
   
  

  ،مصرف همزمان آمیودارون، دیلتیازم

کینیدین و وراپامیل با دیگوکسین، خطر 

مسمومیت ناشی از دیگوکسین را افزایش 

 می دهد. 

  در صورتی که هر یک از این داروها را

استفاده می نمایید، دوز آنها حتما باید 

داروهاي که : توسط پزشک تنظیم شود

پتاسیم خون را کاهش می دهند، همچون 

داروهاي ادرارآور، آمفوتریسین  برخی

بی، استروئیدها و بعضی آنتی بیوتیک ها، 

احتمال بروز مسمومیت ناشی از 

  دیگوکسین را افزایش می دهند. 

  در صورتی که داروهاي درمان سوء

هاضمه و نیز غذاها یا مکمل هاي حاوي 

 2فیبر استفاده می کنید، آنها را حداقل 

مصرف ساعت قبل یا بعد از دیگوکسین 

   .کنید

  مصرف دیگوکسین در کودکان باید تحت

  نظر پزشک صورت گیرد. 

  در صورت بارداري، قصد باردار شدن و یا

شیردهی به طفل خود حتما با پزشک 

خود در خصوص فواید و مضرات استفاده 

 .از این دارو صحبت کنید

 

          

  با یاد داشته باشیم :

دیگوکسین می تواند حالت خواب آلودگی ایجاد کند، بنابراین 

شما از رانندگی یا  تا زمان مشخص شدن میزان تاثیر آن در

انجام کارهاي پردقت پرهیز کنید. ضمنا الکل حالت خواب 

آلودگی و گیجی این دارو را تشدید می کند؛ تا زمان مشخص 

شدن میزان تاثیر دیگوکسین از نوشیدن الکل نیز پرهیز 

کنید. در طول مدت درمان حتما با پزشک خود بطور مرتب در 

بیماري و پاسخ شما به تماس باشید. الزم است وي وضعیت 

درمان را بررسی و نیز دوز دیگوکسین را در صورت نیاز 

به عالوه ضروري است که پزشک در فواصل  .تنظیم کند

منظم نوار قلب و برخی شاخص هاي خونی را کنترل کند. 

حتما چگونگی کنترل نبض را از پزشک خود بیاموزید. چرا که 

به میزان انتظار،  در صورت کندي یا تندي ضربان قلب نسبت

باید بالفاصله پزشک را مطلع سازید. هرگز بدون مشورت با 

پزشک، مارك تجاري دیگوکسین مورد مصرف را تغییر 

 .ندهید

 

  با آرزوي سالمتی و شادکامی 

  

  

  

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 

  درمانی زنجان

  مرکزآموزشی درمانی آیت ا.. موسوي

  

  دیگوکسین قرص 

  

  

  

  

  

  

  

  واحد آموزش همگانی و بیمار

  

  

 



  چیست؟ دیگوکسینقرص            

دیگوکسین در درمان بیماران مبتال به نارسایی 

قلبی و برخی انواع آریتمی (نامنظمی ضربان قلب) 

استفاده می شود. اصوال دیگوکسین از طرفی باعث 

افزایش قدرت ضربان قلب و از سویی دیگر سبب 

کاهش هدایت الکتریکی قلب می شود. دیگوکسین 

در قالب قرص، تزریق، الگزیر و قطره خوراکی در 

 .دسترس است

   نحوه مصرف دیگوکسین :         

دیگوکسین داروي بدون نسخه نیست و بسته به 

مشکل شما پزشک معالج دوزاژ بخصوصی از دارو را 

تجویز می کند. دیگوکسین را دقیقا مطابق با 

دستور پزشک خود مصرف و از تغییر دوز آن جدا 

پرهیز نمایید. براي تاثیر مناسب دارو، آن را هر روز 

ات رأس زمان مشخص استفاده کنید. ضمنا دستور

داخل بسته دارو را نیز به دقت مطالعه نمایید. 

دیگوکسین فقط براي تسکین عالیم بیماري شما 

تجویز شده است و به هیچ وجه موجب عالج مشکل 

شما نمی شود. هرگز حتی در صورت احساس 

  .بهبودي مصرف دارو را قطع نکنید

 

  :فراموش کردن دوز دارو

 

هیچ دوزي از دارو فراموش دقت فراوان داشته باشید که 

نشود. در صورت فراموش کردن یک دوز دیگوکسین، اگر تا 

ساعت پس از موعد مصرف، آن را به خاطر آوردید، دوز  12

فراموش شده را میل کنید. در غیر این صورت، نوبت فراموش 

شده را رها کرده، طبق برنامه منظم خود عمل کنید. هرگز 

در صورت فراموش کردن دو  .یدمقدار دارو را دو برابر نکن

 .دوز یا بیشتر از دارو، بالفاصله با پزشک خود مشورت نمایید

  مالحظات غذایی : 

می توانید دیگوکسین را با غذا یا معده خالی میل کنید. 

احتماال پزشک از شما خواهد خواست که سدیم (نمک) کمتر 

و نیز مکمل هاي پتاسیم استفاده کنید. مصرف غذاهاي 

پرفیبر (مثل سبزیجات و میوه جات) همراه با دیگوکسین، 

  .ممکن است موجب کاهش جذب این دارو شود

  :عوارض جانبی

 

دیگوکسین معموال عوارض زیادي ایجاد نمی کند. با این حال 

اگر دچار هر ممکن است برخی عوارض ناخواسته بروز کنند. 

یک از عالیم یا نشانه هاي زیر شدید، بالفاصله به پزشک 

خود مراجعه کنید: تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، اسهال، 

 طپش قلب یا ضربان قلب نامنظم ، بثورات ناراحتی معده، 

جلدي ، زردي چشم ها  یا پوست ، تنفس مشکل ،سردرد ، 

سرگیجه، خواب آلودگی، احساس سبکی سر، خستگی، 

و تاري  ندارند  وجود خارجی دیدن یا شنیدن چیزهایی که

  دید یا زردي در میدان بینایی.

  نگهداري دارو:

 

دیگوکسین را در بسته مخصوص آن، کامال پوشیده و دور از 

دسترس اطفال نگهدارید. دارو باید در دماي اتاق، دور از نور 

حرارت زیاد و رطوبت نگهداري شود. با گذشتن از مستقیم، 

 .تاریخ اعتبار یا نیاز به دارو، آن را دور بریزید

  مسمومیت با دیگوکسین و موارد اظطراري:

  

در صورت مسمومیت به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه 

کنید و حتما بسته دارو را همراه داشته باشید. برخی عالیم 

تهوع،  :دوز عبارتند از کسینمسمومیت با دیگواولیه 

 .استفراغ، کاهش اشتها، اسهال و کندي شدید ضربان قلب

  تداخالت دارویی : 

دیگوکسین ممکن است با بسیاري از داروهاي مورد استفاده 

  در بیماري هاي قلبی تداخل کند. 

  در صورت استفاده از هر نوع داروي قلبی، پزشک

 .خود را مطلع سازید

 


