفراموشهمیشگیموعـدازساعت3ازبیشمدتبرایراقرصیکاگرمصرف.4

.نمائیداستفادهکاندومازنزدیکیصورتدریاونکنیدنزدیکیروز2مدّتبهضمناًپ،نمائیدمیلهمیشـگیومقرّرزمانهمان

ازاستفادهبهتوصیهحاملگیاحتمالافزایشعلّتبهآنازپسبودهمناسبکاملشیردهیصورتدرماهگی6پایانتااکثرحدشیردهیقرصمصرف.5

.شودمیبارداریازجلوگیریدیگرهایروش

خطرناکهالبتکهنمایدایجادقاعدگیبیندرمنظمناخونریزییکنیزگاهیواندازدتأخیربهراقاعدگیبرگشتاستممکنشیردهیقرصخوردن.6

.دهیدادامهقاعدگیزماندریاونامنظمخونریزیمدّتطولدرروزانهبصورتهاقرصخوردنبهبایدونبوده

راهاقرصبقیهمصرفوخوردهیکجابایدراشدهفراموشهایقرصآوردن،یادبهمحضبهشودفراموشسرهمپشتقرصدومصرفکهصورتیدر.7

اورژانسروشروزازدوایندرنشدهمحافظتنزدیکیداشتنصورتدر.نمائیداستفادهکاندوممثلدیگرکمکیروشیکازروز7تاودهیدادامه

.استالزمبارداریبررسیفراموشی،ازپسهفته6تا4مدتدرنشدنقاعدهدرصورت.شوداستفادهپیشگیری

استفادهدیگریمناسبروشازبهداشتیکارمندیاپزشکبامشاورهازبعداستبهترشوندمیقرصمصرففراموشیدچارمکرّربطورکهکسانی**

.نمایند



Magnesium Sulfate
تشنجضد•

Dگروه•

:داروییاشکال

تزریقی%50و20%10محلول•

:اندیکاسیون

اکالمپسیپرهبهمبتالزناندرتشنجکنترلیاپیشگیری•

نوزادعصبیحفاظت•

توکولیز•

:کنتراندیکاسیون

کبدیکومایگراو،میاستنیکلیه،نارساییوقلبیبلوکحساسیت،•



Magnesium Sulfate

:تجویزنحوهودوزاژ

:اکالمپسیپره

طیدرودقیقهدرگرم1حداکثرسرعتباوسالیننرمالیارینگرسرملیترمیلی100درآنگرم4-6•

:یابدمیادامهزیرصورتدوازیکیبهسپسوشدهتجویزدقیقه20-15

.دادافزایشتوانمیگرم3تاچاقمادردرساعت،یکدرمنیزیومسولفاتگرم2انفوزیون•

سپساولیه،وریدیتزریقباهمزمان%50محلولاز(باتوکهردرگرمی5تزریق2)عضالنیتزریقگرم10•

.شودتکرارتواندمیچاقمادراندراضافهدوزاینعمیق،عضالنیگرم5باریکساعت4هر

.شودنمیتوصیهعضالنیتزریقترومبوسیتوپنی،وجودصورتدر:تذکر•

.یابدادامهبایدتشنجآخرینازپسساعت24تایازایمانازپسساعت24تاسولفاتتزریق:تذکر•

ودشدیبیماریعالئمتداومدوم،ماههسهدرشدیداکالمپسیپرهاکالمپسیمانندخاصموارددر:تذکر•

سولفاتباتزریقادامهزایمانازبعدساعت48تاهلپ،سندروم



Magnesium Sulfate
:تجویزنحوهودوزاژ

:اکالمپسی

باالمثلسولفات،دریافتعدموتشنجبامراجعهصورتدر•

آهستگیبه%20محلولازساعتدرگرم2تشنج،حالعیندرودارودریافتصورتدر•

:تشنجکنترلعدمصورتدر

(ادامهدر)توئینفنی•

گرممیلی30تاحداکثرودقیقه10-5هردقیقه1طیدروریدیگرممیلی10-5:وریدیدیازپام•

(دارداثرساعت6-4تاواستاثرطوالنی)دقیقه10-5هردقیقه2طیدروریدیگرممیلی4:لورازپام•

تشنجتوقفتادقیقه5هرتکرارامکانبادقیقهدوطیدروریدیگرممیلی2-1:میدازوالم•

دوزیکفقطدقیقه5-3طیدروریدیگرممیلی250:تالآموباربیسدیم•



Magnesium Sulfate
:تجویزنحوهودوزاژ

:اکالمپسی

وریدیانفوزیونصورتبهساعتدرگرم2سپسواولیهدوزگرم4•

.یابدادامهاقباضاتقطعازپسساعت12تاحداقلوشروع

.نشودمصرفهمزماننیفیدیپینبا•

.شودلکنترریویادموادراریحجمتنفس،تعدادپتالر،رفلکسباید•



Magnesium Sulfate
:تشنجازپیشگیریدرسولفاتجایگزینداروی

مصرفمنع)نمکیسرملیترمیلی100درگرممیلی1000میزانبهتوئینفنی•

وریدیگرممیلی100دوزبانگهدارندهدرمانادامهوساعتیکدر،(قندیسرم

ساعت8-6هر

8هرخوراکیتوئینفنیگرممیلی100ازتوانمیمادرهوشیاریصورتدر•

.کرداستفادهنگهدارندهدرمانعنوانبهنیزساعت

.استممنوعتوئینفنیعضالنیتزریق•

هایپرکلسمیآتاکسی،شوک،برادیکاردی،آریتمی،:جانبیعوارض•

سینوسیبرادیکاردیقلبی،بلوکحساسیت،ازدیادیسابقه:کنتراندیکاسیون•



Magnesium Sulfate
:تجویزنحوهودوزاژ

وجودکافیوقتکهصورتیدربارداری32-23هفتهدر:نوزادعصبیحفاظت•

12تاحداقلگرم2ساعتهربعدواولیهمنیزیومسولفاتگرم6تزریقدارد،

ساعت

جهتدقیقه2مدتدروریدیگرم4:انقباضاتساپرسجهتنافبندپروالپس•

انقباضاتکاهش

:جانبیعوارض

فشارکاهشپوست،برافروختگیتشنگی،،استفراغ،تهوعخون،منیزیمزیادی•

رفلکسفقدان،توهم،خوابآلودگیتنفسی،تضعیف،اغماءآریتمی،خون،

عضالنیضعفوتاندونی





فشار خون مزمن در بارداری
-150حددرسیستولیکخونفشارداشتننگهدارویی،درمانازهدف

.استجیوهمترلیمی100-90حددردیاستولیکو140



فشار خون مزمن در بارداری



فشار خون مزمن پس از زایمان

.است140/90ازترپایینحددرحفظفشار،کنترلازهدف•

درمانمانده،باقی140ازباالترخونفشارزایمانازپسساعت48کهصورتیدر•

.یابدادامهبارداریازقبلرژیممطالقدارویی

یباردارازقبلدارویبهوقطعدرمانبوده،دوپامتیلبادرمانتحتمادریاگر•

.یابدتغییر

شدیدادمباهمراهوبوده160/110ازبیشتربارداریخونفشارکهصورتیدر•

5مدتبهروزدرباردوتایکگرممیلی20میزانبهخوراکیفوروزمایدباشد،

.شودتجویزبایدروز

.شودارزیابیزایمانازبعدهفتهدودرمان،تداومضرورتارزیابی•



Medroxyprogesterone Acetate
Depo-Provera

صناعیپروژستین•

Xگروه•

گرممیلی250و5قرص•

گرممیلی500و150تزریقی•



Medroxyprogesterone Acetate

:اندیکاسیون

تر،اندومکانسرواندومترهاپیرپالزیکنتراسپشن،،DUB،HRTآمنوره،•

هیرسوتیسمآندومتریوز،،PCOSیائسگی،دوراندرپستانسرطان

:کنتراندیکاسیون

وقعرهایبیماریترومبوآمبولی،شده،فراموشسقطبارداری،حساسیت،•

بیت،ترومبوفلواژینال،نامشخصعلتباخونریزیپستان،سرطانمغزی،

پورفیریکبد،نارساییریه،آمبولی



Medroxyprogesterone Acetate

:تجویزنحوهودوزاژ

دورهاززمانیهرشروعزمان)روز10تا5بمدتروزدرباریکخوراکی10mgتاDUB:5وآمنوره•

میاتفاقمصرفقطعبدلیلخونریزیدوزآخرینازپسروز7تا3طیمعموال(.باشدتواندمیقاعدگی

.افتد

•HRT:5-10روز12-14برایروز،دربار4خوراکی،گرممیلی

ماهسههرعضالنیگرممیلی150:کنتراسپشن•

6هرگرممیلی150میزانبهدپوشکلتزریقیاومتقسمدوزهایدرروزدرگرممیلی40-20:هیرسوتیسم•

(شودنمیاستفادههیرسوتیسمدرمانبرایمعموالالبته)ماه3تاهفته

ماه3-2حداقلمدتبهروزدربار3گرممیلی100تا50:اندومتریوئیدتومور•

:اندومترهایپرپالزی•

روزدرگرممیلی30:آندومتریوز•



Medroxyprogesterone Acetate

:جانبیعوارض

پاهاوزانوصورت،تورم•

عالئما،هپستانناراحتیجنسی،میلتغییرآب،احتباسکهیر،آکنه،•

ی،خواببیافسردگی،قاعدگی،نامنظمخونریزیقاعدگی،ازپیش

آنافیالکتوئیدشبهواکنشوپرموئیمو،ریزشوطاسی

تان،پسسرطانصفرا،کیسهبیماریکبدی،آدنومترومبوآمبولی،•

گاالکتورهسردرد،وزن،افزایشاستفراغ،تهوع؛آمنوره،



Medroxyprogesterone Acetate

:نکته

.یابدمیافزایشبرابر2دارومعرضدرمذکرهایجنیندرهایپوسپادیاسبروزریسک•

مونثجنینویریلیزاسیونامکان•

فتههدرآناتومیکسونوگرافیدرخواستبارداری،اولتریمستردرمصرفصورتدرلذا•

18-22

:داروییتداخالت

.کنندکمرادارواثراستممکنریفامپینفنوباربیتال،کاربامازپین،•

آمنورهاحتمالبروموکریپتین،باهمزمانمصرف•



Mefenamic Acid

استروئیدیغیرالتهابضد•

تبضدومخدرغیردردضد•

Cگروه•

250کپسول•

afterمتوسط،تاخفیفدردهایودیسمنوره:اندیکاسیون• pain

زخم،NSAIDSتوسطشدهالقاآسمحساسیت،:کنتراندیکاسیون•

گوارشی



Mefenamic Acid

:تجویزنحوهودوزاژ

روز3-2حداکثرگرممیلی250ساعت6هرسپسخوراکی،گرممیلی500:دیسمنورهدردتسکینجهت•

اسیدمفنامیکازتوانمیروز5تاروز3نهایتا.نمودمصرفمدتطوالنیرادارونبایداسید،مفنامیکزیادجانبیعوارضعلتبه•

.شودشدیدخونیکمایجادباعثتواندمیآنهفتهیکازبیشمصرف.کرداستفاده

.گرددخودداریکشیدندرازازمصرفازپسساعتنیمتاوشودمصرفآبلیوانیکباهمراه•

:جانبیعوارض

فشارخونشافزای,ضعف,تنفستنگی,افسردگی,سرگیجه,قلبضربانتعدادافزایشاسهال،تهوع،,دهانخشکی,خوابیبی•

,آلودگیخوابحالت,هاعفونت,سردرگمی,اضطراب,تب,اندامهاگزگز,خونلکوسیتکاهش,خونپالکتکاهش,

موکوسیبافتالتهاب,مغزیسکته,لرزش,خونعفونت,معدهلتهابادرار،دراخون,مقعدیخونریزی,ناخوشیاحساس

کم،همولیتیکخونیکمگوش،وزوزمثلشنواییاختالالتجلدی،بثوراتآسم،,معدهخونریزی,کبدالتهاب,زردی,دهان

باالمقادیرباتشنجوآپالستیکخونی

.گرددقطعدارومصرفشدید،اسهالبروزصورتدر:نکته•



Mefenamic Acid

:داروییتداخالت

.استممنوعآسپرینمثلپالکتیتجمعکنندهمهارداروهایباهمزمانمصرف•

.شودمی(خونفشارضداثراتکاهش)تیازیدهاتاثیرکاهشبهمنجر•

ورمذکداروهایبامسمومیتاحتمالولیتیومومتوترکساتکلیرنسکاهش•

وارفارینباهمزمانمصرفصورتدرگوارشیخونریزیخطرافزایش•

خونقندکنندهکنترلداروهایباهمزمانمصرفباخونقندبیشترکاهش•



Megestrol

پروژستین•

نئوپالسمضد•

Dگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی20و40قرص•

:اندیکاسیون

اندومترهایپرپالزیآندومتر،وپستانسرطاندرماندر•

:مصرفمنع

بیماری،کبدیفعالبیمارییاکبدینارساییواژن،نشدهدادهتشخیصخونریزیمثلمواردیدر•

بارداریپورفیری،شریانی،شدید



Megestrol

:تجویزنحوهودوزاژ

.روزدرمیلیگرم60تا40:بزرگساالندرآندومترهیپرپالزیدرمان•

.یابدادامهماه3-2حداقلکه

:ساالنبزرگدرآندومترپیشرفتهسرطانکمکییاوتسکینیدرمان•

چنددرشدهتقسیمصورتبهوروزدرداروازمیلیگرم320تا40

.میشودمصرفدوز

(روزدربار4گرممیلی40)روزدرگرممیلی160:پستانسرطان•



Megestrol

جانبیعوارض

آمبولی,فشارخونافزایش,جلدیبثورات,استفراغ,تهوع,وزنکاهش,اسهال,خوابیبی•

,بیتترومبوفل,خواباختالالت,آنمی,تعریق,نفخ,بلعدراشکال,جنسیناتوانی,ریوی

بینیلکه,(قاعدگیقطع)آمنوره,آدرنالنارسایی,وریدیترومبوز,قاعدگیاختالالت

وینهسقفسهدردرفتن،راهدراختاللسرفه،تنفس،کوتاهیسببدارومجازحدازبیشمصرف•

.شودمیتوجهکاهش

:داروییتداخل

هایپرگالیسمیتشدید•

پروژسترونهایآگونیست•

دیابتضدوانعقادضدداروهایاثرکاهنده•



Metformin

دیابتضد•

گوانیدبی•

Bگروه•

گرممیلی1000و500قرص•

:اندیکاسیون

2تیپملیتوسدیابت•

•PCOS

:کنتراندیکاسیون

CHFحاد،MIمتابولیک،اسیدوزکلیه،یاکبدعملکرداختاللحساسیت،•



Metformin

:تجویزنحوهودوزاژ

روزدرباردوگرممیلی500یاآغازروزدربار4گرممیلی850دوزبا:دیابتدر•

(روزدرگرممیلی2500حداکثر)

•PCOS:500روزدربار3خوراکی،گرممیلی

کلیهعملکرداساسبردوزتنظیم•

:نکته

.غذاستهمراهمصرف،زمانبهترین•

ف،ضع:دهیدقرارتوجهموردراهایپوگالیسمیهایواکنشمتفورمینبادرمانحیندر•

.لرزشگیجی،گرسنگی،اضطراب،تعریق،



Metformin

:جانبیعوارض

(زودگذروشایع)اسهالاستفراغ،تهوع،اشتهایی،بی•

B12نویتامیجذبکاهشاشتهایی،بیسردرد،شکم،ناراحتیهاضمه،سوءخوابی،بیشکم،گاز•

...و

:داروییتداخالت

متفورمینپالسماییغلظتافزایش،فوروزمایدباهمزمانمصرف•

متفورمینکلیرنسکاهش،سایمتدینباهمزمانمصرف•

کانالربلوکمانندشوندمیمتفورمینبهنیازافزایشبهمنجرخونقندافزایندهداروهایبرخی•

وئین،تفنیایزونیازید،هورمونی،بارداریضدداروهایاستروژن،کورتیکواستروئیدها،کلسیم،

تیروئیدیهایهورمون



Methyldopa

خونفشارضد•

آدرنرژیکآنتی•

Bگروه•

گرمیمیلی250قرص•

:اندیکاسیون

شدیدتامتوسطهایپرتانسیون•

:کنتراندیکاسیون

داروهایهمزمانمصرفسیروز،وحادهپاتیتشاملکبدیشدیداختاللحساسیت،•

مونوآمینواکسیدازمهارکننده



Methyldopa

:تجویزنحوهودوزاژ

روزدرباردوگرممیلی500-250•

:جانبیعوارض

رادیب,جلدیبثورات,استفراغ,یبوست,دهانخشکیاسهال،استفراغ،,تهوع•

,عضالنیدردافسردگی،,جنسیناتوانی,ادم,خونیکم,اسهال,کاردی

راسپانکالتهاب,زردی,مفصلدرد,پستانهاشدنبزرگآلودگی،خوابسردرد،

,وضعیتیفشارخونکاهش,کبدالتهاب,جنسیمیلکاهش,وزنافزایش,

نکراتیت،پامیوکاردیت،همولیتیک،آنمیقلب،احتقانینارسایی,بینیاحتقان

آمنوره



Methyldopa
:داروییتداخالت

لیتیومبامسمومیتخطرافزایش•

.شودنمیتوصیهگلوکوناتفروسیاسولفاتفروسباهمزمانمصرف•

.گرددمیپادومتیلخونفشارضداثرافزایشبهمنجرهادیورتیکباهمزمانمصرف•

فزایشارادوپامتیلخونفشارپایینآورندهاثراستممکنعمومیبیهوشکنندهداروهایبادوپامتیلهمزمانمصرف•

.دهد

.کندمیتشدیدراخونفشارافتخون،فشارضدداروهایسایرباهمزماندوپامتیلمصرف•

.دهدمیافزایشرافشارافتخطرهافنوتیازینباهمزماندوپامتیلمصرف•

:نکته

.هددرخاستممکنکبدعملکرد،اختاللهمولیتیکخونیکمکومبس،آزمونشدنمثبتدوپامتیلمصرفبا•

.باشدداشتهفاصلهساعتدوحداقلبایدفلورایدروی،آهن،مصرفبادوپامتیلمصرف•



Methylergonovine

ارگوتآلکالوئید•

Cگروه•

:داروییاشکال

لیترمیلیدرگرممیلی0/2تزریقی•

میکروگرم0/125قرص•

:اندیکاسیون

زایمانازپسخونریزیدرمانوپیشگیری•

:کنتراندیکاسیون

.استویروسضددارویدریافتحالدرکهHIVبهمبتالفرداکالمپسی،پرهقلبی،بیماریباال،خونفشار•



Methylergonovine

:تجویزنحوهودوزاژ

1حداکثردقیقه،15ازپسگرممیلی0/2درمانتکراروگرممیلی0/2میزانبهعضالنیتزریق:آتونی•

گرممیلی

عضالنیارگومترینگرممیلی0/2توسین،اکسیبهدسترسیعدمصورتدر:زایمانسوممرحلهفعالاداره•

:جانبیعوارض

(رحمانقباضازناشی)معدهدردمحیطی،عروقاسپاسماسهال،,سرگیجه,استفراغ,سردرد,تهوع•

:داروییتداخالت

-ارگوتآلکالوئیدهای-فروتگریپ-عروقیهایکنندهمنقبض-آزولیقارچهایضد-بتابالکرها•

-معکوسترانسکریپتازهایکنندهمهار-پروتئازهایمهارکننده-ماکرولیدها



Metoclopramide
تهوعضداستفراغوضد•

Bگروه•

:داروییاشکال

لیترمیلی2درگرممیلی10آمپول•

لیترمیلیدرگرممیلی4قطره•

گرممیلی10قرص•

:اندیکاسیون

استفراغوتهوعدرمان•

گاستروازوفاژیالریفالکس•

:کنتراندیکاسیون

کبدیویویکلنارساییگوارش،انسدادگوارش،خونریزیصرع،تشنج،اختالالتفئوکروموسیتوم،حساسیت،•



Metoclopramide

:تجویزنحوهودوزاژ

-6هروریدییاعضالنیخوراکی،گرممیلی10-5:استفراغتهوعدر•

ساعت8

شبهرعضالنییاوریدیخوراکی،گرممیلیGERD:5-15در•

بهمتوکلوپرامیدگرممیلی20تا10:جراحیازبعداستفراغتهوع•

یازنصورتدروشودمیتزریقعملاواخربهنزدیکعضالنیصورت

.باشدمیتکرارقابلعملازبعدساعت6تا4هر



Metoclopramide

:داروجانبیعوارض

شایععوارضازآلودگیخوابیاسرگیجهاحساس•

بیاسهال،آمنوره،،گاالکتورهبرونکواسپاسم،لیبیدو،تغییرآگرانلوسیتوز،نوتروپنی،تشنج،خودکشی،افکار•

..واضطرابعادی،غیرضعفخستگی،قراری،

:داروییتداخالت

.شودمیداروسداتیوعوارضتشدیدباعثCNSمضعفداروهایسایربامتوکلوپرامیدمصرف•

میکاهشرایندیگوکسجذبوافزایشراتتراسایکلینولیتیملوودوپا،دیازپام،استامینوفن،آسپرین،جذب•

.دهد

.شودمیدارواثرشدنخنثیبهمنجرتریاکحاویترکیباتو(هیوسینوآتروپینمثل)هاکولینرژیکآنتی•

.استممنوعفنوتیازینمثلهاسایکوتیکآنتیباهمزمانمصرف•

.شودتعدیلبایدداروهااینمقادیر،انسولینودیابتضدداروهایومتوکلوپرامیدهمزمانمصرفدر•



Metoclopramide

:نکات•

خطردهافزاینتواندمیامااستاستفراغوتهوعبروزمیزانکاهندهمتوکلوپرامید•

.باشدهملیبرترمپره

ریفالکسدرماندرمتوکلوپرامیدخطریبیبودننامشخصدلیلبه•

.نداردقراراولخطدرهایپرامزیس،وگاستروازوفاژیال

.استموثربسیارسزارینجراحیازناشیاستفراغوتهوعکنترلدردارواین•

.استهمراهبهتریپاسخباغذاییوعدهازقبلساعتنیممصرف•

.شودانجامدقیقه1-2طیوآهستگیبهبایدمتوکلوپرامیدوریدیتزریق•



Metronidazole

درماتولوژیکوآمیبیاخته،تکباکتری،ضد•

Bگروه•

:داروییاشکال

لیترمیلی5درگرممیلی15ولیترمیلی100درگرممیلی500:وریدیتزریقبرایآمپول•

لیترمیلی5درگرممیلی125خوراکیسوسپانسیون•

گرممیلی500واژینالقرص•

گرممیلی500واژینالشیاف•

گرممیلی500و250قرص•

%0/75موضعیژل•

%0/75واژینالژل•



Metronidazole

:اندیکاسیون

باکتریالواژینوزتریکومونیاز،•

:کنتراندیکاسیون

الکلهمزماندریافتحساسیت،•

:جانبیعوارض

دهانیرفراگالتهاب)استوماتیتاسهال،تهوع،ازعبارتندمترونیدازولجانبیعوارضترینشایع•

(محیطیعصبچندینالتهاب)محیطینوروپاتیو((کاموزبانلبها،دهان،مخاطشامل)

,زنوکاهش,تب,اسهال,سرگیجه,تشنج,استفراغ,یبوست,دهانخشکی,سردرد,تهوع•

,ددرباهمراهادرار,گلودرد,تیرهادرار,شکمیکرامپودرد,دهاندرفلزیطعم,اشتهاییبی

مغزیمشکالت



Metronidazole

:تجویزنحوهودوزاژ

:باکتریالواژینوزدر

روزهفتروزدرباردوخوراکیگرممیلی500•

روز5مدتبهروزدرباریکواژنیداخلاپلیکاتوریکمیزانبه%0/75مترونیدازولژل•

:تریکومونیاییواژینیتدر

واحددوزیکدرخوراکیگرم2•

هفتهیکبرایروزدرباردوخوراکیگرممیلی500•

.استاثربیتریکوموناییدرامااستموثرBVدراگرچهمترونیدازولژل:نکته•

واحددوزپاسخعدمصورتدرهفته،یکبرایروزدرباردوخوراکیگرممیلی500مجددا:راجعهموارددر•

بهگرمدوواحددوزصورتبه(گرمیمیلی500قرص)تینیدازولیاروز5مدتبهروزدرباریکگرمی2

روز5مدت



Metronidazole

:بارداریBVدرتجویزنحوهودوزاژ

روز7مدتبهروزدرباردوگرم،میلی500دوزباخوراکیمترونیدازول•

روز7مدتبهروزدربار3گرممیلی250دوزباخوراکیمترونیدازول•

روز7مدتبهروزدرباردوگرممیلی300دوزباخوراکیکلیندامایسین•

:بارداریتریکومونیازدرتجویزنحوهودوزاژ

بهروزدرباردوگرممیلی500یاواحدگرم2دوزباخوراکیمترونیدازول•

روز7مدت



Metronidazole

:داروییتداخالت

.شودمیخوراکیانعقادضدداروهایتاثیرافزایشباعثمترونیدازولمصرف•

پالسماییغلظتوکنندمیمهاررالیتیوموتوئینفنیمتابولیسممترونیدازول•

.دهندمیافزایشرادارواین

.شودمیدارومتابولیسمکاهشبهمنجرسایمتدین•

با(افروختگیبروکرامپسردرد،استفراغ،تهوع،)سولفیرامدیشبهواکنش•

.کندبروزاستممکنالکلحاویهایفراوردهومترونیدازولهمزمانمصرف



Metronidazole

:نکات

.شودمیدادهترجیحروزه7رژیمبهواحدتکدوزکهحاملگیدرBVانتخابیدارویاولین•

.شودمی(ایقهوه-قرمز)ادراررنگتغییرودهاندرفلزیطعمبروزبهمنجردارواین•

.شودمصرفغذاهمراهدارواستبهترواستشایعگوارشیعوارض•

خودداریالکلمصرفازبایدآنازپسساعت24تاوخوراکی،مترونیدازولبادرمانخاللدر•

.کرد

.استالزامیتریکوموناییواژینیتدرپارتنردرمان•

صورتایندرکه.شودمصرفوریدیآهستهانفوزیونصورتبهبایدفقطتزریقیمترونیدازول•

.شودقطعبایددیگرهایسرمیاهامحلولانفوزیون



Misoprostol
E1پروستاگالندینآنالوگ•

معدهمخاطکنندهمحافظتمعده،زخمضد•

Xگروه•

میکروگرم200و100قرصهای•

:اندیکاسیون

6تاحدکثرساعت6-3هرخوراکیمیکروگرم50یاواژینالمیکروگرم25:سرویکسرایپنینگ•

دوز

600وزیرزبانیمیکروگرم400یازبانیزیرمیکروگرم800-400:زایمانازپسخونریزیکنترل•

(رکتالمیکروگرم800وخوراکیمیکروگرم200:قلبیبیماراندر)رکتالمیکروگرم

خوراکیمیکروگرم600توسین،اکسیبهدسترسیعدمصورتدر:زایمانسوممرحلهفعالادراه•

شدهفراموشسقط,ناقصسقط•



Misoprostol
:کنتراندیکاسیون

تحملعدمیاآلرژینشده،کنترلصرع

:جانبیعوارض

ینالواژخونریزیاستفراغ،تهوع،درد،شکماسهال،عوارضترینشایع•

سردردتب،قاعدگی،هایکرامپو

:داروییتداخل

اسیدهاآنتی•





Nifedipine
بالکرکلسیم•

Cگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی30و20کپسول،10پرل،30و20و10قرص•

:اندیکاسیون

توکولیزصدری،آنژین،خونپرفشاری•

:کنتراندیکاسیون

داروییحساسیت•

:جانبیعوارض

ادرارتکررتهوع،جلدی،بثوراتادم،قلب،تپشکاردی،تاکیحالی،بیسرگیجه،برافروختگی،سردرد،•



Nifedipine
:مصرفنحوهودوزاژ

وشدهتجویزگرممیلی10اولیهدوزبا،(Adalat)نیفیدیپینمانندکلسیمکانالهایکنندهبلوک:توکولیز•

خونفشارکنترلباپاسخ،عدمصورتدر.شودتکرارخوراکیدقیقه20فاصلهبهبعدیدوزلزوم،صورتدر

(منیزیومسولفاتباهمزمانمصرفعدم)شودتجویزگرممیلی10دوزیکساعت6-4هرمادر،

(زبانیزیرمصرفمنع)خوراکیروزدرگرممیلی30-120:مزمنخونفشاردر•

:داروییتداخالت

وقلبنیاحتقانارساییوهدایتینقصبرادیکاردی،بروزخطردیگوکسینیابتابالکرهاباهمزمانمصرف•

.دارددنبالبهراخونفشارکاهش

میافزایشراننیفدیپیبامسمومیتاحتمالوکاهشرانیفدیپینمتابولیسمسایمتیدینباهمزمانمصرف•

.دهد

نیتروگلیسیرین,سیکلوسپورین,الکسسی,سیارگوتامین•



Nitrofurantoin

ادراریدستگاهسپتیکآنتی•

بیوتیکآنتی•

Bگروه•

گرممیلی100هایقرصولیترمیلی5سوسپانسیونصورتبه•



Nitrofurantoin

:اندیکاسیون

ادراریعفونتدرازمدتدرمانعارضه،بدونسیستیتپیلونفریت،•

:کنتراندیکاسیون

G6PDکمبودواولیگوریآنوری،کلیه،عملکرداختاللحساسیت،•

فوالت،کمبودها،الکترولیتتعادلعدمدیابت،آنمی،وآسمدر•

حویزتاحتیاطبامحیطینوروپاتیوکبدکارعیبوریویبیماری

.شود



Nitrofurantoin

:تجویزنحوهودوزاژ

:UTIدر

روز5مدتبهروزدرباردوخوراکیگرممیلی100•

ساعت6هرخوراکیگرممیلی50-100•

عددیکشبهرخوراکیگرممیلی100-50:راجعهموارد•

.استکلیهعملکرداساسبردوزتنظیم:نکته•

.شودنمیتوصیهباالمقاومتدلیلبهسیلینآمپیUTIدرمانجهت•



Nitrofurantoin

:حاملگیدرتجویزنحوهودوزاژ

:UTIدر

میلی100یاروزدربار4گرممیلی100-50یادوزتکگرممیلی200نیتروفورانتوئین•

روزدرباردوگرم

دریاروز7-5روزدرباردویاروز10تاروزدربار4گرممیلی100نیتروفورانتوئین•

روز10تاخوابهنگام

روز21تاروزدربار4گرممیلی100نیتروفورانتوئین:درمانشکستموارددر•

بارداریپایانتاخوابهنگامدرگرممیلی100:پابرجاعودموارددر•

روز10-3روزدربار2گرممیلی100:سیستیت•



Nitrofurantoin

:جانبیعوارض

.هستندیننیتروفورانتوئاصلیجانبیعوارضاستفراغ،وتهوعاشتهایی،بی•

خون,تب,سرفه,کهیر,سرگیجه,سینهقفسهدرد,سردرد،شکمگاز•

خواب,سوزشکهیر،,پوسترنگتغییر,خارش,لرزش,مدفوعدر

وناراحتیازعمومیاحساس,پاودستدرمورموروحسیبی,آلودگی

ایهجوش,نفستنگی,عضالتومفاصلدرد,صداخشونت,بیمارییا

,پاهاودستهادهان،صورت،ورم,تنفسیابلعدرناگهانیمشکل,پوستی

هپاتیتادرار،درخون,قیریسفید،وسیاهمدفوع



Nitrofurantoin

:داروییتداخالت

.شوندمینیتروفورانتوئینجذبکاهشباعثمنیزیومحاویاسیدهایآنتی•

.شودتروفورانتوئیننیبامسمومیتبروزسبباستممکنتوبولی،دفعکاهشدلیلبه،پروبنسیدبانیتروفورانتوئینهمزمانمصرف•

.دهدمیافزایشراعصبیمسمومیتخطر،نوروتوکسیکداروهایبادارواینهمزمانمصرف•

.یابدمیافزایشهپاتوتوکسیکداروهایسایرمصرفدنبالبهدارواینمصرفازناشیکبدیمسمومیتخطر•

.دهدمیکاهشرانوروفلوکساسینوسیپروفلوکساسینداروهایمیکروبیضداثردارواینمصرف•

:نکته

.شودادرارگلوکزآزموندرکاذبمثبتپاسخموجباستممکندارواین•

.کندتغییرایقهوهتازرداستممکنبیمارادراررنگ•

.شودمصرفشیریاغذاباداروایناستبهتر•



Nystatin

قارچضد•

Cگروه•

:داروییاشکال

واحد100000واژینالقرص•

لیترمیلیدرواحد100000قطرهوسوسپانسیونوموضعیپماد•

واحد500000قرص•



Nystatin

:اندیکاسیون

دهانیوواژینالکاندیدیازوقارچیهایعفونت•

:کنتراندیکاسیون

حساسیت•

:تجویزنحوهودوزاژ

بار4خوراکیسوسپانسیونازواحد400،000-600،000:بزرگساالندهانیکاندیدیاز•

عالیمرفعازبعدازبعدساعت48حداقلمدتبرایدهاندرنگهداشتنبصورتروزدر

میگذاشتهواژنداخلکامالروزدرباردویایکواژینال،قرصیک:واژینالکاندیدیاز•

یابدادامهروز14مدتبهبایددرماناین.شود



Nystatin

:توجه

.استارجحنیستاتینبهمیکونازولبارداری،درکاندیدیازدر•

.استتاثیربیپستاننیپلکاندیدیازبرنیستاتین•

:جانبیعوارض

ناستیوسندرم,شکمیدردهای,پوستیراش,اسهال,استفراغ,تهوع•

جانسون

:داروییتداخالت

جوآبمخمر



Ondansetron

سروتونینگیرندهآنتاگونیست•

استفراغوتهوعضد•

Bگروه•

:داروییاشکال

لیترمیلیدرگرممیلی2تزریقی•

لیترمیلی5درگرممیلی4محلول•

گرممیلی4قرص•



Ondansetron

:اندیکاسیون

هایپرامزیسجراحی،ازپسویژهبهشدیداستفراغوتهوع•

:کنتراندیکاسیون

کتونوریفنیلبهمبتالافرادحساسیت،•

:تجویزنحوهودوزاژ

وریدییاعضالنیگرممیلی4:شدیداستفراغتهوعدر•



Ondansetron

:جانبیعوارض

.شودمیایجادیبوستوگرفتگیگروگرمااحساسسردرد،•

.دهدمیرخگاهاًکبدیهایآنزیمدرموقتافزایش•

.دهدمیرخآنافیالکسیشاملحساسیتافزایشهایواکنش•

.شودمیگزارشکاردیبرادیوکاردیتاکیخون،فشارافتسینه،قفسهدردندرتاً•

.شودمیایجادوریدیداخلسریعتجویزطیدیدتاریمثلدیدموقتاختالالتوسرگیجه•

,تزریقمحلدردرد,پارستزی,خستگی,آلودگیخواب,خارش,ادراریاحتباس,اضطراب,تب,اسهال•

بافتیاکسیژنکمبود

سروتونینسندروم•

QTفاصلهشدنترطوالنی•



Ondansetron

:داروییتداخالت

کتوکونازول•

.یدافزامیراداروکلیرانسریفامپینتوئین،فنیکاربامازپین،•

.افزایدمیراASTوALTسرمیغلظتاندانسترون:نکته•

آپومورفین•



Oxybutynin

کولینرژیکآنتیومثانهاسپاسمضد•

Bگروه•

گرممیلی5قرص•

:اندیکاسیون

نوروژنیکمثانهنشدنیمهارهایاسپاسمعالئمبهبود•

ادراریشبومثانهعصبیثباتیبیادرار،اختیاریبیوتکرردرمان•

:اثرمکانیسم

انهمثعضلهانقباضدفعاتکاهشمثانه،ظرفیتافزایشادرار،دفعفوریتاحساسکاهشاسپاسم،ضد•

:کنتراندیکاسیون

روجیخمجرایدرعمدهانسدادگراویس،میاستنیگوارشی،انسداداولسراتیو،کولیتگلوکوم،حساسیت،•

ادراریاحتباسمثانه،



Oxybutynin

:تجویزنحوهدوزاژو

روزدربار4تاگرممیلی5حداکثر.بار3تا2روزانهخوراکیگرممیلی5•

:جانبیعوارض

ریت،گاستاستفراغ،تهوع،دید،تارییبوست،بزاق،ترشحکاهش،دهانخشکی•

یمجراعفونتکردن،ادراردرمشکل(هابچهدرخصوصبه)صورتبرافروختگی

اسهال،تعریق،کاهشچشم،وپوستخشکیسرگیجه،گیجی،سردرد،ادرار،

،قراریبیخوابی،بیراش،،وازودیالتاسیون-کاردیتاکیتشنج،وآریتمی

رینیتمعده،دردغذا،هضماختاللمعده،ریفالکس

.شودمصرفشیریاغذاهمراهاستبهترگوارشی،عوارضکاهشمنظوربه•



Oxybutynin

:داروییتداخالت

،دهانخشکیبهمنجرهاکولینرژیکآنتیسایرباهمزمانمصرف•

.شودمیکولینرژیکیآنتیاثراتتشدیدوآلودگیخوابویبوست

.شودمیبوتینیناکسیغلظتبرابردوافزایشبهمنجرکتوکونازول•

.شودمیاستامینوفنجذبدرتاخیربهمنجر•

.یابدمیافزایشآتنولولجذب•



Oxytocin
خلفیهیپوفیزهورمونمشابهپپتیدیپلیهورمون•

رحمانقباضاتمحرک•

شیرترشحمحرک•

Xگروه•

لیترمیلیدرواحد10و5آمپول•

:اندیکاسیون

ردیاناکاملسقطدرجنینخروجبهکمک,جفتخروجازپسزایمانازبعدخونریزیکاهش,زایمانوتقویتالقای•

Oxytocinجنینیدیسترسبررسیورحمی-جفتینارساییبررسیدرمانی،سقط Challenge Test

:کنتراندیکاسیون

وزایماندننبونزدیکجنینی،دیسترسمادر،لگنبهنسبتنوزادسروضعیتبودننامناسبدارو،بهمفرطحساسیت•

نوزادبودننارس



Oxytocin

:تجویزنحوهودوزاژ

عضالنیتزریقیالیتر3تاحداکثردقیقهدرقطره60سرعتبالیتر1درواحد40وریدیانفوزیون:آتونی•

میومتردرمستقیمصورتبهواحد10

باز،رگوجودصورتدرعضالنی،واحد10نوزاد،کاملخروجازپسبالفاصله:زایمانسوممرحلهفعالاداره•

حالتبهرحمتونکهزمانیتادقیقهدرسیسی10قطرات،تنظیمسرعت)سیسی500سرمدرواحد10

(زایمانازپسبخشبهمادرانتقالتادقیقهدرسیسیدوآنازپسوبرگرددعادی

واحد5وریدیداخلتزریقخونریزی،رفتندستازکاهشورحمانقباضاتتقویتجهت:سزارینحیندر•

توسیناکسی

دقیقهدرلیترمیلی10سرعتباکریستالوئیدلیترهرازایبهواحد20وریدیداخلانفوزیون:سزارینازپس•

تولدازپس

سرمسیسی500درواحد20:وارونگیموراددررحمجاانداختنازپس•



Oxytocin
:جانبیعوارض

پذیریکتحریافزایش,رحماسپاسم,جلدیبثورات,آریتمی,استفراغ,آنافیالکتیکهایواکنش,تهوع•

قلبضربانافزایشوخونفشارکاهشهیپوناترمی،وآببامسمومیت,رحم

:داروییتداخالت

کاربوپروست,دینوپروستون•

:نکات

در.نمودیمتنظتوانمیفردهرنیازبامطابقرادارومقداررحم،فعالیتوجنینقلبضرباندقیقکنترلبا•

.شودقطعبایدتوسیناکسیدارویجنینی،اختالالتیارحمفعالیتافزایشمشاهدهصورت

.شوداجتناببایددارووریدیداخلسریعتزریقاز•

بسباستممکن،مایعاتاززیادیحجموریدیداخلتزریقباهمراهداروزیادمقادیرمدتطوالنیتجویز•

نمودهفادهاستالکترولیتحاویهایکنندهرقیقازبایدبنابراین.شودخونسدیمکاهشوآببامسمومیت

.نمودمحدودرامایعاتمصرفوزیادراتوسیناکسیغلظتو



Penicillin G(بنزاتین)

بیوتیکآنتی•

طبیعیسیلینپنی•

Bگروه•

:داروییاشکال

واحد600,000ویال•

واحد1,200,000ویال•



Penicillin G
:اندیکاسیون

GBSپروفیالکسیوسیفلیس•

:کنتراندیکاسیون

حساسیت•

:بارداریغیروبارداریدرتجویزنحوهودوزاژ

عضالنیواحدمیلیون2/4:زودرسنهفتهیاثانویهیااولیهسیفلیس•

7/2:اندودهبنهفتهسیفلیسمبتالنامعلوممدتبایاوسالیکازبیشکهبیمارانیدر•

هفتههرعضالنیصورتبهواحدیمیلیون2/4دوزسهدرواحدمیلیون

3-2/5ساعت4هرسپسوریدی،داخلواحدمیلیون5اولیهدوز:GBSپروفیالکسی•

زایمانزمانتاوریدیداخلواحدمیلیون



Penicillin G
:جانبیعوارض

مفرطیتحساسدچارکهبیمارانیدرآنافیالکتیکشوکوآنژیوادممفاصل،دردتب،کهیر،شاملحساسیتیهایواکنش•

شوندمی

:داروییتداخالت

تتراسیکلین•

)تیکآنافیالکهایواکنشبروزشدتوخطافزایشباعثآدرنرژیکبتاکنندهمسدودداروهایبادارواینهمزمانمصرف•

.شودمی(حساسیتی

.دهدمیکاهشراجیسیلینپنیجذبکلرامفنیکل،یاکلستیرامینهمزمانمصرف•

:نکته

بارداریغیروبارداریدرسیفلیسانتخابیداروی•

.استموثربسیارمادرزادیسیفلیسازپیشگیریجهت•

.استمناسبانتخابسفتریاکسونوآزیترومایسینسیلین،پنیبهحساسسیفلیسبهمبتالزناندر•



Phenazopyridine
نارکوتیکغیرآنالژزی•

ادراریمجاریکنندهبیحسودردضد•

Bگروه•

گرممیلی100قرص•

:اندیکاسیون

تاهکومدتبرایتحتانیادراریمجاریمخاطتحریکازناشیادرارتکرریافوریدفعاحساسسوزش،درد،•

:کنتراندیکاسیون

نفریتپیلووگلومرونفریتهپاتیت،اورمی،کلیوی،نارساییحساسیت،•

.شودمصرففراواناحتیاطبابایدفاویسمیاG6PDنقصبهمبتالبیماراندر•

طولادراری،مجاریعفونتدرماندرباکتریضدداروییکبافنازوپیریدینهمزمانمصرفصورتدر•

.باشدروزدوازبیشنبایدفنازوپیریدینبادرمان



Phenazopyridine
:تجویزنحوهودوزاژ

روزدوبرایروزدربار3خوراکی،گرممیلی200-100:دیزوریتسکین•

.نشودهاستفادروزدوازبیشفنازوپریدینادراری،ضدباکتریالآنتیباهمراهمصرفدر•

:جانبیعوارض

سوءهاضمه،استفراغ،تهوع،آنمی،معده،کرامپیادردسردرد،گیجی،سرگیجه،•

فشارافزایشپوست،یاچشمهاشدنزردعادی،غیرخستگییاضعفمتهموگلوبینمی،

وپاهاانگشتها،صورت،تورمادرار،میزاندرناگهانیکاهشتنفس،دراشکالخون،

تشنگیاحساس

:داروییتداخل

رمدسیویر,پریلوکائین•



Phenazopyridine

:نکته

.شودمصرفغذاازبعد•

.شودنوشیدهآبزیادمقادیردارواینمصرفهنگامدر•

.دهدمیتغییرقرمزیانارنجیبهرابیمارادراررنگاغلب•

.شودادراریآزمایشاتدرغیرمعمولنتایجایجادسببتواندمی•

مصرفبایددبیافتاتفاقفنازوپیریدینمصرفاثردرچشمسفیدییاپوستزردیچنانچه•

تجمعهنتیجدروکلیهعملکرددراختاللنشانگرمیتواندمسالهاین).نمودقطعرادارو

(.باشددارو

.داردممنوعیتکلیهعملکرداختاللموارددردارومصرف•



Podophyllin

Cگروه•

.کندمیمتوقفمتافازمرحلهدررامیتوز•

رایبموضعیصورتبهواستسلولبرایسمیمادهیکپدوفیلین•

.شودمیاستفادهتناسلیهایزگیل

.استپودوفیلوتوکسینآنموثرهماده•



Podophyllin
:اندیکاسیون

آنالپریوخارجیتناسلیزگیل•

.شوداستفادهنبایدپیشابراهوسرویکسهایزگیلدر•

:کنتراندیکاسیون

ازعدبساعتچندتا,دارواینبهمفرطحساسیت,شیردهی,دیابت•

لکه,خال,مخاطیبافت,کنیددوریاتانولمصرفازاستعمال

تاختالال,دهندهخونریزیزگیل,بزرگتناسلیزگیل,مادرزادی

خونگردش



Podophyllin
:تجویزنحوهودوزاژ

.ودشمشخصآنبهحساسیتوضعیتتابماندموضعدردقیقه40-30اولدوز•

سپسوبماندموضعدرشرایطبرحسبساعت6-1تواندمیبعدیدوزهای•

.شودشسته

.شودمیانجامهفتهدرباریکصورتبهپروسهاین•

3مدتبهکرم،یاالکلیژلیاالکلدردرصد0/15پدوفیلوتوکسینحاویفراورده•

قابلهفته5تادرمان.شودنمیشستهالبتهکهشودمیمصرفبار2روزهرروز

.استتکرار

توصیهلزومصورتدرباریکایهفته%80اسیدکلرواستیکتریبارداری،در•

.شودمی



Podophyllin
:جانبیعوارض

فلج,کما,ترومبوسایتوپنی,لکوپنی,پاراستزی,تب,کهیر,نکروز•

آنوژنیتالناحیهشدیدنکروز,اسکار,ایروده

:داروییتداخالت

کورتیکواستروئیدها•



Podofilox
ازایدارتریپوترخالصشکلپودوفیلوتوکسیندیگرنامباپودوفیلوکس•

.استژنیتالخارجناحیههایزگیلدرمانبرایواستپودوفیلین

Cگروه•

.دشواستعمالموضعدرروزسهبرایساعتدوازدههرپودوفیلوکسداروی•

چهارتاایهفتهیکسیکلاینشاید.نشوداستعمالداروروزچهارسپس

.شودتکرارمرتبه

:جانبیعوارض

,امهاگزاندگز,استفراغ,گیجی,تهوع,التهاب,سردرد,خوابیبی,درد•

خورندگی,قرمزی,ادراردرخون,سوزش,خارش,خونریزی



Progesterone
پروژستین•

(نشدهمشخص)گروه•

:داروییاشکال

گرممیلی200و100کپسول•

گرممیلی400،200شیاف•

گرممیلی100واژینالقرص•

گرممیلی50و25آمپول•



Progesterone
:اندیکاسیون

پیشرومسنداندومتریوز،ترم،پرهزایمانازپیشگیریرحم،طبیعیغیرخونریزیآمنوره،•

زایمانازبعدافسردگیزرد،جسمنارساییسقط،ازپیشگیریقاعدگی،از

:کنتراندیکاسیون

شدیدماریبیترومبوآمبولیک،اختالالتسابقهها،پروژستینبهنسبتمفرطحساسیت•

واژینالنشدهدادهتشخیصوغیرطبیعیخونریزیسینه،سرطانکبدی،

:جانبیعوراض

وزن،تغییراتادم،آمنوره،قاعدگی،خونجریاندرتغییربینی،لکهنامنظم،خونریزی•

افسردگیکلوآسما،جلدی،بثوراتصفراوی،یرقانرحم،دهانهترشحاتتغییرات



Progesterone
:تجویزنحوهودوزاژ

روز8تا6مدتبهعضالنیراهازگرممیلی10تا5روزانه:آمنوره•

میتجویزروز6مدتبهعضالنیراهازگرممیلی10تا5روزانه:DUBیارحمیفونکسیونلخونریزیدرمان•

واحددوزصورتبهعضالنیراهازگرممیلی100تا50یاشود

دبایدرمانشروع.شودمیتزریقعضالنیراهازبیشتریاگرممیلی12.5روزانه:زردجسمنارساییدرمان•

ادامهبارداری12هفتهتاگاهیولیاستهفته2معموالدرمانمدتوباشدگذاریتخمکازبعدروزچند

.شودمیداده

قاعدگیشروعازپیشهفتهدورکتالراهازشیافیکروزانه:قاعدگیازپیشسندرم•

میلی200-100میزانبهروزانهپروژسترونشیاف:24هفتهازقبلمترمیلی20ازترکوتاهسرویکسطول•

بارداری36هفتهتاگرم

پایانتاروزدرباردوگرممیلی200سیکلوژستواژینالشیاف:بارداریاولماهه3درتخمدانکردنخارج•

12هفته



Progesterone
:داروییتداخالت

رارونیپروژستداروهایتاثیرریفامپینوکاربامازپینها،باربیتورات•

.دهندمیکاهش

روزبباعثاستممکنهاپروژسترونباهمراهبروموکریپتینمصرف•

.شودآمنوره



Promethazine

هیستامینآنتی•

استفراغضد•

H1گیرندهآنتاگونیست•

Cگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی25تزریقی•

لیترمیلی5/گرممیلی5شربت•



Promethazine

:اندیکاسیون

,حرکتبیماری,آلرژیکواکنش,آورخواب,آرامبخش,بینیآبریزش•

ازبعددردواستفراغ،تهوع,پوستیدارخارشهایراش,عطسه,خارش

جراحی

:کنتراندیکاسیون

,اناستخومغزسرکوب,بستهزاویهباگلوکوم,رودهانسدادحساسیت،•

مشکالت,تشنجانواع,پارکینسونشبهعالئم,خوابآپنه,کبدمشکالت

مزمنیبوست,کما,پروستاتبزرگی,ریهمشکالت,قلبی



Promethazine

:تجویزنحوهودوزاژ

:کهیروآنافیالکسیآلرژیکرینیتحساسیتی،هایواکنشدرمعمولدوز

.خوابهنگاممقعدییاخوراکیگرممیلی25یاخوابهنگاموغذاازقبلمقعدییاخوراکیگرممیلی12.5تا6.25•

.شودتکراربعدساعت2نیازصورتدردوزتکبصورتوریدییاعضالنیمیلیگرم25:تزریقی•

:آوریخوابوآرامبخشیدرمعمولدوز

دوزتکبصورتمقعدییاخوراکیگرممیلی50تا25•

عضالنیگرمیمیلی25آمپول:میگرنحمالتدر•

:تزریقی

وریدییاعضالنیمیلیگرم50:زایماناولیهمراحل•

وریدییاعضالنیگرممیلی50تا25:شبانهآوریخواب•



Promethazine

:تجویزنحوهودوزاژ

:حرکتبیماریدرمعمولدوز

:درمان

نیازبهبستهساعت6تا4هرگرممیلی25تا12.5سپسمقعدییاخوراکیگرممیلی25ابتدا:خوراکی•

ساعت4هروریدییاعضالنیگرممیلی25تا12.5:تزریقی•

:پیشگیری

لزومصورتدرساعت12تا8هرسپسحرکتازقبلدقیقه60تا30مقعدییاخوراکیگرممیلی25•

:استفراغوتهوعدرمعمولدوز

.لزومصورتدرساعت8هرمقعدییاخوراکی,وریدی,عضالنیگرممیلی25تا12.5:درمان•

ساعت6تا4هرخوراکیگرممیلی25:پیشگیری•



Promethazine

:جانبیعوارض

انیت،عصبهیجان،هایپوتانسیون،تنفسی،دپرسیونآلودگی،خواب•

رشیپحرکاتبیثباتی،یاکارانجامدرمهارتدادندستازبیقراری،

کاهشدید،تاریدستها،دادنتکاتورعشهصورت،وسرعضالت

تهوع،پوست،خشکیدهان،خشکیکودکان،درویژهبههوشیاری

جی،گیسردرد،نور،بهحساسیتوکاردیتاکییابرادیاستفراغ،

گوشدرزنگصدای،خستگی,توهمآسم،



Promethazine

:داروییتداخالت

CNSمضعفداروهاییاهاهیستامینآنتیسایرباهمزمانمصرف•

هااضطرابضدوآورهاخوابها،آرامبخشها،باربیتوراتالکل،مثل

.کنداعمالآنهابرسینرژیستیاثراستممکن

.کاهدمیرالوودوپاپارکینسونیضداثر•

.کندمیتشدیدرافشارافتنفرین،نوراپیبامصرفهمزمانی•



Sinecatechins
Veregen

Cگروه•

میاستفادهتناسلیزگیلدرمانبرایبیمارخودتوسط%15سینکاتچینز•

استعمالهازگیلرویموضعیطوربهماه4مدتبهروزدرباسهوشود

.شودمی

:جانبیعوارض•

دردوخارشسوختگی،قرمزی،•

دغدتورممانندشدیدتریسیستمیکهایواکنشنادر،بسیارموارددر•

دهشگزارشنیززخموگاهختنهناحیهالتهابفرج،وواژنالتهابلنفاوی،

.اند



Tranexamic Acid

خونبندآورنده•

فیبرینولیزآنتی•

Bگروه•

:داروییاشکال

گرممیلی500آمپول•

گرممیلی250کپسول•

:اندیکاسیون

گیقاعدودماغخون،دندانکشیدن،جراحی،زایمان،ضربهازناشیشدیدریزیخوندرمانوپیشگیری•

:کنتراندیکاسیون

حساسیتهورمونی،هایبارداریضدباهمزمانمصرفترومبوز،عروق،درفعاللختهوجود•



Tranexamic Acid

:تجویزنحوهودوزاژ

روز4تاسهبرایساعت6هرکپسول3تا2حد،ازبیشخونریزیشروعبا:هایپرمنورهومنوراژی•

اکسیتجویزکهمواقعیدر)بعدساعتنیمآنتکرارخونریزیادامهصورتدردقیقهیکدرگرم1آهستهوریدیتزریق:آتونی•

(باشدمحتملتروماازناشیخونریزیوبودهناموفقخونریزیتوقفدرپروستاگالندینوتوسین

تزریقیشکلبهروزدربار4-3گرمیک:مثانهاکتومیوجراحیدر•

.نشوداستفادهروز5ازبیشدرماندورهیکدر•

.نشودمصرفدارواستنشدهشروعبیمارقاعدگیسیکلکهصورتیدر••

:جانبیعوارض

دردخستگی،،عضالنیکرامپسرگیجه،بینایی،تغییراتشدید،سردردترومبوآمبولی،ترومبوز،فشار،افتاسهال،استفراغ،تهوع،•

,میالژی,آلرژیکدرماتیت,(وریدیسریعتزریقبا)خونفشارکاهش,قاعدگیاختالالت,پشتدرد,آرترالژی,آنمی,شکمی

نازالمشکالت



Tranexamic Acid

:داروییتداخالت

خطراستروژن،حاویبارداریازپیشهورمونیداروهایباهمزمانمصرف•

.بردمیباالراترومبوز

ترومبولیتیکعوارضانعقادی،مهارضدخوراکیداروهایباهمزمانمصرف•

.افزایدمیرا

فیبرینوژن,رالوکسیفن,ترتینوئین•

دورهصورتبهچشمیمعایناتمدت،طوالنیدرمانبهنیازصورتدر:نکته•

.استالزامیای



Triamcinolone NN

موضعیقارچضدوبیوتیکآنتیموضعی،آدرنوکورتیکوئیدترکیب•

التهابضد•

Cگروه•

:داروییاشکال

میلی2.5نئومایسین+گرممیلی1تریامسینولون)موضعیکرموپماد•

گرمبر(واحد100000نیستاتین+گرم

لیترمیلیدرگرممیلی40آمپول•



Triamcinolone

:اندیکاسیون

دروصخصبهباکتریاییوکاندیدائیعفونتباهمراهپوستالتهابپوستی،کاندیدیازدرمان•

زناندرواژنکاندیداییهایعفونت

واژنسوزش•

:کنتراندیکاسیون

حساسیت•

:تجویزنحوهودوزاژ

پوستمحلرویبرباردوروزانه•

تجویزتیاطاحبابایدپوستیویروسیعفونتهایسایریاواگزماتبخال،بهبیمارابتالءصورتدر•

.شود



Triamcinolone

:جانبیعوارض

الیه,تپوسالتهاب,پذیریتحریک,تاول,سوزش,پوسترنگتغییر,پوستخشکی,خارش•

درشدنپوستهپوستهپوست،شدننرم,سوزعرق,ثانویهعفونت,پوستقرمزی,برداری

داروبهحساسیتصورت

:داروییتداخل

مدتنیطوالمصرفصورتدرآمینوگلیکوزیدهاسایربامشترکپوستیحساسیتایجاداحتمال•

انانتریامسینولون

سیستمیکجذبصورتدرداروهاسایرباانانتریامسینولونپمادتداخلایجاداحتمال•

باانناتریامسینولونهمزمانمصرفصورتدرگوشیاکلیهبهمربوطعوارضبروزخطرافزایش•

یاپالتینسیسها،سفالوسپورینبرخی،(سیکلوسپوینوانکومایسین،)نفروتوکسیکداروهایسایر

فوروزمایدواسیداتاکرینیکماننداتوتوکسیکداروهایباهمراه



Triple Sulfa

سولفونامید•

واژینالهایعفونتدرباکتریالآنتی•

Cگروه•

واژینالکرموواژینالقرصصورتبه•

:اندیکاسیون

گاردنرالیاتریکوموناکاندیدا،ازناشیواژینالالتهابدرمان•

:کنتراندیکاسیون

حساسیت•

،(نروبیبیلیافزایشبهمنجرشیرخواراندر)شیردهیوکبدعملکرداختالل،G6PDکمبود:احتیاطموارد•

کلیهعملاختاللپورفیری،



Triple Sulfa

:مصرفنحوهودوزاژ

10تا4برایروزدرباردویایکواژینالصورتبهدارواز(گرم6تقریبا)اپلیکاتوریک:کرم•

.روز

.روز10مدتبرایروزدرباردویایکواژینالبصورتشیافیک:واژینالشیاف•

:جانبیعوارض

همسرتناسلیآلتتحریکوتورموقرمزیپوستی،بثوراتوخارشسوزش،صورتبهحساسیت•

:داروییتداخل

واژینالداروهایسایرهمزمانمصرف•

.شوداستفادهکاندومازیاپرهیزجنسیرابطهازمصرفزماندر•





اصول  نسخه نویسی صحیح

بی توجهی .باشدنسخه بخش مهم از مراحل درمان بیماری می•
تواند منجر به بروز نسبت به رعایت دقیق اصول نسخه نویسی می

مشکالتی گردد
شفاهی از نسخه عبارتست  از یک دستورداروئی که بطورکتبی ویا•

یا سایر افرادی که مطابق قانون  ماما وطرف پزشک ،دنداپزشک،
.اجازه تجویز  دارو را داشته باشند صادر میگردد

ه  وجه مشخصه ای که نسخه دارویی  باید دارا باشد این است ک•
.ی معین درزمان مشخص جهت فرد بخصوصی تجویزشودیدارو



مشحصات یک نسخه داروئی

نام،آدرس وتلفن نویسنده نسخه-1•
نام وآدرس و سن بیمار-2•
date of prescription:تاریخی  که نسخه نوشته شده است-3•

ودرمانی  قیدتاریخ نوشته شدن نسخه برای استناد در موارد قانونی•
.ضروریست 

6درمورد نسخ حاوی داروهای قابل تجدید درصورتی که بیش از•
مجدد ماه از تاریخ نوشتن چنین نسخه ای گذشته باشد پیچیدن

ماه3-6آنها غیر مجاز است ودربسیاری از کشورها یک نسخه 
.اعتبار دارد



عنوان نسخه یا سرنسخه
The Superscription

درهم XوRسرنسخه یا شروع نسخه بعنوان یک سمبل با عالمت •
.ادغام شده مشخص می شود

بمعنی دریافت  Recipeر سد مخفف شده کلمه التین به نظر می•
ر میدانند  باشد برخی از مورخین این سمبل را از ستاره ژوبیتکنید

کار می رفته  که توسط قدما بعنوان کمک کننده به بهبودی بیماران ب
ار وبا گذشت زمان تحریف وبصورت کنونی مورد استفاده قر

.میگیرد



متن نسخه

قسمت اصلی یامتن نسخه  تحت این نام بوده  وحاوی اسامی  •
این قسمت نسخه.ومقادیر  موارد داروئی تجویز شده می باشد

باید  این بخش.بایستی  دقت وتوجه بیشتری به آن مبذول نمود
.خوانا،کامل وصحیح باشد



:عامل باید مشخص گردد6درمورد هرقلم داروی تجویز شده بطورمعمول 

نام دارو  -1•
شکل دارو-2•
واحد داروئی-3•
تعداد دارو-4•
نحوه مصرف-5•
فواصل تجویز-6•



خطاهای ناشی از عدم رعایت اصول نسخه نویسی

هت  خطای ناشی از تحویل یک دارو بجای داروی دیگر بعلت شبا•
امالیی مخصوصاً درحالتهایی که خط پزشک خوانا نباشد ویا

 :Adalat, Adult coldامالءکلمه را کامل ننویسد مثل 
methimazole,methocarbamol,metronidazole

ظر  خطای ناشی از تحویل یک واحد دارویی متفاوت با فرم مورد ن•
(میلی گرمی10بجای ایندرال40ایندرال )
ول  کپس)خطای ناشی ا زتحویل یک شکل داروبجای شکل دیگر•

(بجای ویال
(IVبجای IMتزریق )خطای ناشی از نحوه مصرف•
خطای ناشی از تحویل تعداد موردنظر دارو•



دستور مصرف دارو به بیمار
Transcription or Direction for patient

ند   در صورتی که بیمار برای اولین بار از دارویی استفاده می ک•
اید بیان  توضیحات مربوط به نحوه کاربرد صحیح را نیز برای وی ب

کرد
سمت  جهت جلوگیری از خطرات ناشی از تفسیر غیر صحیح، این ق•

ن بطور خوانا وکامل به زبان فارسی نوشته شود واز بکار برد
.اختصارات خودداری شود

ه بار درروز  اکتفا کردن به نوشتن تعداد دوز روزانه بطورکلی مثالً س•
.گمراه کننده است و باید بطور دقیق فاصله آنها ذکر شود



ا حتی المقدور از نوشتن کلمه طبق دستور خودداری شود زیر•
دربیشتر موارد منجر به عدم راهنمائی بیمار ورعایت نکردن

.دستورمصرف صحیح دارو میشود
ی درمورد رعایت نوع غذا،نوشیدنی وسایراطالعاتی که بیمار بایست•

.داروهایش داشته باشد را مشخص کند
ود همانطو رکه نوشته شده داده شیا جایگرین نشود قید کلمه •

دربرخی  کشورها الزامی است وگرنه دکتر داروساز مجاز به 
.جایگزین کردن  دارو است

حداکثر As requiredدر صورت لزوم در مورد دستور داروئی •
. ودمقدار مصرف وکمترین فاصله زمانی مصرف دارو باید قید ش



د که  بیماران داروی خود را به درستی مصرف نمیکنن% 50بطورمتوسط 
:علل آن عبارتست از

نشانه های بیماری فروکش کرده(الف•
عوارض جانبی دارو بروز کرده( ب•
بیمار دارو را کارساز نمیداند(ج•
(مصرف تعداد زیاد دارو)برنامه مصرف دارو پیچیده است(د•
فقدان آموزش الزم درمورد مصرف داروها(ه•



یک هماهنگی منطقی مابین دستورها وهشدارها که پزشک •
.وداروساز میدهند باید وجود داشته باشد

گونه  بیماران میدانندکه داروئی که میگیرند را باید چ% 60کمتراز •
حوه مصرف پزشک باید اطمینان یابد که بیمار بخوبی ن.مصرف کنند

توان  وچگونگی مصرف داروهای خود رامیداند واین مسئولیت را نمی
.بعهده هیچکس دیگر گذاشت



دستور تکرار نسخه

دراین قسمت ذکر دستورات خاصی توسط پزشک الزم •
یا تجویز مثالًتعداد  دفعاتی که نسخه بایست تکرار شود.میباشد

.شود مشخص میگردد
از تاریخ صدور آن ماه6یا بعداز مرتبه5یک نسخه نباید بیش از •

.تکرار شود



برخی از نکات مفیددرنسخه نویسی

همه بیماران نیاز  به درمان با دارو ندارند ودربسیاری از موارد •
.باراهنمائی کردن ودرمان غیرداروئی مشکل بیمار حل میشود

ه باپیشوند  هرگز از نام شیمیایی دارو استفاده نکنید بویژه آنهائی ک•
.عدد هستند 

ه تجویز نام دارونباید به اختصار نوشته شود وبجز درموارد خاصی ک•
ام ژنریک  یک شکل دارو برا ی بیمار مزیت داشته باشد استفاده از ن

.ارجحیت دارد
ارد نوع  در صورتی که از نام تجاری استفاده شود ویا پزشک قصد د•

ک  داروی بیمار در دوران درمان ثابت بماند می بایست نام ژنری
ید شود دارو نوشته شود وبدنبال آن کارخانه سازنده درون پرانتز ق

وپزشک تاکید نماید که فقط همان  نوع دارو داده شود نام دارو
.معموالً به انگلیسی نوشته می شود



)شکپزنامشاملکهشودنوشتهایسرنسخهرویبایدنسخه-•
نظامشماره–تلفن–مطبکاملآدرس،(تخصصنوعباهمراه

.باشدبیماراسموتاریخ–پزشکی
التینبهدارو،مقدار–آنهامصرفیاشکال–داروهااسامی-2•

)فارسیبهدارواستفادهنحوهومصرفمقدار.شودنوشته
.شودمرقوم(خودنویسیاباخودکار

نوشتهخطخوشلزوماوخواناوصحیححتماداروهااسامی-3•
.گرددقیدبزرگداروهراسماولحرفوشود

.شودمهروامضاحتمانسخه-4•



اضافهانامککهگرددبستهنسخهانتهاییقسمتالمقدورحتی-•
ودردضدداروهایدرموردبخصوص.نباشددیگریدارویکردن

.کدئینه
ایواشکالهرگونهبروزصورتدرکهشودیادآوریبیماربه-•

پزشکبا،دارومصرفمقدارونحوهدرشکیاوغیرعادیعالئم
.بگیردتماس



• Capsuleکپسول 
• Creamکرم
• Dropقطره 
• Elixirالگزیر
• Enemaانما 
•  Pomad/ Ointmentپماد
• Garglesغرغره 
• Gelژل
• Sprayاسپری 
• Solutionمحلول 
• Lotionلوسیون
• Mouth washesدهان شویه
•  Vialویال
• Pearlپرل 
• Syrupشربت
• Suspansionسوسپانسیون
• Inhalerبخور
• Serumسرم 

• Ampuleآمپول 
• Powderپودر 
• Suppositoriesشیاف 
• Tabletقرص
• Enteric-Coated Enteric-

Tablets(E.C.T)
• Buccal or Sublingual 
• Chewable Tablet 
• Effervescent Tablet 
• Immediate Release Tablet(I.R) 
• Extended Release Tablet or
• Sustainedrelease(SR),Retard 
• Vaginal Tablet 



.Tabقرص ( Tablet )

.Capكپسول

- Siropالگزیر-شربت  Syrup – ( Elixir )

.Solمحلول ( Solution )

Powderپودر–گرد 

Creamكرم

– Ointmentپماد Pomade

.Lozقرص مكیدنی ( Lozenge )

.Dropقطره

Amp. ( Ampule )آمپول

Vialشیشه كوچك دارو



استفاده از دارو راه های

I.Vداخل وریدی ( Intra Venous )

I.Mداخل عضالنی ( Intra Muscular )

S.Cزیر پوستی ( Subcutaneous )

ORAL(دهانی ) خوراكی

TOPICALموضعی



استفاده از دارو دفعات

q.i.dچهار بار در روز (four times a day )

t.i.dسه بار در روز (Three times a day )

روزدو بار در
b.i.d( twice daily)

p.cبعد از غذا (after meals )



OCPمروری بر داروهای

موجود در بازار دارویی

.انددستهدوخوراکیکنتراسپتیوداروهایکلیطوربه•

رصقبهمعروفکهتنهاییبهپروژستینیجزءحاویداروهای⃣️•
(mini_pills)باشندمیشیردهی

پروژستینیواستروژنیجزءدوحاویترکیبیداروهای⃣️•



یمبندیطبقهمختلفهاینسلدرپروژستینی،هایفرآورده•
مهباآندروژنیکآنتییاآندروژنیکاثراتنظرازکهشوند

.هستندمتفاوت



ترکیبی، در میزان جزء استروژنی و نوع جزء  OCPتفاوت داروهای��
.پروژستینی است

راثدوم،نسلپروژستینیترکیبعنوانبهلوونورژسترل،•
.داراستراباالییآندروژنیک

•

اثراتدارایوسومنسلهایپروژستیندستهازدزوژسترل،•
.استخفیفآندروژنیک

•

آنتیاتاثردارایکلرمادینونواستات_سیپروتروندروسپیرنون،•
یآنتاثراتدارایدروسپیرنونعالوهبه.هستندآندروژنیک

.باشدمینیزمینرالوکورتیکوئیدی

•



پتیو،کنتراسهایفرآوردهاکثردرموجوداسترادیول_اتینیلدوز•
20استرادیولاتینیلدوزیاز،برنددر.استمیکروگرم35-30

.باشدمیمیکروگرم



١پروژستین نسل 

• Mini_pill:Lynestrenol

• (norethisterone)



٢ترکیبات حاوی پروژستین نسل 

• Contraceptive HD:

• Ethinyl Estradiol 50 mcg/Levonorgestrel 250 mcg

• Contraceptive Triphasic:

• Tab: Ethinyl Estradiol 30 mcg

• Levonorgestrel 50 mcg

• Tab: Ethinyl Estradiol 40 mcg

• Levonorgestrel 75 mcg

• Tab: Ethinyl Estradiol 30 mcg

• Levonorgestrel 125 mcg



٣ترکیبات حاوی پروژستین نسل 

• Marvelon®, Marolin®, Desoceptive®

• Ethinyl_Estradiol 30 mcg

• Desogestrel 150 mcg



Desoseptive, Marvelon,Marolin

داردتایی28هموتایی21هممارولونقرص•
دایسینلیادزوسپتیویامارولون•



۴ترکیبات حاوی پروژستین با خواص آنتی آندروژنیک یا نسل 

•Yasmin® (Ocella, Zarah, Safyral, Syeda)

• Ethinyl_Estradiol 30 mcg/

• Drospirenon 3 mg

:یاسمینایرانیِبرندهای

روکین#•
کنتراسمین#•



Yasmin, Contrasmine ,Rokin

• 30µg ethinyl estradiol +3mg Drospirenone

-کنتراسمین-روکین-یاسمین)قرصچهاراینترکیبات•
0.03ودروسپیرنونگرممیلی3شاملوبودههممثل،(دروسپیل

.باشدمیاسترادیولاتینیلگرممیلی

یاویهکلفوقکلیه،عملکرداختاللدچارافراددریاسمینمورددر•
.داردمصرفمنعکبد



+فعالقرص28شاملتایی28قرص:یاسمینقرصبندیبسته•
.داردنیزعددی21بندیبستهچنینهم.باشدمیاثربیقرص7

•

یبستهلشام:سپیلودروکنتراسمینوروکینقرصبندیبسته•
.باشدمیفعالعددی21



مکانیسم اثر

تخمکمهارهاگونادوتروپینمهاراثرباترکیبیکنتراسپتیو•
اندومتروسرویکالموکوسکاهشوگذاری

آنتییتفعالکهاستاسپیرونوالکتونآنالوگیکدروسپیرنون•
یک،استروژنآندرو  ژ نیک،اثراتاماداردومینرالوکورتیکوئیدی

.داردنراگلوکوکورتیکوئیدیوگلوکوکورتیکوئیدیآنتی
.داردآندروژنیکآنتیاثراتمقداریدارو•

•



(دروسپیل-کنتراسمین -روکین ) مزایای مصرف قرص یاسمین 

قاعدگیازپیشسندرمPMSدرمان-•
توناسپیرونوالکآنالوگیکدروسپیرونون:زایدموهایکاهش-•

روژنیآندوضدمینرالوکورتیکوئیدیضداثردوهردارایکهاست
ینیلاتباهمراهپروژستینیداروییکعنوانبهآنمصرفواست

یدمنشاندارواینهایویژگی.استشدهشمردهمجازاسترادیول
.دباشهیرسوتیسمدرمانبرایارجحانتخابمیتواندکههند

آکنهدرماندرموءثر-•



(دروسپیل-کنتراسمین -روکین ) موارد منع مصرف قرص یاسمین

آمبولیترومبوهایبیماریآدرنال،کبدی،کلیوی،نقص•
یریگدربادیابتعروقی،وقلبیهای،بیماریوترومبوفلبیت

متر،آندووسینه،کارسینومنورولوژیکعالئمبا،سردردعروقی
وردیزرحمی،عادیغیر،خونریزیاستروژنبهوابستهپالزینئو

اریسیگ،افرادحاملگیبهشکیا،حاملگیکبدیتوموریرقان،
سال35باالی



-کنتراسمین -روکین ) جانبی احتمالی مصرف قرص یاسمین عوارض 
(دروسپیل

ضعوار،ترومبوز،مثانهسنگهایبیماریعروقی،قلبیعوارض•
قطعازبعدموقت،ناباروریقاعدگیدرسیکلتغییرادم،گوارشی،
یهاهفتهدرشیرترشحکاهشوزن،درتغییرمالسما،مصرف،

،کاندیدیاز،عدمقلبیعوارضراش،میگرن،زایمان،ازبعداول
تماسیهایلنزتحمل



تداخالت دارویی

یداسآتروواستاتین،بیوتیک،آنتیها،صرعضدیفامپین،ر•
استامینوفناسکوربیک،

.شودمیشیرترشحکاهشسبب:شیردهیدر•

:شیردهیوحاملگیدرمصرف•

Xگروهحاملگیدر•



دوز مصرف قرص جلوگیری از بارداری

غیرقرص7روز21تااولروزازشروععددیکروزی:یاسمین•
اینمصرفداردمتفاوترنگشودکهمیمصرفدرادامهفعال

زینیجایگبهاماکندنمیکمکیازبارداریدرپیشگیریقرصها
.میکندکمکاستروژن

قرصهفتو(هورمونبا)زردقرص21حاوییاسمینبسته•
.است"سفیدیادآوری"
یادآوریهایقرصازکهشودمیشروعپریودیزمانیمعموال•

.دشواستفادهسفید



یکشبی،قاعدگیاولروزاز:دروسپیلوروکینوکنتراسمین•
.جدیدبستهشروعتافاصلهروز7سپس.شب21تاعدد



Yaz® (Beyaz, Gianvi, Loryna, Rajani, Vestura)

•20µg ethinyl estradiol +3mg Drospirenone

•Ethinyl Estradiol 20 mcg

•Drospirenon 3 mg

کهسفیدتا4وکمرنگصورتیتا24است،تایی28یازقرص•
دراحتمشدهتوصیهاستروژنکمتردوزبهدلیلواستنمادارو

.شودخوردهمعینیساعت
یستهبوقفه،بدونوشدهشروعابتداازبستهسیکل،اولروزاز•

.شودشروعدوم
.نیستندهورموندارایوبوده،خنثیسفیدقرصهای•



Diane,Cyproterone compound,Clairette,Daphne

• Ethinyl_Estradiol 35 mcg

• Cyproterone_Acetate 2 mg

دیانیاکمپاندسیپرترون•
میکروگرم35استرادیولاتینیل•
گرممیلی2استاتسیپرترون•
آندروژنیکآنتیاثربا•



Belara

•30µg ethinyl estradiol +2mg Chlormadinone

میکروگرم30استرادیولاتینیل•
گرممیلی2کلرمادیونون•
استرکمتبقیهبهنسبتوزنافزایشدرآنپروژسترونیاثر•

(belara) یا چاریوا (chariva)



چند نکته خودمانی

هایقرصمدتطوالنیمصرفدرسکتهومبولیآترمبوریسک•
.هاستقبلیبرابر3هاجدیدنسل

دیالبهنسبت(یاسمینویاز)قیمتاساسبرهاگیریتصمیم•
.دنباش

هاهسکتدرفردخانوادگیسابقهواستفادهمدتطولاساسبر•
ارکنهآبودنمستعدیاچاقیفاکتورریسککسیراگیادباش

.نیستهاجدیدنسلمصرفبهدلیلیدندار



چند نکته خودمانی

ژسترولدزوبهتراستهستنیکژاندروعالیمبیمارشکایتوقتی•
مارولونمثلیمهبد

مادهکهیازازخانوادهنخواهیمراوزناضافهعالیماگر•
.نیمکمیاستفادههدمیدودیورزهستاسپیرنوالکتوناصلی



ایدبهایپرآندروژنوآکنه،هیرسوتیسمچرب،پوستدارایزنان•
یاوکماندروژنانتیاثراتباپروژستینحاویهایOCPاز

فادهاست(دزوژسترول،دروسپیرونون،کلرمادینون)اندروژنآنتی
.کنند

اندروژنترشحکاهش:زمینهایندردارومفیداثراتجملهاز•
ندروژناترشحها،مهارگنادوتروپینترشحمهاردنبالبهتخمدانی

فرممیزانکاهشآندنبالبهوSBHGمیزانافزایشوآدرنال
.استآندروژنآزاد



OCPشروعندارندهمراهبیمارییاایزمینهبیماریکهزنانی•

.استمناسباسترادیولاتینیلمیکروگرم35-30حاوی



وسال50کمترازوسال35ازبیشترسنینیاجوان،بسیارزنان•
lowهایقرصبایائسگیدورانحوالیزناننیز doseعوارض

.داشتخواهندکمتری

داروهایازاستممکنابتدادرشدیدهایخونریزیبازنانی•
high doseببرندسود.



استرادیولاتینیلمیکروگرم20میزانباهاییقرصازاستفاده•
premenstrualازناشیPMSعالئمرفعدرمیتواند

dysphoric disorderباشدمفید.

...وانتظارموردعوارض،بیمارشرایطبهتوجهباسایریندر•
.بگیردصورتانتخاب



جلوگیری از بارداریهای نکات قابل توصیه در مورد قرص 

اریسیگافراددرخصوصاراعروقیقلبیهایبیماریریسکدارو•
.ودشپرهیزکشیدنسیگارازدارومصرفطیدردهدمیافزایش

.ودشایجاددارومصرفطیدراستممکنبینیلکهیاخونریزی•
یاوصرعضدوداروهایهابیوتیکآنتیبااستممکندارواثرات

.شودکماستفراغوتهوعمثلشرایطی



جراحیازقبلهفته4شودحداقلمشورتپزشکباجراحیازقبل•
.شودقطعدارومصرفباید

.هفته بعد از زایمان نباید مصرف شود4-6دارو تا •

دارو ممکن است سبب ایجاد لک روی صورت شوداز پوشش•
.دمناسب و یک ضد آفتاب دربرابر نور خورشید استفاده شو

بعد از مصرف این دارو بخصوص در افرادی که پریود نامنظم  •
ورت  دارندممکن است تاخیر در بارداری ایجاد شود که معموال به ص

.موقت است

ون  دربیماران دیابتیک دارو ممکن است سبب افزایش قند خ•
.شود



مکانیسم

ومیکندمهارراغالبفولیکولرشدFSHترشحمهاربااستروژن•
سایر.میشودگذاریتخمکمانعLHمهارباپروژسترون

دانیتخماستروئیدهایترشحمهارشاملاستروژنهایمکانیسم
یپوفیزهپاسخدهیکاهشوهاگنادوتروپینترشحکاهشدنبالبه
.باشدمیGnRHبه



وسسرویکپوشانندهموکوسنمودنضخیمبانیزپروژسترون•
آنیکپریستالتحرکاتوموتیلیتیدراختاللوفالوپهایلوله
بااینکناردر.شودمیخودمسیردرتخمکواسپرمانتقالمانع

اینبا.میکندنامناسبگزینیالنهبرایراآناندومتر،برتاثیر
تنهاروژستینپبهنسبتهاترکیبیگرفتنتیجهتوانمیتفاسیر

.هستندتربهپیشگیریزمینهدر

زن100هرازایبهبارداری5تا0.1ازداروهااینشکستمیزان•
.باشندمیسالدر



اتینیلنامبهصناعیاستروژنیکحاویهاOCPهمه•
Ethinyl)استرادیول estradiol)مسترانول،).باشندمی

میرارقاستفادهموردکشورهابرخیدرکهاستدیگریاستروژن
لاسترادیواتینیلمیکروگرم35معادلآنمیکروگرم50وگیرد
(.است



:به کار میروند عبارتند از OCPپروژستین هایی که در قرص های

• Ethynodiol diacetate

• Desogestrel

• Drospirenone

• Levonorgestrel

• Norethindrone

• Norgestimate

• Norgestrel

• Chlormadinone



نکته بسیار مهم 

عالیتفبیشترینتیندرونانوربردهنامهایپروژستینمیاناز•
رولدزوژست.استمتوسطحددرلوونورژسترول.داردرااندروژنی

وینونکلرمادکهحالیدردارنداندکیاندروژنیاثرنورژستیماتو
.هستندآندروژنآنتیاثراتدارایدروسپیرنون



.داردینپروژستواستروژندوزونوعبهبستگیعوارضوریسک•

وپیرنوندزوژسترول،دروسنظیرهاییپروژستیناینکهبهتوجهبا•
بهنسبتکمتراندروژنیکاثراتواستروژنیکاثراتفاقد...

اینحاویocpمیرودانتظارلذاهستندقدیمیهایپروژستین
ثراتاکهچراباشندداشتهبهتریجانبیعوارضالگویهاهورمون

زایشافچرب،پوستواکنهشیوعنظیرهاپروژستیناندروژنی
وحساسیتانسولین،افزایشبهمقاومتاشتها،افزایشووزن

نظربهاهدستهاینباجنسیمیلکاهشو،افسردگیبرستاندازه
.بودخواهدکمتر



تیکوئیدیمینرالوکورآنتیاثراتبودندارابهتوجهبادروسپیرنون•
.داشتهدخوابقیهبهنسبتکمتریوزنافزایشضدآلدسترونیو

لیکترمبوامبوحوادثافزایشبارابطهدرنگرانیدیگرطرفاز•
ونسیپروترودزوژسترلشاملجدیدهایپروژستینازناشی

.داردجودولوونورژسترلمثلترقدیمییهاپروژستینبهنسبت
قابلهاocpفوایدسایربهتوجهباوبودهکمآناحتمالچندهر

.باشدمیتواندپوشیچشم



•FDAهبراترمبوامبولیکحوادثافزایشلیبل2012سالدر
هایهفراوردبهقدیمیهایپروژستینبهنسبتبرابر3میزان
هافراوردهاینتجویزهنگامدرلذا.افزوددروسپیرونونحاوی

.گیردقرارتوجهموردVTEبهمربوطفاکتورهایریسک



.بوددروسپیرنونازناشیهایپرکالمیمراقببایدهمچنین•
گرممیلی3.باشدمیاسپیرونوالکتونآنالوگدروسپیرنون)

(.استاسپیرونوالکتونگرممیلی25معادلدروسپیرونون
نتیآاندروژنی،انتیخواصبااستروئیدیکنیزسیپروترون•

.پروژسترونیستشبهفعالیتوگنادوتروپین



داروهای مجاز تجویزی توسط ماما

Bگروهویتامینهای،)خوراکی(هاویتامینانواع•

•Tab Vit B6 ( pyridoxine) 40 mg

کپسولوقرصبصورتمعدنيموادوآهنتركیبات•



ویتامینها
Bی

.  را کاهش می دهندB6و B1غلظت ویتامین های فروزماید

فنی توئین
در میزان ذخایر % 30مصرف طوالنی مدت این دارو کاهش 

. ایجاد می کندB1ویتامین 

.را کاهش می دهندB12و B6وB1غلظت ویتامین های قرصهای ضد بارداری

میزان ذخیره آن را در بدن کم می  B2با افزایش دفع ویتامین داروهای ضد افسردگی
. کنند

هیدراالزین  
ایزونیازید

. را افزایش می دهندB6این داروها نیاز به مصرف ویتامین 

.  را کاهش می دهدB12جذب ویتامین کلستیرامین

لوودوپا
کاهش می B6اثر آنتی پارکینسونی آن توسط ویتامین 

.  یابد



ویتامینهای
B

ا آنتی بیوتیک ه
دهاآمینوگلیکوزی*

.  سنتز این ویتامین ها را در بدن مختل می کنند
. (را کاهش می دهندB12جذب ویتامین ) *

. را کم می کنندB12جذب ویتامین امپرازول

رانیتیدین  
سایمتیدین 
فاموتیدین

. را کم می کنندB12جذب ویتامین 

غلظت  این داروها را کاهش می دهند و باعث  B6ویتامینداروهای ضد تشنج
.   افزایش دفعات تشنج می شوند



تركيبات آهن اسامی تجاری 

• Tab Ferrus Sulfate 50 mg

• Ferfolic 

• Folicofer

• Ironorm

• Easy Iron

• Ferrosanole

• Eisen Plus

• Hematinic

























Penicillin

• Tab Pen. V Potassium 500 mg ( 800000 U )                          Far- Penicillin V ® 

• Syrup Pen. V Potassium 250 mg ( 400000 U )                      Far- Penicillin V ®                                                                  

• Susp Pen. V Benzatin 200000 , 400000 U/mg                       Far- Pen. V Benz. ®

• Vial Pen. G Benzatin 1200000 U ( Pen. LA )

• Vial Pen. G Procaine 400000 , 800000 U 

• Vial Pen. G Potassium 1000000 U 

• Vial Pen. G Potassium Sodium 5000000 U

• Vial 6.3.3.



Amoxicillin

• Cap 250 ,  500  mg Far-Amoxicillin,Amoxill(500mg) ®

• Susp 125 , 250 mg/5ml Far-Amoxicillin,Amoxill(250mg/5ml) ®

( 100ml )

• Susp 200 , 400 mg/5ml Faramox BD ® 

( 70 ml ) 







Ampicillin

• Cap 250 , 500 mg                                      Far-Ampicillin ®

• Susp 125 , 250 mg/5ml                             Far- Ampicillin ®

( 100ml )





Cotrimoxazole

• Tab 120 , 480 mg                           Cotrixole,Septrin (480mg) ®

• Susp 240 mg/5ml                            Cotrixole ®
( 100 ml )

Cefixim

• Tab 200 , 400 mg                               Loprax ®

• Susp 100 mg/5ml                               Loprax ®

( 50 ml )



Cephalexin

 Cap 250 , 500 mg    Far-Cephalexin, Kephalex ®

 Susp 125 , 250 mg/5ml                  Far-Cephalexin, Kephalex ®

Cefazolin
 Vial 250 , 500 mg , 1 g                                               z Cefzolix ®



Ofloxacin

• Tab 200 , 300 mg                                               Ofloxine ®

Ciprofloxacin

• Tab 250 , 500 mg

• Ophth Drop 0.3 %



Ceftriaxone

 Vial 500 mg , 1 g Ceftrax ®



• Ceftazidime

• Vial  500 mg , 1 , 2 g                                  Ceftazide ®

Cefotaxime

• Vial  500 mg , 1 g







Erithromycin

 Tab 200 , 400 mg 

 Susp 200 mg/5ml

( 100 ml )

 Top Solution 2 , 4 %

 Top Gel 2 %

 Ophth Ointment 0.5 %









Clindamicin

• Cap 150 mg                                              Dalacin ®

• Amp 300 mg/2ml                                     Dalacin,Daladic ®

• Top Solution 2 %                                    Dalacin ®

• Vag Cream 2 %                                        Dalavag ®

Azitromycin

• Cap 250 mg





Doxycyclin

Cap 100 mg

Mupirucin

Ointment 2 %



Tetracyclin

• Cap 250 mg                 

• Top Ointment 3%

• Ophth Ointment 1%



Gentamicin

• Amp 20 mg/2ml                                      Gentadic ®

• Amp 40 mg/ml                                        Gentadic ®

• Amp 80 mg/2ml                                      Gentadic ®

• Ophth Ointment 3mg/g

• Ophth Drop 3mg/ml



Triple sulfa

 Vag Cream

 Vag Tab

Silver sulfadiazine

 Cream 1%





•Nitrofurantoin
• Tab 100 mg 

 Susp 25mg/5ml

Nalicixic acid

 Tab 500 mg                                          Nalidex ®

 Susp 60 mg/ml                                     Nalidex ®
( 120 ml )



























آنتی هیستامین ها 













Metronidazole

Tab 250 mg

Susp 125 mg/5 ml

( 120 ml )

Top  Gel 0.75 %     Metrogel ®

Vag Gel 0.75 %

Vag Tab 500 mg

Vial 500 mg/100 ml



Nistatin

• Tab 500000 U                                             Nistate ®

• Oral Drop 100000 U/ml                             Nistate ®

• Ointment 100000 U/g                                 Nistate ®

• Vag Tab 100000 U                                     Nistate ®



Ketoconazole

• Tab 200 mg 

• Cream 2%

• Shampoo 2%

( 100 , 140 ml )

Fluconazole

• Cap 50 , 100 , 150 mg



Clotrimazole

•Vag Tab 100 mg

•Vag cream 1 , 2 %

•Top cream 1 %

•Top Solution 1 % Canazole ®



• Miconazole
• Cream 2 %

• Vag Cream 2 %

Mebendazole

• Chew Tab 100 mg



Aciclovir

• Tab 200 , 400 mg

• Cream 5 %                                       Alovir ® 

• Ophth Ointment 3 %

• Vial 250 mg



آویشن 

مصرفموارد•
Thymus:گیاهعلمینام• vulgaris

 garden thyme:نام انگلیسی گیاه•

 .ت استگیاه آویشن برای درمان آسم، سرفه های خشک مکرر، آمفیزم و برونشی•
فاده می کنند، آن را نیز برای درمان عفونت گوش میانی، نفخ و تهوع استچای دم کرده 

.  فید استاست که برای بیماری آسم م«تیمول»عصاره آویشن حاوی ماده ای به نام 
پماد. می مفید استحمام آویشن برای مبتالیان به دردهای عضالنی، مفصلی و روماتیس

ممنوع گیاهدر حاملگی مصرف این.آویشن برای نیش و گزیدگی حشرات موثر است 
.است اما در دوران شیردهی منعی ندارد



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو

[ ایران ] داروسازی ایران داروک شربت تیمکس

[ ایران ] داروسازی سبز دارو شربت برونکلدین

[ ایران ] داروسازی گل دارو (رژیمی)دیاتوسینشربت 

[ ایران ] داروسازی گل دارو شربت توسیان

[ ایران ] داروسازی گل دارو شربت توسیان اطفال

[ ایران ] داروسازی گیاه اسانس شربت دروزیل با عسل

[ ایران ] داروسازی گیاه اسانس شربت دروزیل

[ ایران ] داروسازی گیاه اسانس قطره دروزیل

[ ایران ] داروسازی مینا شربت تیمیان



جین سنگ 

مصرفموارد•
Panax:گیاهعلمینام• ginseng .

Panax:مانندگیاهایندیگرهایجنس• notoginseng

Panaxو• bipinnatifidusباشندمی.

.داردوجودگیاهاینازگونه11ازبیش•



:استشدهبیانجینسینگبرایزیردرمانیاثرات•

افزایشظهحاففعالیتبهبود،جسمانیقدرتافزایش،ذهنیتوانافزایش•
،ترساسبردنبیناز،پایداریوتحملقدرتافزایش،نشاطوشادابی
سازوسوختظیمتنبدنایمنیسیستمتقویتآن،عوارضوپیریبامقابله

کاهشخوابی،بدوخوابیبیبهبودسردرد،ازجلوگیریبدن،(متابولیسم)
وضعفخستگی،عرفجنسی،مشکالتبهبودیاساختنبرطرفیائسگی،عوارض

کاهش)خونارفشتنظیمعروقی،وقلبیسیستمقدرتافزایشحالی،بی
درخونفشاردهندهافزایشوآنبودنباالصورتدرخونفشاردهنده

افسردگی،بامقابلهبدن،خونقندسطحتنظیم(آنبودنپایینصورت
مردان،جنسیاییتوان کنندهتقویت ویژهبهوبدنعمومیقوای کنندهتقویت
.زمستانفصلدرسرماخوردگیشدتومیزانکاهش

رطرفب،خونقندتنظیم،سرطانضدخواصرویبرامروزیمدرنمطالعات•
.استشدهمتمرکزگیاهاینایمنیتقویتوخستگینمودن



مصرفمنعموارد•

ویحاملگدرگیاهاینمصرفکافیمطالعاتوجودعدمعلتبه
دروژنیسیتهتراتازمواردیکهاینبهتوجهبا.داردمصرفمنعشیردهی

.تاسنشدهگزارشانسانمورددرکنونتاولیشدهدیدهموش

جانبيعوارض•

ایشافزباعثاستممکنگیاهاینزیادمقادیرمصرف
ایجادیپوستهایراشواسهالخوابی،بیفشارخون،سردرد،

.کند



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[  ایران ] داروسازی سبز دارو كپسول الوویگ

[ ایران ] داروسازی گل دارو شربت تونیک جین سین

[ ایران ] داروسازی گل دارو كپسول جین سین

[  ایران ] شركت داروسازی قائم دارو میلی گرم500كپسول روجینسینگ 



برگ سنا 
مصرفموارد•

Cassia Angustifolia: نام علمی گیاه

ضمناً در  . برگ وتخم سنا به عنوان ملین بصورت پودر یا چای مصرف می شود
ن دهنده  ،تسکیمدرهمچنین دارای خاصیت . کاربرد داردیبوست های مزمن درمان 

.می باشدخارش های پوستی ودرمان وآسم،بواسیراضطراب

مکانیسم اثر•

امل  و سایر آنتروکینون های موجود در گیاه سنا ع (sennosides)سنوزیدها
و  . سنوزیدها حرکات گوارش را افزایش می دهند .اصلی اثر ملین آن است

.آنتروکینون ها باعث تحریک دیواره روده و رفالکس گوارش می شوند



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[ ایران ] داروسازی ایران داروک قرص سناالكس

[ ایران ] داروسازی ایران داروک گراف-شربت سنا

[ایران ( ] مجتمع صنایع)داروسازی دینه ایرانقرص سی الكس

[  ایران ] داروسازی سبز دارو كپسول الكس فول

[ ایران ] داروسازی گل دارو 7.5قرص روكشدا سنالین 

[ ایران ] داروسازی گل دارو شربت سناگل

[  ایران ] شركت داروسازی قائم دارو كپسول روالكس





زنجبیل 
Zingiberنام علمی گیاه• officinale :

 Ginger:نام انگیسی
یاه در منابع ذکر زنجبیل اثرات درمانی و تقویتی فراوانی دارد و موارد متعددی از استفاده این گ

 :شده است

اثرات ضد باکتری و ضد ویروس دارد-
تقویت کننده قوای جنسی برای آقایان و بانوان-
در گلو درد، سرفه و آنژین-
تقویت سیستم ایمنی-
محافظت در مقابل سرطان کولون و دستگاه گوارش-
محافظت کبدی-
اشتها آور و کاهش دهنده دردهای گوارشی، بادشکن-
در روماتیسم، اوستئوارترتیس و دردهای مفصلی-



[ورکش]تولیدکننده نام تجاری دارو
داروداروسازی گل كپسول زینتوما

قرص و قطره آفرودیت
داروداروسازی گل (ميوة خارخاسک، زنجبيل، زعفران دارچين)

شربت فیتو گریپ
داروداروسازی گل (زنجبيل، بومادران، بابونه، نعناع و اكيناسه، آقطی)

استراگلقطره
داروسازی گل دارو (اره خشک زالزالکعصبابونه، پوست بيد، سير، قره قات، زنجبيل و فلفل قرمز،)

كپسول فیتو آرتریت
داروسازی گل دارو (زنجبيل و پنجه گربهزردچوبه، كندر،)

كپسول ممورال
داروسازی گل دارو (كندر، زنجبيل)

كپسول پروسکور 
(سبل، زنجبيل، چاي سبز، گزنه، رزماري و روغن تخم كدو)

داروسازی گل دارو 





مصرفمنعموارد•
رفمصباهم زمانیاودوازدههزخمیاومعدهزخمدچارافراددرزنجبیلمصرف•

عمناکیداً-شوندخونشدنرقیقبرایمی تواندکه-انعقادضدداروهای
شیرخودادنوزبهاگربویژهدارویی،گیاهانازاستفادهمورددرهمچنین.شده است

.کنیدمشورتخودپزشکباهستیدبارداریامی دهید



جینکو بیلوبا 

مصرفموارد•

Ginkgo:گیاهعلمینام• biloba

.استگیاهبرگعصاره:گیاهاستفادهموردبخش•

خونگردشدیتمحدوازناشیوعالئماختالالتدرماندربیلوباجینکومصرفمواردترینعمده•
،طراباض،سردرد،وزوزگوشسرگیجه،،ادراکیاختالالتویاحافظهشدنمانندکم)مغزی

.است(الزایمر)عقلزوال،محیطیعروقیاختالالت،(خستگی،افسردگی

.استشدهثابتگیاهاینتمرکزافزایشوحافظهتقویتاثرات•

زوالهبمبتالبیماراندرروزانهدونپزیلگرممیلی5باجینکوعصارهروزانهمصرفمیلیگرم160•
.کندمیبرابریعقل



اثرمکانیسم•
ازعبارتندبابیلوجینکوگیاهعمدهفالونوئیدسه•

.ایزورهامتینوکامپفرول,کورستین
ویاختصاصغیرمهارعلتبهآندرمانیاثر

بسیاریکهاستاکسیدازآمینومنوپذیربرگشت
لعمطریقهمینبهافسردگیضدداروهایاز

.کنندمی

جانبيعوارض•
اهدهمشندرتبهسردردوبخودیخودخونریزی•

.استشده



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[ ایران ] داروسازی اهورا دارو قرص جینکورا

[ ایران ] داروسازی ایران داروک قرص مموركس

[  ایران ] داروسازی تولید دارو میلی گرم40قرص جینکو تیدی 
فیتوتونكپسول 

(جين سنگ و جينکو بيلوبا)
[ ایران ] داروسازی گل دارو 

[ ایران ] داروسازی گل دارو قرص جینکوگل



شیرین بیان 

Glycyrrhiza:نام علمی گیاه• glabra
 Licorice:نام انگلیسی گیاه

ریشه: بخش موارد استفاده شیرین بیان

نها، اسیدهای  ریشه شیرین بیان دارای گلوکز و ساکاروز، آسپارژین، رزین، کوماری•
یریزیک اسید است  ولی مهمترین ماده موجود در آن گلیس. هیدروکسی سینامیک می باشد

شود ولی در  در آب سرد کم حل می. در صورت خالص سازی کریستال های سفید دارد
مین دلیل برابر شیرین تر از ساکاروز می باشد به ه60الی 50. آب گرم محلول است

 .طعم شیرین مایل به تلخ ایجاد می کند

هاب، طعم از شیرین بیان در درمان التهاب و زخم معده، به عنوان خلط آور، ضد الت•
.دهنده و شیرین کننده استفاده می شود



عوارض جانبي•

باعث افزایش احتباس آب و نمک و در نتیجه مصرف مقادیر زیاد شیرین بیان•
لذا در بیماران با . فشارخون عروقی و کاهش ادرار از عوارض آن است

.یاط مصرف شوداختالالت قلبی عروقی و مبتالیان به فشارخون باید با احت



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[  ایران ] داروسازی اكسیر دانش آسیا مخاط چسب آفتوژل

[ ایران ] داروسازی ایران داروک رگلیس-قرص د

لیکوفارقرص مکیدنی 
(ور كاپسيکومشيرين بيان، اسانس اوكاليپتوس، تنط)

[ ایران ] داروسازی گل دارو 

گاسترینقرص روكشدار 
-ادران سرشاخه هاي گلدار بوم-ريشه شيرين بيان)

(گلهاي بابونه شيرازي

[ ایران ] داروسازی گل دارو 



پنج انگشت 
مصرفموارد•
Vitex:گیاهعلمینام• negondo

گوارشتگاهدسعملکردبهبودبهواستقابضگیاهاینمیوه•
میباشندشقاقیابواسیردچارکهافرادی.کندمیکمک

ایندهجوشاندروبجویندسودآندرمانیاثراتازتوانند
راادرارآنبرگومیوه.شودبرطرفعارضهتابنشینندگیاه

این.استمضرکلیهبرایآنزیادمقدارودهدمیافزایش
عرفجهتدارواین.استمفیدهمدردسردرماندرگیاه

گیاهنگشت،اپنج.می رودکاربهیائسگیوقاعدگیاختالالت
اینمیوه.استقاعدگیاختالالتدرمانبرایمؤثریبسیار
نظیمتراقاعدگی.داردرحمبرایزیادیدرمانیاثراتگیاه

وخشدبمیبهبودرارحمیورم هایگیاهاینبرگومی کند
کهاستزیادقدریبهآنفواید.سازدمیپاکراعفونت

نظیمتبرایمورداستفادهگیاهیقرص هایدرگیاهایناز
.شودمیاستفادهخونریزیکاهشوقاعدگی



اثرمکانیسم•
گیاهاینکهاستدادهنشانمطالعاتولینیستمشخصگیاهایناثردقیقمکانیسم•

کاهشباعثواست(D2)دومنوعدوپامینگیرنده های(agonist)کنندهتحریک
ـهیپوتاالموسمحوربراثرباانگشتپنجگیاهنظرمی رسدبه.شودمیپروالکتینترشح

آزادافزایشوFSHشدنآزادکاهشباعثگیاهاین.می کنداعمالراخوداثرهیپوفیز
تولیددرLHوFSHهورمون های.می گرددهیپوفیزازپروالکتینوLHشدن

.ندموثرخانم هادرگذاریتخمکدورهوتخمدان هااز(زنانهجنسیهورمون)استروژن
ونمی باشدکاستروژنیترکیباتحاویپنج انگشتگیاهکهاستدادهنشانمطالعات
گیرنده هایبریاهگایناثرهممطالعاتبرخی.نمی گذاردتاثیرتخمدان هارویبرمستقیماً

.انددادهنشانرااوپیوئیدی



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو

[  ایران ] داروسازی پور سینا قطره ویتاگنوس

[  ایران ] داروسازی پور سینا قرص ویتاگنوس

[ ایران ] داروسازی گل دارو قطره آنتی میگرن



رازیانه 

Foeniculum:نام علمی گیاه• vulgare

 Fennel:نام انگلیسی گیاه

ضد نفخ، خلط آور مالیم،ضد اسپاسم، آرامبخش
افزایش دهنده ترشح شیر مادر

کاهش التهاب غشاء مخاطی دستگاه تنفسی
متسع کننده نای و برونشها

اثرات ضد میکروبی
ضد التهاب پلک و ملتحمه

موثر در دفع سنگ کلیه



[کشور]تولیدکننده نام تجاری دارو
[ ایران ] داروسازی باریج اسانس میلی گرم30كپسول نرم فنلین 

[ ایران ] داروسازی گل دارو كپسول شیرافزا

[ ایران ] داروسازی گل دارو قطره سنکل

[ ایران ] داروسازی گل دارو قطره گاستروالن

[ ایران ] داروسازی گل دارو قطره شیرافزا



عشقه

مجاریمخاطالتهابكاهندهآور،خلطداروییکبعنوانعشقهگیاهعصاره•
شدهشناختهخلطكنندهرقیقوتنفسی

سرفهشدتكاهشباالترآنازوهاسرفهتعدادكاهشبهقادرترتیببدین.2•
.باشدمیتشنجیهای

"مناض.گیردمیانجامواگعصبتحریکطریقازخلطترشحاتافزایش.3•
.می باشدقارچضدوضد باكتریویروس،ضداثردارایعصارهاین



عشقهبرگخشکعصاره%1/4حاوي•



 فارماکولوژی در مامایی

 کدام پروژسترون اثرات آندروژنیک باالتری نسبت به بقیه دارد؟ -1

 استات_سیپروترون -دروسپیرنون           د -ج                          لوونورژسترل -ب              دزوژسترل  -الف

 دارای پروژستین های نسل اول می باشد؟ ،کدام قرص -2

 یاز -د                    ماروالن  -ج                            یاسمین -ب            مینی پیل -الف

 کدام دارو برند ایرانی یاسمین در بازار دارویی کشور ما می باشد؟ -3

 ب و ج  -د                کنتراسمین   -ج                     روکین  -ب        دزوژسترول    -الف

 شبیه یکدیگر می باشد؟ ،ترکیبات کدام دسته از قرص های ترکیبی زیر  -4

 دروسپیل -یاسمین  -الف

 ماروالن -یاز  -ب

 سیپروترون استات -دیان -ج

 یاز  -دایسینیل -د

 کدام عارضه در ال دی های نسل جدید نسبت به نسل های اولیه، هم چنان بیشتر است؟  -5

 لخته در عروق -د           آکنه  -ج              ی چاق -ب            افزایش وزن   -الف

 با مصرف قرص های ترکیبی ال دی تداخل دارویی دارد؟ یککدام  -6

 داروهای قلبی -داروهای ضد سرماخوردگی                        ب -الف

 همه موارد  -د                                   داروهای ضد صرع -ج

 عدد قرص می باشد؟ 28حاوی  ،کدامیک از قرص های ترکیبی زیر بر خالف بقیه  -7

 دزوسپتیو  -د          یاز -جماروالن                 -یاسمین    ب -الف

 .......... می باشد.، پروژسترون به کار رفته در قرص سیپروترون کمپاند  -8

 کلرومادینون  -ب             سیپروترون استات  -الف
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