شیاف ناپروکسن

 500میلی گرم

ساخت شركت داروسازي ابوريحان (سهامی عام)

172 MM

مشخصات دارو :
هر شیاف ناپروکسن حاوی  500میلی گرم ماده موثره ی ناپروکسن می باشد.
ناپروکسن از جمله داروهای ضدالتهاب غیر استروییدی است که باعث کاهش درد و ناراحتی ناشی از
التهاب می شود .
موارد مصرف دارو :
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه ی آن به
دیگران جدا⸗ خودداری نمایید.
شیاف ناپروکسن می تواند در موارد زیر توسط پزشک شما تجویز شود:
•آرتریت روماتویید
•استئوآرتریت
•اختالالت عضالنی و اسکلتی
•درد قاعدگی
•کمردرد و درد مفاصل لگن
•تخفيف عالئم نقرس حاد
نحوه و مقدار مصرف دارو :
شیاف را پس از اجابت مزاج مصرف نمایید.
شیاف را از فویل خارج کرده به پهلو بخوابید در حالی که زانوها به داخل شکم خم شده باشند  ،شیاف را
از طریق مقعد داخل نمایید( .شیاف را از سر نوک تیز وارد کنید)
برای مدت  1دقیقه از جای خود بلند نشوید .شیاف باید در جای خود باقی مانده و به طور کامل باز شود.
دستانتان را بشویید.
مقدار مصرف دارو :
مقدار مصرف دارو توسط پزشك شما تعیین می شود  .دوز معمول یک شیاف يك تا دو بار در روز مصرف
می شود.
مصرف شیاف ناپروکسن در کودکان زیر12سال توصیه نمی شود .
موارد منع مصرف :
در صورت وجود شرایط زیر از مصرف شیاف ناپروکسن خودداری نمایید:
• حساسيت به ماده ی موثره ی دارو( ناپروکسن)
• سابقه ی زخم معده یا دوازدهه ،خونریزی فعال معده
• سابقه ابتال به پروكتيت يا خونريزي مقعدي
هشدارها و احتیاطات :
از مصرف دارو در افراد با سابقه حساسیت به آسپرین و سایر داروهای (NSAIDSمانند
ایبوبروفن،کتوروالک و )..و افراد با مشکالت انعقادی وسابقه خونریزی خودداری شود.
از مصرف دارو در بيماران مبتال به زخمهاي گوارشي فعال يا با سابقه ابتال به زخــمهاي راجـعه گـوارشي
خودداري شود .
افراد با سابقه خونریزی ازمقعد یا رکتوم و افراد دارای ضایعه التهابی در مقعد یا رکتوم از مصرف شیاف
ناپروکسن باید اجتناب کنند.
داروهای ضد التهاب غير استروئيدي نظیر ناپروکسن مي توانند باعث نارسايي قلبي و عروقي  ،كبدي و
كليوي گردند  .لذا در این بيماران مصرف اينگونه داروها با احتياط صورت گيرد.
داروهایی مانند ناپروکسن می توانند با افزایش ریسک حمله ی قلبی ( سکته ی قلبی) یا سکته ی مغزی
همراه باشند که باافرایش دوز و دوره ی درمان این ریسک افرایش می یابد.
از افزایش دوز مصرفی بدون نظر پزشک خودداری نمایید.
بارداری و شیردهی :
مصرف اين دارو در دوران شيردهي و بارداري(خصوصا سه ماهه سوم بارداری) توصيه نمي گردد .
تداخالت دارویی :
درصورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید.
ناپروکسن می تواند با داروهای ذیل تداخل داشته باشد:
• آسپیرین یا داروهای دیگری از دسته ضدالتهاب های غیر استروییدی
• داروهای ضدانعقاد خون مانند وارفارین ،هپارین
• متوترکسات (که در درمان سرطان  ،بیماری های پوستی و آرتریت روماتویید به کار می رود)
• سیکلوسپورین
• لیتیوم در درمان بیماری های اعصاب
• داروهای مدر ،دیگوکسین در درمان نارسایی قلبی ،داروهای ضد فشار خون
• داروی پروبنسید در درمان نقرس
• میفپریستون
• فنیل پروپرانول آمین در داروهای ضداحتقان بینی
عوارض جانبی :
مانند همه ی دارو های دیگر  ،شیاف ناپروکسن می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد،
گرچه همه ی مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند.
این موارد شامل:
سردرد  ،خواب آلودگي ،بي حالي  ،احساس خستگي  ،تحريك مقعدي ،التهاب موكوس و يا ايجاد زخم
گوارشي همراه با خونريزي  ،عـوارض كبدي و كليوي ،تغییر رنگ ادرار و مدفوع،تاری دید،درد قفسه سینه
،تنگی نفس ،ايجاد واكنشهاي ازدياد حساسيتي در بيماران حساس به دارو .
شرایط نگهداری دارو :
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .
دارو را در دماي کمتر از  30درجه سانتيگراد نگهداري و از يخ زدگي محافظت نمایید .

95 MM

