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 :کربٌات کلسین

وزتٌات ولغین دررٍدُ تا فغفز هَجَد درغذا تزویة ؽذُ ٍاس .هیلی گزم هَجَد هی تاؽذ  500تصَرت لزؿ 

 .آى در ٍرٍد تِ جزیاى خَى جلَگیزی هی وٌذ جذب 

درصَرت تزٍس ػالیوی ًظیز تی اؽتْایی،تىزرادرار  خؾىی دّاى ،گیجی ٍّشیاى وِ ًؾاى دٌّذُ  :عوارض

 .تِ پشؽه خَد هزاجؼِ وٌیذ "تیؼ اس حذ ولغیثن درتذى هی تاؽذ تایذ عزیؼا افشایؼ 

اگز ّذف اس درهاى اصالح ولغین اعت تایذ دارٍ رایه عاػت تؼذ اس غذا ٍتا یه لیَاى پز اس  :نحوه مصرف

 .اگز ّذف اصالح فغفز اعت دارٍ تایذ ٍعػ غذا هیل ؽَد هیل وٌیذآب 

فاصلِ  تِ ّویي دلیل تا.آًتی تیَتیىْا ٍآّي جذب خَراوی ولغین را هختل هی وٌٌذ :آموزش به بیمار

 سهاًی اس ّن هصزف هیؾًَذ

 :رًاشل

دعتگاُ گَارػ دفغ هی فغفز رااس ؼزیك )تزای درهاى فغفز تاال.هیلی گزم هَجَد هی تاؽذ800تصَرت لزؿ 

 .واّؼ فغفز هی ؽَدعثة  (وٌذ

 عزدرد،تَْع،اعتفزاؽ ،واّؼ فؾارخَى  :عوارض

 .دارٍ را ّوزاُ غذا یاتالفاصلِ تؼذ اس غذا هصزف وٌیذ :نحوه مصرف دارو

فاصلِ هصزف رًاصل تا دارٍّای ظذ تؾٌج ٍ ٍارفاریي ٍعیزٍفلَوغاعیي تایذ حذالل یه   :آموزش به بیمار

 .ت تاؽذتا دٍعاع

 :آلَهیٌیَم  ّیدرٍکساید

 .تصَرت ؽزتت دردرهاى اٍلیِ فغفز تاالتجَیش هی ؽَد"اوثزا

 .تؼلت ػَارض خًَی ،ػصثی ،اعتخًَی اس هصزف ؼَالًی توذت ایي دارٍ تایذ اجتٌاب ؽَد :عوارض جانبی

 .ّفتِ هصزف هی ؽَد2توذت "هؼوَال.یثَعت ًیش ػَارض هْن ایي دارٍ تِ ؽوار هی رٍد
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 :سیٌاکلست

تاال ایي دارٍ در صَرت ولغین خَى تاالتز اس   (َّرهَى پاراتیزٍئیذ) PTHدارٍّای اختصاصی تز در درهاى 

 اؽذ تجَیش ب 4/8

 تؼلت ایٌىِ ایي دارٍ تاػث واّؼ ولغین هی ؽَد تٌاتزایي در عؽح ولغیوی پاییي تجَیش ًوی ؽَد.هی ؽَد

   .ػارظِ تَْع ؽایغ هی تاؽذ(علَلْای اعتخَاًی  واّؼ ؽذیذ فؼالیت)تیواری آدیٌاهیه  :عوارض 

 

 (:رٍکاترٍل)کلسیتریَل

تاػث واّؼ عؽح تاالی  تزای درهاى عؽح پائیي ولغین خَى ٍ.هی تاؽذ D3ایي دارٍ فزم فؼال ٍیتاهیي 

 .ؼثك تجَیش اس ؼزیك خَراوییا تشریك هَرد اعتفادُ لزار هی گیزد ؽَدهی PTHَّرهَى  

 .ؼثك دعتَر تزای تاثی تْت تؼذ اس دیالیش هصزف هی ؽَد"هؼوَال :نحوه مصرف

 خَاب آلَدگی ،عزدرد،ظؼف،تاری دیذ،تی اؽتْایی،تَْع، یثَعت:عوارض 

 .دٍراس ًَر ٍحزارت ًگْذاری ؽَد :شرایط نگهداری 
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 دارٍّای پائیي آٍرًدُ فشار خَى
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 (هتَپرٍلَل)هتَرال-6

 آتٌَلَل -7

 کلًَیدى-8

 هتیل دٍپا-9

 هاًیَکسیدیل-10
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 :فرٍزهاید

تزای درهاى ادم ّوزاُ تا ًارعائی احتماًی للة ،عیزٍس وثذ .ٍظذ فؾار خَى هصزف هی ؽَدتؼٌَاى هذر 

 .ٍتیواری ولیِ تجَیش هی ؽَد

افشایؼ لٌذ خَى،ٍجَد خَى  -اعْال–ّیذراتاعیَى تذًثال تَْع ،اعتفزاؽ  –ّیپَوالوی  :عوارض جانبی 

 در ادرار ،خًَزیشی دعتگاُ گَارػ

تِ هٌظَر .دادُ ؽَد تزای واّؼ احتوال تحزیه هؼذُ هوىي اعت دارٍ ّوزاُ تاغذاتا ؽیز :آموزش به بیمار

در ٌّگام صثح تجَیش هی ؽَد "ادراری تزًاهِ ریشی وٌیذ تزای هثال یه دٍس ٍاحذ ػوذتااجتٌاب اس ؽة 

 .تؼذاس ظْز ًغخِ ؽَد2صثح 8ٍدسّای دٍتار دررٍس هوىي اعت تزای عاػت 

 :هلَدیپیيآ

 .تؼٌَاى ظذ آًضیي ًیش هصزف هی ؽَد "پائیي آٍرًذُ فؾار خَى هی تاؽذ گاّا

گیجی ،درد لفغِ عیٌِ ،واّؼ ظزتاى للة ،عزگیجِ تخصَؿ (ٍرم ساًَّا ٍپاّا)ادم هحیؽی  :عوارض 

 تلٌذ ؽذى اس حالت خَاتیذُ یا ًؾغتِ ،عزدرد ٌّگام

درصَرت فزاهَػ وزدى هصزف یه دٍس تِ هحط تخاؼز آٍردى آى را هصزف وٌیذ اها : آموزش به بیمار 

 سهاى ًَتت تؼذی فزارعیذُ اعت "درصَرتی وِ تمزیثا

 :پرازٍسیي

 .فمػ آى ًَتت را هصزف وزدُ ٍاس دٍتزاتز وزدى همذار هصزف خَداری وٌیذ

تیؾتزیي هصزف در ّیپزتاًغیَى هی تاؽذ در تیواراى ولیَی تؼلت اثز ون آى رٍی جزیاى خَى ولیَی 

 .ٍهیشاى تصفیِ گلَهزٍلی اعتفادُ هی ؽَد

عزگیجِ،عثىی عز،عزدرد،خَاب آلَدگی،عغتی،ظؼف،تپؼ للة،تَْع،واّؼ فؾار خَى احتماى  :عوارض

 تیٌی،افغزدگی

دارٍ لثل اس خَاب .ؽَد سیزاغذا تاػث تاخیز در جذب دارٍ هی ؽَد تاهؼذُ خالی هصزف  :نحوه مصرف دارو

 ػذم راًٌذگی تؼذ اس هصزف لزؿ .هصزف ؽَد 
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 :آًاالپریل

 .گؾاد وٌٌذُ ػزٍق هی تاؽذ تزای درهاى ّیپزتاعیَى اعتفادُ هی ؽَداسدارٍّای 

 خَاتی،،تغییزات صذا،تیچِ ّا،عزفِ دائن عزگیجِ،عزدرد،تَْع،اعتفزاؽ،جَػ ،وْیز ،گزفتگی هاّی :عوارض 

 ّایپَتاًغیَى

ٍلیي ًَتت هصزف اًاالپزیل فؾار خَى را ًاگْاى پائیي هی آٍرد تٌاتزایي ٌّگام هصزف در ا :نحوه مصرف

ٌّگام هصزف لزؿ اس ًَؽیذى الىل .عاػت تؼذ اسهصزف لزؿ دراس تىؾیذ 3الی 2حالت اعتزاحت تاؽیذ ٍ

 .خَدداری وٌیذ

 :لَزارتاى

 .پزتاًغیَى هی تاؽذهصزف در درهاى ّی

ٍتاًغیَى ،عزگیجِ،ّایپزوالوی،هیگزى ،دردػعالًی،راط،ػفًَت دعتگاُ تٌفغی اعْال ،ّیپ :عوارض

 فَلاًی،عزفِ،ّیپَگلغوی

درتیواراًی  دارٍ تِ ؼَر ًاگْاًی لؽغ ًگزدد ،.فؾارخَى درحیي هصزف هزتة چه ؽَد   : آموزش به بیمار

 .تایذ دٍس دارٍ ًصف ؽَد وِ هؾىالت وثذی دارًذ

 (:هتَپرٍلَل)هتَرال

 اعتفادُ تؼٌَاى ظذ ّیپَتاًغیَى ٍدرهاى اًفاروتَط هیَوارد

ًارعائی للثی ،تزادیىاردی ،تلَن للثی گیجی،اختالالت خَاب،تَْع ٍاعتفزاؽ،اعْال یثَعت  :عوارض

 ٍدردؽىوی

درصَرت ًیاس تِ لؽغ ، ی خَاتی هصزف دارٍ در اًتْای ؽة تزای جلَگیزی اس تزٍس ب :نحوه مصرف دارو

 دارٍ ،

 خالل درهاى تاایي دارٍ وٌتزل ؽَدّفتِ لٌذ خَى در  1-2لؽغ تذریجی آى در ؼَل 
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 :آتٌَلَل 

 .اثز ظذ فؾار خَى ٍاثز ظذ آًضیي صذری دارد

 عزگیجِ ،خغتگی،خَاب آلَدگی،افغزدگی،اًتْای عزد،دردپا،تَْع،اعتفزاؽ: عوارض

اس دادى دٍس ظزتِ در دلیمِ 60لثل اس دریافت دارٍ ًثط وٌتزل ؽَد در صَرت ووتز اس  :آموزش به بیمار

 راٍ ؼپؼ للة یا عىتِ للثی .یذدارٍ تِ تیوار خَد داری ًوائیذ لؽغ ًاگْاًی دارٍ هی تَاًذ آًضیي را تذتز ًوا

ّیپز تیزٍئیغن تغزیغ  در تیواراى هثتالتِ  ؼَفاى تیزٍئیذی را در تیواراى هثتال تِ تیواری ؽزیاى وزًٍزٍ

 .عاسد

 :کلًَیدى

 .تِ تٌْای یا ّوزاُ تا دیَرتیىْا هصزف هی ؽَدتؼٌَاى ظذ ّیپزتاًغیَى 

تِ صَرت واّؼ ظزتاى للة  در ًَار للة،تغییزات دگی ،عزگیجِ، عزدرد،ظؼف،تی خَاتیخَاب آلَ :عوارض

 دّاى،یثَعت ،دردؽىنخؾىی للة گزدد ٍ ًاهٌظن  للة ٍ یا ظزتاى ظزتاىٍ یا افشایؼ 

تِ حذالل رعیذى خَاب آلَدگی  تِ هٌظَر اؼویٌاى اس وٌتزل فؾار خَى در ؼَل ؽة ٍ :آموزش به بیمار

 .تالفاصلِ لثل اس خَاب هصزف وٌیذ"ؼی رٍس آخزیي دٍس خَراوی را هؼوَال

 :هتیل دٍپا

تِ اختالل  در تیواراى هثتالهتَعػ تا ؽذیذ تَیضُ  فؾارخَى تاال، فؾار خَى راپائیي هی آٍرد تزای درهاى

 .ػولىزد ولیِ وارتزدارد

 تة،ثثَرات پَعتی ،سخوی ؽذى وف پا،خَاب آلَدگی،عزدرد،ظؼف،خغتگی،خؾىی دّاى  : عوارض

وٌتزل فؾارخَى حذالل یىثار در ّفتِ ، لثل اس هصزف ّز ًَع دارٍی ظذعزفِ ٍ ظذ  : آموزش به بیمار

رت تزٍس تة ، دردػعالًی ٍ عٌذرم ؽثِ آًفلًَشا تِ پشؽه در صَ. عزهاخَردگی تا پشؽه هؾَرت ًوایذ

واّؼ ٍسى ، هصزف رصین ون ًوه ،لؽغ هصزف عیگار، ) وارتزد ؽیَُ ّای تٌظین فؾارخَى . اؼالع دّذ

ٍ آسهایؾات تزرعی ػولىزد وثذ تؽَر   CBC،وٌتزل رٍساًِ ٍسى ، وٌتزل ( ٍرسػ هٌظن ٍ وٌتزل اعتزط 

 ّفتِ اٍل ؽزٍع درهاى 12-6هتٌاٍب در 

 .درجِ عاًتی گزاد دارٍ اس ًَر ًگْذاری ؽَد30در دهای ووتز اس  :شرایط نگهداری 
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 ( Minoxidil)هاًیَکسیدیل

 .اعتفادُ هی ؽَد وِ تا گؾادوزدى رگْای هحیؽی عثة ون ؽذى فؾار خَى هی ؽَد تزای فؾارخَى تاال

 افشایؼ ٍسى،ادم هحیؽی ،تاوی واردی،افشایؼ رٍیؼ هَ،اختالت گَارؽی ٍثثَرات جلذی :عوارض جانبی 

وٌتزل فؾارخَى ٍ ًثط لثل اس هصزف دارٍ ، وٌتزل رٍساًِ ٍسى ، تزرعی اس ًظز ادم ،  :آموزش به بیمار 

ایي دارٍ در ٌّگام اًجام دیالیش دفغ هیؾَد تٌاتزایي تَصیِ هیؾَد در رٍس دیالیش، دارٍ تالفاصلِ تؼذ اس دیالیش ٍ 

 .عاػت لثل اس آى تجَیش ؽَد 8یا حذالل 
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  دارٍّای هتفرقِ

 آترٍٍاستاتیي-1

 آلَپَریٌَل-2

 ًفرٍیت-3

 اسیدفَلیک-4

 ًٍَفر-5

 اپرکس-6
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 :آترٍٍاستاتیي

 .واٌّذُ چزتی خَى هی تاؽذ

هصزف دارٍ لثل یا تؼذ اس غذا در صَرت هصزف ّوشهاى تا دیگَوغیي تزرعی عؽح  :نحوه مصرف

 .دیگَوغیي اًجام ؽَد

تاری دیذ،تی خَاتی ،اختالل در جلذی،عزگیجِ ،راؽْای پَعتی،اختالالت گَارؽی ،عزدرد،تثَرات  :عوارض 

 .چؾایی،دردػعالًی ٍووز،ػالئن ؽثیِ آًفلَآًشا ٍػفًَتحظ 

 درجِ 20-25در دهای  :شرایط نگهداری 

 :آلَپَریٌَل

 .تاػث واّؼ غلظت پالعوایی اعیذاٍریه هی تاؽذ

هیلی گزم 100یا 50"پشؽه هؼوَال هیلی گزم هی تاؽذوِ ؼثك صالحذیذ100تصَرت لزؿ  :نحوه مصرف

 هصزف  رٍساًِ

 .هی ؽَد

 .عزدرد،تَْع،اعتفزاؽ،اعْال،ریشػ هَهوىي اعت اتفاق تیافتذ :عوارض

 درجِ 15-30در ظزٍف درتغتِ ٍهماٍم تِ ًَر در دهای  :نگهداری شرایط

 

 :ًفرٍیت

هحذٍدیت در رصین اعت تِ دلیل .....تیَتیي ٍرٍدی ٍ B6.B12.B1.B2هىول غذای ؽاهل ٍیتاهیٌْای 

غذایی ٍ تی اؽتْایی هصزف ایي دارٍ تَصیِ هی ؽَد درًتیجِ در عالهت ًٍگْذاری تافت ّا تمَیت ٍتْثَد 

 .ػولىزد عیغتن ایوٌی ٍػصثی تذى هَثز اعت

 .رٍساًِ یه ػذد هی تاؽذ :نحوه مصرف 
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 :اسیدفَلیک

صَرت لزصْای یه یاپٌج هیلی ب.درتیواراى ون خَى جْت تاییذ گلثَل لزهش ٍخَى عاسی هصزف هی ؽَد

 .گزم هی تاؽذ

 راػ،لزهشی،خارػ،ظؼف ػعالًی :عوارض

 

 :ًٍَفر

هیلی گزم هحلَل لَُْ 100هیلی هتز وِ حاٍی 5تِ ؽىل آهپَلْای .استزویثات آّي ٍظذ ون خًَی هی تاؽذ

 .ای تیزُ آّي اعت ػزظِ هی ؽَد

 .افت فؾار خَى ،تغییزهَلت حظ چؾایی،تَْع،اعتفزاؽ ٍاحغاط ؼؼن فلش در دّي هی تاؽذ :رضاعو

تاّیچ دارٍئی ًثایذ هخلَغ ؽَد در سهاى هصزف . ًٍَفز ًیاسی تِ ًگْذاری در یخچال ًذارد: آموزش به بیمار

 .لزؿ آّي لؽغ ؽَد

 :اپرکس

تصَرت آهپَلْای یغ تی رًگ تِ ؽىل ها(تاتاثیز تزهغش اعتخَاى)جْت درهاى ٍاصالح ون خًَی 

 .ٍاحذ ػزظِ هی ؽَد   10000ٍ 2000ٍ4000

عی عی  1حذاگثز حجن تشریك تایذ )تشریك تصَرت سیزجلذی تا اعتفادُ اس عزًگ اًغَلیي  :نحوه مصرف

 .وِ تایذ تؽَر هذاٍم تغییز وٌذ (دٍر ًاف)هحل تشریك تاسٍّا ٍدیَارُ لذاهی ؽىن  (تاؽذ

رًگ .درجِ عاًتی گزاد ًگْذاری اس یخ سدگی جلَگیزی ؽَد  2-8حزارت در درجِ : آموزش به بیمار

هیلی هتز  160لثل اس تشریك فؾارخَى تایذ وٌتزل ؽَد در صَرت فؾار خَى تاالی  .هحلَل تایذ ؽفاف تاؽذ

جیَُ درهٌشل دارٍ تشریك ًؾَد تا هصزف تیؼ اس اًذاسُ اپزوظ غلظت خَى افشایؼ هی یاتذ وِ هی تَاًذ 

  .ار افتادى فیغتَل ؽَدتاػث اسن

 

 راٌّوای دارٍّای صًزیه تالیف دوتز راهیي خذام: هٌثغ 


