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دگزامتازون

ساخت شركت داروسازي ابوريحان (سهامی عام)

235 MM

اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز شده است  ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه مصرف
آن به ديگران خودداري نمائيد.
مشخصات دارو :
هر آمپول آکوازون®  2میلی لیتری حاوی  8میلی گرم دگزامتازون فسفات به صورت دی سدیم می باشد .
راهنمايي هاي عمومي :
قبل از مصرف اين دارو در موارد زير ،با پزشك خود مشورت نمایید:
 -1سابقه حساسیت نسبت به کورتیکواستروئیدها
 –۲بارداری یا قصد بارداری
 -3شیردهی
مقدارو نحوه مصرف دارو:
مقدار و نحوه مصرف هر دارو را پزشك تعيين مي كند  ،دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید .
مصرف در افراد سالمند به دلیل ریسک شکستگی استخوان و افزایش فشار خون با احتیاط صورت گیرد .
آماده سازی نمونه:
• دگزامتازون سدیم فسفات تزریقی می تواند با دکستروز تزریقی یا سدیم کلراید تزریقی مخلوط شده و به
صورت انفوزیون وریدی تزریق گردد.
مصرف دردوران بارداری و شیردهی:
• بارداری
 دگزامتازون از جفت عبور می کند و از نظر مصرف در دوران بارداری مطابق گروه بندی  FDAرده  Cمیباشد.
• شیر دهی
مشکالت خاصی در صورت استفاده از دوز پائین این دارو هنگام شیردهی مشاهده نگردیده است ،به هر حال
هنگام استفاده از مقادیر زیاد این دارو ،به علت ترشح دارو به شیر و امکان بروز عوارض ناخواسته در نوزاد
مانند توقف رشد و یا مهار تولید استروئیدهای آندوژن  ،شیردهی توصیه نمی گردد.
عوارض جانبی:
* عوارضی که در صورت بروز نیاز به مراقبت پزشکی دارند:
 باشیوع کمترافزایش قند خون
 نادرسوزش ،بی حسی و درد در نزدیکی محل تزریق  ،نارسایی احتقانی قلب ،بروز واکنشهای آلرژیک عمومی یا
موضعی  ،عفونت در محل تزریق ،عدم تشخيص زمان و مكان  ،احساس سرخوشی  ،هالوسیناسیون ،اپیزودهای
مانیک دپرسیو ،افسردگی روحی یا پارانوئید ،نابینایی ناگهانی
 عوارض هنگام تزریق داخل وریدیآنافیالکسی ،آرتیمی قلبی ،قرمزی صورت یا سینه  ،تشنج ( تزریق سریع داخل وریدی دوز باالی کورتیکو
استروئیدها می تواند باعث آنژیوادم و یا واکنشهای آلرژیک ،تشنج وآریتمی قلبی گردد) .بررسی
الکتروکاردیوگرام و دردسترس بودن تجهیزات و داروهای اورژانسی در این موارد توصیه می گردد.
* عوارضی که در خالل مصرف طوالنی مدت بروز کرده و احتیاج به مراقبت پزشکی دارند:
• آکنه ،کاتاراکت  ،سندرم کوشینگ ،افزایش فشارخون  ،بی نظمی قاعدگی ،ضعف عضالنی ،استریا ،آتروفی
بافت جلدی یا زیر جلدی ،کبودی غیر معمول  ،خطوط بنفش قرمز بر روی بازوها ،صورت ،پاها ،تنه ،کشاله
ران  ،احتباس مایعات و سدیم  ،گلوکوم ،مهار رشد(درکودکان)  ،سندرم هیپوکالمی ( ضعف و خستگی غیر
معمول  ،ضربان قلب نامنظم و درد عضالنی ) ،تاخیر در بهبود زخم ،افزایش فشار داخل جمجمه ای  ،عفونت
چشمی ثانویه قارچی یا ویروسی ،پوکی استخوان یا شکنندگی استخوان ،پانکراتیت (تهوع و استفراغ و درد
شکمی ) ،زخم پپتيك یا سوراخ شدن روده ،ایجاد زخم در محل تزریق  ،ضعف عضالنی  ،پارگی تاندون ،نازک
و شکننده شدن پوست.
* عوارضی که در صورت استمرار و ایجاد ناراحتی باید مورد توجه قرار گیرند:
 باشیوع بیشتر• تحریک دستگاه گوارش ،افزایش اشتها ،سوء هضم  ،عصبانیت  ،بی قراری  ،مشکالت خوابیدن ،افزایش
وزن.
 عوارض با شیوع کمتر و یا نادر• تغییر رنگ پوست و کاهش پیگمانهای پوستی ،گیجی و سردرد خفیف ،برافروختگی صورت یا سینه ،سردرد،
سکسکه ،افزایش درد عضالنی
نکته :تغییر رنگ پوست ممکن است در ناحیه تزریق مشاهده شود.
• بر افروختگی صورت و سینه  24 -48ساعت ماندگاراست.
• افزایش درد مفاصل ساعاتی بعد از تزریق شروع شده و حداکثر تا  48ساعت باقی می ماند.
* عوارضی که بعد از قطع مصرف بوجود آمده و نیاز مند بررسی پزشکی هستند:
• سندرم قطع مصرف مانند درد پشت و شکم ،گیجی ،غش ،سردرد ،تب مالیم  ،درد عضالنی یا درد مفاصل،
تهوع ،از دست دادن طوالنی مدت اشتها ،کاهش سریع وزن و . ...
نکته :بعد از مصرف طوالنی مدت این دارو در صورت قطع مصرف با پزشک مشورت نمایید .
هشدارها :
* این دارو در صورت وجود مشکالت پزشکی زیر غیر از موارد خاص نباید مصرف گردد:
 در تزریق داخل مفصلی• سابقه آرتروپالستی  ،مشکالت انعقادي خون  ،شکستگی داخل مفصل ،سابقه ابتال به عفونت پیرامون مفصل
یا سابقه ابتال به آن  ،پوکی استخوان اطراف مفصل به دالیل غیر از آرتریت ،مفصل ناپايدار.
* در صورت وجود مشکالت زیر منافع مصرف در مقابل مضرات مصرف آن باید توسط پزشک سنجیده شود:
•نقص ايمني اكتسابي (ايدز)
•بیماریهای قلبی ،نارسایی احتقانی قلب  ،فشار خون باال ،ابتال به بیماری  ،عملکرد کلیوی شدید ،ابتال به آبله
مرغان یاسرخک ،کولیت ،ازوفاژیت ،گاستریت ،زخم پپتيک فعال یا نهفته ،دیابت ملیتوس ،عفونت قارچی
سیستمیک  ،گلوکوم زاویه باز  ،بیماری کبدی یا نقص عملکرد کبدی  ،هرپس سیمپلكس چشمی ،افزایش
لیپیدهای خونی ،حساسیت به کورتیکواستروئیدها ،هایپرتیروئیدی ،هیپوآلبومینی ،هیپوتیروئیدی ،میاستنی
گراویس ،حمالت قلبی اخیر ،پوکی استخوان ،سایکوز حاد ،وجودسنگ كلیوی ،لوپوس اریتروماتوزسیستمیک ،
سل فعال یا سابقه ابتال به سل (حتی تست پوستی مثبت)
* در خالل مصرف این دارو نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
•ویزیت منظم پزشک و کنترل روند بهبود
•قطع مصرف دارو باید تحت کنترل پزشک باشد ( .کاهش مصرف دارو طبق برنامه )
•درصورت برگشت ویا بدتر شدن عالئم بعدازکاهش یاقطع مصرف دارو جریان را به پزشک خویش اطالع
دهید.
* بیمارانی که طوالنی مدت از این دارو مصرف می کنند موارد زیر باید مورد توجه قرار دهند :
 محدودیت مصرف سدیم یا مکملهای حاوی پتاسیم محدودیت کالری دریافتی افزایش دریافت پروتئین معاینات چشم پزشکی احتیاط در انجام تستهای پوستی احتیاط در هر نوع جراحی یا هر نوع درمان پزشکی اورژانس احتیاط در هر نوع بیماریهای عفونی جدی یا جراحتهای پیش آمده پرهیز از قرار گرفتن در معرض ویروس آبله مرغان یا سرخک ( خصوصا در کودکان ) و در صورتمواجه،موضوع را سريعا به پزشک خویش اطالع دهید.
 احتیاط در واکسیناسیون و یا سایر روشهای ایمن سازی و احتیاط در مواجه با فرد دریافت کننده واکسنخوراکی ویروسی
* در بیماران مبتال به دیابت امکان افزایش غلظت قند خون می باشد.
•تزریق داخل موضع  ،در صورت ایجاد قرمزی و یا تورم و یا بدتر شدن شرایط به پزشک خود اطالع دهید .
•مصرف طوالنی مدت این دارو در کودکان به علت امکان مهاررشد توصیه نمی گردد.
تداخالت دارویی :
در صورت مصرف سایر داروها خصوصا داروهای زیر ،پزشک خود را در جریان قرار دهید:
آمینوگلوتتیماید ،آمفوتریسین  Bتزریقی ،آنتی اسیدها ،آنتی بیوتیکهای ماکرولیدی ،آنتی کولینرژیک ها
خصوصا آتروپین و ترکیبات وابسته ،ترکیبات القاء کننده آنزیمهای کبدی ،ترکیبات مهار کننده آنزیمهای
کبدی ،ریتودرین  ،سیکلوسپورین و سایر مهارکننده های سیستم ایمنی ،ایزونیازید ،کتوکونازول ،میتوتان،
ریتودرین  ،ترکیبات دارویی یا غذایی حاوی سدیم ،سوماتریپتان،انسولین و داروهای دیورتیک (مدر ) و
گلیکوزیدهای قلبی مانند دیگوکسین و داروهای ضد دیابت خوراکی و واکسنهای ویروسی زنده
شرایط نگهداری:
 دارو را در دمای کمتر از  ، 30°Cدور از نور نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید. -دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
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