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تح
مرکز آموزشی ،قیقاتی ردمانی قلب و رعوق شهید رجایی
جدول اطالعات کلي مربوط به داروها
اشكال دارو

اثر درماني

رديف

نام دارو

80-100325-500 mg

ضد التهاب – ضد درد –
كاهش فعاليت پالكت

1

آسپرين
ASA

كاهش دهنده چربي
خونLDL

2

آتورواستاتين
ATORVASTATIN

10-20-40
mg

3

كاپتوپريل
CAPTOPRIL

25-50mg

كاهش دهنده فشار خون
وتقويت عضله قلب

4

ديگوكسين
DIGOXIN

0.25 mg

كنترل ضربان قلب ونارسايي
قلبي

5

فورزمايد
FUROSEMIDE

40 mg

كاهش فشار خون –افزايش
دفع ادرار و مايع احتباس
يافته

6

هيدرو كلرتيازيد
HYDROCHOLORTHIAZIDE

50 mg

كاهش فشار خون و افزايش
دهنده حجم ادرار

7

ايزوسوربايد
ISOSORBIDE

10-40 mg

ضددرد قلبي –گشاد كننده
عروق – كاهنده فشار خون

8

متوپرولول(متورال)
METOPROLOL

50-100 mg

كاهنده ضربان قلب و فشار
خون

9

پالويكس
PLAVIX

75 mg

ضد تجمع پالكت –رقيق
كننده خون

10

وارفارين
WARFARIN

5 mg

ضد انعقاد خون و رقيق كننده
خون

11

نيترو گليسرين
NITROGLYCERIN

2.6-6.4 mg

ضد درد قلبي –گشاد كننده
عروق

با آرزوي سالمتي براي شما عزيزان
بخش ..........................................
021-..........................................
021-..........................................
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نكات آموزشي
در صورت بروز خونريزي از لثه يا كبودي روي پوست يا دفع خون از مدفوع
حتما به پزشك مراجعه شود.به دليل بروز عوارض گوارشي با يك ليوان شير يا
آبميوه بعد از غذا ميل شود.در بيماران مبتال به آسم وزخم گوارشي فعال منع
مصرف دارد.
ميتوان دارو را قبل يا بعد از غذا ميل كرد  12-6.هفته بعد آزمايشات كبدي
چك شود .برنامه غذايي كم چرب و برنامه ورزشي منظم داشته باشيد.در
صورت استفاده همزمان با ديگوكسين با پزشك مشورت شود.
بهتر است دارو يك ساعت قبل از غذا مصرف شود.رژيم كم نمك باشد .سرفه
شايع ميباشد .در صورت بروز سرفه وتورم پلكها ،چشمها ،لبها ،زبان يا
مشكالت تنفسي و پوستي به پزشك مراجعه شود .از تمرينات شديد و تغيير
وضعيت ناگهاني از خوابيده به نشسته يا ايستاده خودداري شود.
بايد هر روز صبح و در ساعت معيني مصرف شود .دوز فراموش شده را ميتوان
تا  12ساعت بعد استفاده كرد.نحوه گرفتن نبض را ياد بگيريد وبا ضربان بين
 100-60دارو را مصرف كنيد  .دارورا با آبميوه يا شير ميل كنيد.تهوع و
استفراغ ،ضربانات نامنظم قلب  ،توهم بينائي و بي اشتهائي از عالئم
مسموميت ميباشدكه بايد به پزشك مراجعه كنيد.
دارو را با غذا يا شير ميل كنيد .رژيم پرپتاسيم مثل موز –گوجه فرنگي-
خرما -كاهو – خشكبار – و گردو داشته باشيد.
صبحها در ساعت معيني مصرف شود تا شب ادراري شما را ناراحت نكند .در
افراد ديابتي  ،قند خون مرتب كنترل شود.نوبت عصر راساعت  6بعد از ظهر
ميل كنيد.
اين دارو در پيشگيري درد قلبي موثر است .سردرد عارضه شايع ان است كه با
مسكن برطرف ميشود  ،اگر سردرد شديد و پايدار بود به پزشك مراجعه
شود.بر افروختگي صورت واحساس سوزش زير زبان از عوارض دارو ميباشد.
اثر درماني بعد از يك هفته مشاهده ميشود .نحوه گرفتن نبض را ياد بگيريد و
با ضربان بين  100-60دارو را مصرف كنيد .دارو نبايد بطور ناگهاني قطع
شود .افراد ديابتي مرتب قند خون خود را چك كنند.
مصرف اين دارو بيما ررا مستعد خونريزي ميكند بايد از ضربه يا بريدگي
پيشگيري شود ودر صورت خونريزي از لثه يا بيني و يا خون مردگي در بدن،
دارو قطع و به پزشك مراجعه شود.
معموال اين دارو همزمان با هپارين در بيمارستان شروع ميشود و دوز مناسب
با انجام آزمايش خون تعيين ميشود  .و هرگز از مقدار توصيه شده بيشترويا
كمتر مصرف نكنيد .دارو را هر روز در ساعت معيني مصرف كنيد.در صورت
خونريزي لثه – بيني يا خون مردگي در بدن دارو را قطع وبه پزشك مراجعه
كنيد
اين دارو در پيشگيري دردهاي قلبي موثر است .سردرد با اين دارو كمتر ديده
ميشود .دارو دور از رطوبت و نور نگهداشته شود .در صورت تاري ديد يا
خشكي دهان مصرف را قطع و به پزشك مراجعه كنيد.

