آمپول دیکلوژین

®

دیکلوفناک  75میلی گرمی

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است  ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه
آن به ديگران خودداري فرمائيد.
مشخصات دارو :

®

هر آمپول دیکلوژین حاوی  75میلی گرم دیکلوفناک سدیم می باشد .
راهنمايی های عمومي :

 -1قبل از مصرف اين دارو در موارد زير با پزشك خود مشورت نمائيد.
 1-1سابقه آلرژی به آسپرین یا ایبوپروفن و یا هر یک از ضد التهاب های غیر استروئیدی و یا
سابقه بیماری آلرژیک از جمله آسم
 2-1در صورت بارداری یا شیردهی یا قصد باردار شدن
 3-1در صورت وجود اختالالت خونی  ،خونریزی  ،بیماریهای قلبی و قلبی ـ ریوی  ،سابقه فشار خون
باال ،اختالالت کبدی و کلیوی  ،مشکالت انعقادی  ،زخم ها یا التهاب های گوارشی و یا زخم گوارشی
فعال و یا خونریزی دستگاه گوارشی  ،سابقه سکته  ،سابقه مشکالت گوارشی و یا دل درد با مصرف
داروهای ضد درد و التهاب مشابه
مصرف در دوران بارداري و شيردهي :

در خصوص مصرف این دارو در دوران بارداری منافع مصرف در برابر مضرات مصرف سنجیده شود
و در سه ماهه آخر بارداری ممنوع می باشد .
به دلیل ترشح این دارو در شیر در دوران شیردهی مصرف نشود .

هشدارها :

مقدار و نحوه مصرف دارو :

220 MM

 -1از تزریق وریدی این دارو اجتناب کنید.
 -2این دارو نباید بیشتر از دو روز مصرف شود و از مخلوط کردن این فرآورده با سایر داروهای
تزریقی پرهیز نمائید.
 -3مصرف دارو در کودکان کمتر از  15سال ممنوع است.
 -4در صورت مشاهده کریستال و یا رسوب از تزریق خودداری شود.
 -5دارو در مراکز درمانی و تحت نظر پزشک تزریق شود.
 -6در صورت وجود اختالالت خونی  ،دپرسیون مغز استخوان  ،پولیب های بینی همراه با
برونکواسپام بهتر است این دارو مصرف نشود.
 -7در صورت وجود آنمی  ،آسم  ،بیماریهای احتقانی قلب  ،ادم  ،فشار خون باال  ،نقص کبدی و
کلیوی  ،هموفیلی و زخم های گوارشی  ،مصرف باید با احتیاط و براساس تشخیص سود و زیان برای
بیمار تجویز شود.
 -8خاصیت ضد درد  ،تب و ضد التهاب این دارو ممکن است باعث پوشاندن عالئم عفونت و بدتر
شدن آن گردد.
 -9در صورت مشاهده عالئم زیر دارو را قطع و با پزشک تماس بگیرید:
گیجی  ،خواب آلودگی  ،احساس سبکی سر  ،مشکالت بینایی  ،عالئم شبیه آنفلوانزا همراه با راش
های پوستی
-10به علت وجود بنزیل الکل ،مصرف این دارو در نوزادان ممنوع می باشد .
در خصوص مقدار و نحوه مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید .

عوارض جانبي :

هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب باعث بروز برخي عوارض ناخواسته نيز مي گردد .گرچه
كليه اين عوارض در يك فرد ديده نمي شود اما در صورت بروز هر يك از موارد زير با پزشك
تماس بگیرید.
• درد معده ،سوء هاضمه ،سوزش سر دل ،تهوع (احساس ضعف) یا استفراغ
• هر عالمت خونریزی در معده یا روده ،به عنوان مثال خون دراستفراغ یا مدفوع سیاه و سفید
• واکنش های آلرژیک که می تواند شامل خارش پوست ،خارش ،کبودی ،مناطق قرمز دردناک باشد .
• تنگی نفس (برونکواسپاسم)
• تورم صورت ،لب ها ،دست ها یا انگشتان دست
• زردی پوست یا سفید شدن چشم ها
• گلو درد پایدار یا درجه حرارت باال
• تغییر غیر منتظره ای در میزان تولید ادرار و یا ظاهر آن.
تداخالت دارويي و اثر بر پاسخ تست های آزمايشگاهي :

مصرف همزمان و طوالنی مدت با استامینوفن خطر عوارض جانبی کلیوی را زیاد می کند  .مصرف
همزمان با کورتیکواستروئیدها و مکمل های حاوی پتاسیم خطر عوارض گوارشی را زیاد می کند .
مصرف همزمان با ضد انعقادهای خوراکی  ،هپارین و ترمبولیتیک ها احتمال خونریزی را زیاد می
کند  .مصرف همزمان با ضد دیابت ها ممکن است اثر پائین آورنده قند خون آنها را تشدید کند .
مصرف همزمان با سایر ضد التهاب های غیر استروئیدی و آسپرین باعث افزایش سمیت گوارشی و
احتمال خونریزی می شود .مصرف همزمان با لیتیم باعث افزایش غلظت خونی آن می شود .همچنین
این دارو باعث افزایش غلظت پالسمایی دیگوکسین می شود.
این دارو میزان ترانس آمیناز و غلظت اسید اوریک ادرار را افزایش می دهد.
شرايط نگهداري :

دارو را دور از نور و داخل جعبه و در دمای کمتر از  30درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی
محافطت نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .
ساخت شركت داروسازي ابوريحان تهران-ايران
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