شیاف استامینوفن
شیاف  125میلی گرم و  325میلی گرم

ساخت شركت داروسازي ابوريحان (سهامی عام)

172 MM

مشخصات دارو:
شیاف های استامینوفن ،حاوی  125میلی گرم و  325میلی گرم ماده ی موثره استامینوفن در پوشش
آلومینیومی می باشند.
موارد مصرف دارو:
استامینوفن یک مسکن ضد التهاب است که در کنترل سر درد ،دردهای عضالنی ،درد دندان ،آرتریت ،
سرماخوردگی و تب کاربرد دارد.
موارد منع مصرف:
در صورت بروز حساسیت پوستی مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
حساسیت های پوستی شدید با عالئم زیر می باشد:
•قرمزی پوست
•راش جلدی
•تاول
هشدارها و احتیاطات:
•همراه با محصوالتی که حاوی استامینوفن هستند استفاده نشود.
•با مصرف این دارو ممکن است آسیب کبدی ایجاد شود(.مراجعه به بخش عوارض جانبی)
•قبل از مصرف این دارو در شرایط زیر با داروساز یا پزشک خود مشورت کنید:
.1ابتال به نارسایی کبدی
.2درصورت مصرف داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین
.3در صورت مصرف داروهای آرامبخش مانند باربیتورات ها
.4در صورت مصرف داروهای صرع مانند کاربامازپین ،فنوباربیتال و فنی توئین
.5تشدید تب یا عدم کاهش تب بعد از 3روز( در کودکان  3تا  36ماهه) و  5روز (در کودکان 3تا  6ساله)
یا  10روز (کودکان باالی  6سال یا بزرگساالن)
.6بروز عالئم جدید
.7وجود تورم یا قرمزی
.8درصورت بارداری یا شیردهی
نحوه ی تجویز دارو:
مصرف در بزرگساالن:
کنترل درد و تب  650 :میلی گرم هر  4تا  6ساعت از طریق مقعد
حداکثر مقدار مجاز  4000:میلی گرم در  24ساعت
مصرف در کودکان:
کنترل درد و تب :
در کودکان زیر  3سال دوز مصرفی توسط پزشک تعیین گردد.
 6-3سال 120 :میلی گرم هر 6 -4ساعت تا حداکثر  5دوز در  24ساعت در صورت نیاز
12-6سال 325 :میلی گرم هر  6-4ساعت تا حداکثر  5دوز در  24ساعت در صورت نیاز
بیشتر از  12سال 650 :میلی گرم هر  6-4ساعت تا حداکثر  6دوز در  24ساعت در صورت نیاز
حداکثر مقدار مجاز :زیر  12سال  5 :دوز در  24ساعت
باالی  12سال  4000:میلی گرم در  24ساعت
بارداری:
مصرف کوتاه مدت در تمامی مراحل بارداری بالمانع است.
شیردهی:
با احتیاط مصرف شود.
تداخالت دارویی:
درصورت مصرف هر یک از داروهای موجود در لیست زیر پزشک خود را آگاه سازید:
باربیتورات ها
اتانول
فنی توئین
ایزونیازید
سولفین پیرازون
وارفارین
الموتریژین
عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود.
⸗
.1افزایش آنزیم های کبدی (قابل برگشت بعد از قطع مصرف دارو)  ،آسیب کبدی مخصوصا در مصرف
بیش از حد استامینوفن
.2راش و حساسیت پوستی
شرایط نگهداری دارو:
در دمای کمتر از 30درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت گردد.
دارو را در یخچال نگهداری ننمایید.
دارو را دورازدسترس کودکان نگهداری نمایید.
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