شیاف الکسادیل®  5و  10میلی گرم
بیزاکودیل
دسـته دارویی :
ملین (تحریک کننده تماسی)
نحوه عمل و فارماکوکینتیک:
بیزاکودیل یک ملین تحریک کننده تماسی است که بصـورت شیاف مستقیما بر روی مخاط روده ی بزرگ اثر
گذاشته و حرکات دودی شکلی در سرتاسر روده ی بزرگ ایجاد می کند ،جذب دارو بسیار ضعیف و قابل اغماض
ی باشد .بیزاکودیل در تماس با مخاط یا انشعابات تحت مخاطی روده بزرگ ،انتها های عصبی حسی را تحریک
م
ک می نماید  و در نتیجه انقباضات پـریستالتیک را افزایش می دهد  .این
نموده و ایجاد رفلکسهای پاراسمپاتی 
دارو همچنین موجب افزایش  تجمع آب و امالح در روده بزرگ گشته و باعث افزایش اثر ملینمی گردد .اثر دارو
(حرکات روده) معموال  15دقیقه تا یکساعت پس از استعمال شیاف بروز می نماید.
موارد مصرف :
ن کوتاه مدت)
ـ جهت برطرف ساختن یبوست غیر دائم و بی نظمی دفع (درما 
 پاک نمودن روده در آماده سازی برای عمل جراحی یا آماده سازی مریض برای آزمایشات آندوسکوپیک. بیزاکودیل را نمی توان بعنوان جایگزین شستشو دهنده های معمول قبل از جراحی بکار برد و صرفا بعنوان تخلیهکننده اولیه روده بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
بیزاکودیل را همچنین نمی توان جهت مراقبت های پس از عمل جراحی ،قبل از زایمان ،پس از زایمان و جهتآماده سازی برای زایمان بکار برد.

هشدارها و موارد احتیاط :
 مصرف الکسادیل® در ناراحتی هایی مانند درد ناحیه شکم ،تهوع با استفراغ توصیه نمی شود. تجویز طوالنی مدت این دارو جهت درمان یبوست مزمن ،توصیه نمیشود. مدت مصرف الکسادیل® نباید از 7روز تجاوز کند ،مگر اینکه توسط پزشک الزم تشخیص داده شود   . خونریزی مقعدی یا عدم ایجاد حرکت روده پس از مصرف الکسادیل® ممکن است نشان دهنده یک وضعیتجدی باشد .در صورت بروز این حالت مصرف دارو باید متوقف شود.
 در افراد مسن ممکن است مصرف مکرر الکسادیل® جهت تخلیه روده باعث از دست دادن مقادیر زیادی آب وامالح (الکترولیت) شده و باعث تشدید حاالت ضعف  ،ناهماهنگی حرکات و افت فشار ارتواستاتیک گردد.

172 MM

موارد منع مصرف:
 آپاندیسیت یا  عالیم آن (مانند حاالت تهوع ،استفراغ و غیره)ن
 خونریزی مقعدی بدون تشخیص معی  نارسایی قلبی انسداد روده -حساسیت به خود دارو

عوارض جانبی (ناخواسته):
 در فرآیند بازیابی فعالیت طبیعی روده با استفاده از  الکسادیل® ،ممکن است برخی ناراحتی های ناحیه شکم(مانند درد  ،نفخ و غیره) ایجاد گردد.
 شیاف الکسادیل® ممکن است باعث ایجاد پروکتیت و التهاب گردد ،به همین دلیل مصرف طوالنی این داروتوصیه نمی گردد.
مقدار مصرف دارو( :دوره  28روزه)
بزرگساالن 10 :میلی گرم یکبار در روز ،جهت ایجاد حرکات روده.
کودکان ( 6تا  12سال) 5 :میلی گرم یک بار در روز.
بسته بندی:
 10عدد شیاف الکسادیل® در استریپ آلومینیومی در یک جعبه .هر شیاف دارای  5میلی گرم بیزاکودیل (برای
کودکان) یا  10میلی گرم بیزاکودیل (برای بزرگساالن) می باشد.
شرایط نگهداری:
 دارو را در دمای کمتر از  25درجه سانتی گراد و درون جعبه نگهداری نمایید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.مصرف کننده محترم ،از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم .شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطالع
برساند ،بخش علمی شرکت با شماره  77715554از ساعت  8صبح الی  4بعدازظهر ،پاسخگوی سواالت علمی
شما عزیزان است.
ساخت شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)
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