رناسو

®

سوالمر هیدروکلراید
قرص روکش دار  800میلی گرم

220 mm

مشخصات دارو
قرص های رناسو® حاوی  800میلی گرم ماده ی موثره سوالمر هیدروکلراید می باشد.
قرص ها درقوطی های پالستیکی  HDPEبا درپوش مقاوم به دسترسی کودکان ،بسته بندی شده و هر قوطی
حاوی 50عدد قرص  800میلی گرمی می باشد.
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.
رناسو® به فسفات غذا در لوله ی گوارش باند می شود و بدین ترتیب سطح سرمی فسفر خون را در بیماران
مبتال به نارسایی کلیوی که تحت همودیالیز یا دیالیز صفاقی هستند کاهش می دهد.
موارد منع مصرف
در صورت پایین بودن سطح خونی فسفات  ،انسداد روده و یا هرگونه حساسیت نسبت به سوالمر ،قبل از
مصرف دارو ،با پزشک خود مشورت نمایید.
هشدارها و احتیاطات
در صورت وجود شرایط زیر قبل از شروع دارو با پزشک خود مشورت نمایید:
• درصورتی که دیالیز نمی شوید
• وجود مشکالتی نظیر  :اختالل در بلع،اختالل در حرکات گوارشی ،عالئمی مانند احساس پری شکم  ،تهوع و
استفراغ که نشان از کندی حرکات گوارشی است ،اسهال طوالنی مدت یا درد شکم (عالئم بیماری التهابی
روده فعال) ،بیماران با سابقه ی جراحی بزرگ در ناحیه ی شکم یا روده
درمان های کمکی
• به علت مشکالت کلیوی یا وضعیت دیالیز ممکن است با افزایش یا کاهش سطح کلسیم در خون مواجه
شوید ،از آنجایی که رناسو® حاوی کلسیم نمی باشد پزشک شما ممکن است قرص کلسیم برای شما تجویز
نماید.
• بسته به وضعیت کلیوی ممکن است سطح ویتامین  Dخون نیز کاهش یابد لذا پزشک شما ممکن است در
صورت لزوم ویتامین  Dبرای شما تجویز نماید.
• اگر مولتی ویتامین دریافت نمی کنید امکان کاهش ویتامین های  A,E,Kو فولیک اسید وجود دارد که توسط
پزشک شما کنترل شده و در صورت نیاز این ویتامین ها تجویز می شوند .
تغییر دارو – درمانی
درصورتی که از یک جذب کننده فسفات دیگر به سوالمر تغییر درمان داده اید ممکن است سطح بیکربنات
خون توسط پزشک شما کنترل شود زیرا سوالمر می تواند باعث کاهش سطح بیکربنات خون شود.
نکته مهم برای بیماران تحت دیالیز صفاقی :
امکان بروز پریتونیت یا عفونت پرده ی صفاقی ناشی از دیالیز صفاقی وجود دارد که با به کارگیری روش
های استریل در زمان تعویض کیسه های دیالیز این خطر کاهش می یابد .درصورت بروز عالئمی نظیر ادم
،درد ،کشیدگی ،حساس شدن و سفتی شکم  ،یبوست ،تب و لرز  ،تهوع و استفراغ سریعا پزشک خود را
مطلع سازید.
مصرف در کودکان و نوجوانان
سودمندی و اثربخشی این دارو در کودکان زیر  18سال به اثبات نرسیده است .مصرف سوالمر در این
گروه سنی توصیه نمی شود.
مصرف در سالمندان
انتخاب دوز باید با دقت انجام شده و شروع درمان با کمترین دوز موثر صورت گیرد.
کنترل درمان
سطوح خونی کلسیم ،فسفر ،بی کربنات و کلراید کنترل شوند.
بارداری و شیردهی
گرچه سوالمر هیدروکلراید جذب سیستمیک ندارد اما می تواند باعث کاهش جذب برخی ویتامین ها شود .
اگر باردار هستید یا قصد باردارشدن دارید قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
سوالمر هیدروکلراید جذب سیستمیک ندارد و به نظر نمی رسد وارد شیر مادر شود یا بتواند بر نوزاد
شیرخوار تاثیر منفی بگذارد اما می تواند باعث کاهش جذب برخی ویتامین ها گردد  .در صورت شیردهی با
پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.
تداخالت دارویی
درصورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید.
سوالمر هیدروکلراید و آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین نباید همزمان با هم مصرف شوند  .اگر نیاز به
مصرف هر دو داروست بین مصرف دو دارو حداقل  4ساعت فاصله باشد.
درصورت مصرف داروی مایکوفنوالت موفتیل ،سوالمر هیدروکلراید را دو ساعت پس از مایکوفنوالت
موفتیل مصرف نمایید .
در بیمارانی که داروی لووتیروکسین (هورمون تیرویید) و سوالمر هیدروکلراید را همزمان دریافت می
کنند باید حداقل  4ساعت فاصله بین مصرف دو دارو وجود داشته باشد  TSH .و عالئم کم کاری تیرویید
کنترل شود.
تداخل دارو با تست های آزمایشگاهی  :گزارش نشده است
نحوه ی تجویز دارو
دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید .
پزشک شما دوز دارو را بر اساس میزان فسفات سرم تعیین می نماید.
دوز پیشنهادی شروع دارو در بزرگساالن و سالمندان یک یا دو قرص با هر وعده ی غذایی  3بار در روز
است .میزان فسفات سرم شما توسط پزشک کنترل شده و در صورت نیاز دوز دارو کم یا زیاد می شود(بین
 5-1قرص  800میلی گرمی با هر وعده ی غذایی).
 سوالمر هیدروکلراید باید به همراه غذا یا بالفاصله بعد از آن مصرف شود. از شکستن  ،خرد کردن و یا جویدن قرص خودداری نموده و آن را به طور کامل ببلعید. درصورت فراموش کردن مصرف دارو:این دوز باید حذف شود و نوبت بعدی در زمان خود همراه غذا مصرف شود .دو دوز را همزمان مصرف
ننمایید.
 اگر سوالمر هیدروکلراید بیش از آنچه الزم است مصرف شود:به علت احتمال ، OVERDOSEسریعا با پزشک خود تماس بگیرید.
عوارض جانبی
مانند سایر داروها سوالمر هیدروکلراید هم ممکن است عوارض جانبی داشته باشد.
در صورت بروز یبوست هنگام مصرف دارو پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید ،زیرا یبوست می تواند یک
پیش آگهی در موارد نادر انسداد روده باشد.
عوارض جانبی خیلی شایع
تهوع و استفراغ
عوارض جانبی شایع
اسهال ،سو هاضمه ،درد شکم ،یبوست
عوارض جانبی ناشایع
افزایش اسیدیته ی خون
عوارض جانبی نادر
حساسیت
عوارض جانبی ناشناخته
گزارش هایی از خارش،راش های پوستی ،درد شکم ،کاهش حرکات گوارشی ،انسداد روده ،سوراخ شدن
دیواره ی روده دیده شده است .
درصورتی که هر یک از عوارض ذکر شده فوق را تجربه نمودید ،پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید.
شرایط نگهداری دارو
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .
دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از  30درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.
ساخت شركت داروسازي ابوريحان

95 MM

