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 دیگوکسین چیست ؟
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

  و رطوبت نگهدهرار     ، و حرارت  گرما ، نور مستقیم

 (  .شود فاسر می  دیگوكسین  شرایط  در این)كنیر 

را دور از        گهششهته        مصرف  تاریخ  دیگوكسین  -

 .دور بریزیر  در توالت  كودكان  دسترس

و       كوچك  دیگوكسین  گرم میلی/.  52  ها  قرص  -

مهرر        هها     قهرص       بهریهی    ، شبی  سفیر بوده  

. نكنیر  اشتباه  باشیر آندا را با هم  مراقب.  باشنر  می

  یهك   را دایل  مختلف  ها  قرص  هیچگاه  بدتر است

 .نكنیر   مخلوط  ظرف

 :تذکر 

دارو، مهاله         نبایر شكل  دیگوكسین  مصرف  هنگام

تعراد   زیرا اگرچ .  ، را تغییر دهیر  و كپسول   قرص

  به        دارویهی       مختلف  باشر ، اشكال  دارو یكسان

  اگهر بهرنهتهان      .   شونر    می  جشب  مقادیر متفاوتی

  اسهت       بهاشهر ، مه هكهن           نراشت   كافی  پتاسیم

توانیهر   اگر ن ی.  دهر   رخ  با دیگوكسین  مس ومیت

بخواهیر   كنیر از پزشكتان  مصرف  پتاسی ی  مك ل

 . ش ا تجویز كنر   از دارو را ب   دیگر   نوع

 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیمارستان *

5 4 

. دیهگهر           قلهبهی    یا داروها   دیجیتالیس  داروها 

،    كهلهسهیه هی       كانال  ها  ، مسرودكننره آمیودارون) 

  یهون    پهرفاهار       ؛ داروها (   ، كینیرین  پروپافنون

  هها   ؛ مداركننره(  كلسی ی  كانال  ها  مسرودكننره)

؛ (  هها    ، آمهفهتهامهیهن      وزن  كاهش  ها  قرص) اشتدا 

؛  ، و سینوزیت  ، سرمایوردگی  ، سرف   آسم   داروها 

،    كلسهتهیهرامهیهن     )   یون  كلسترول  كاهش  داروها 

  مهوجهب        ك   مرر و داروهایی  ؛ داروها (  كلستیپول

  حهاو     شونر  ؛ و داروهها       می  از برن  پتاسیم  دفع

 .  پتاسیم

  كلیو   ها  بی ار   یا ابت  ب   سابق .  4

 :شود  می  توصیه  دیگوکسین  مصرف  هنگام

كهنهیهر تها           مراجع   پزشكتان  ب   طور مستقیم  ب   -

 .باشر   را زیر نظر داشت   بدبودتان

  باشیر ك   داشت   ه راه  پزشكی  شناسایی  برگ   یك  -

 . كنیر  می  مصرف  دهر دیگوكسین  ناان

 ، و دور از   كودكان  را دور از دسترس  دیگوكسین -
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ههر    اگر ب .  مقرار دارو را دو برابر نكنیر .  باز گردیر 

  مصهرف       متوالی  دو یا چنر نوبت  دارو را برا   دلیل

  از آغاز مجرد دارو  بها پهزشهكهتهان         ایر پیش نكرده

 .كنیر   ماورت

 :  جانبی  هشدارها و عوارض

را     دیگوکسین  زیر مصرف  های از نشانه  بروز هریك  درصورت

،    اشهتهدهایهی      بی:  بگیرید   تماس  ، و با پزشكتان کرده   قطع

دیهر        ، تهار       ، گیجهی     ، استفراغ  ، تدوع  اسدال

  سهبهز اطهراف           ب   زرد مت ایل  هال   یك  مااهره) 

  ، افزایش نفس   ها و پاها ، تنگی دست  ، تورم( ها چراغ

، (     ساعت 54، در   كیلوگرم 5/2ناگدانی حرود   وزن

در       شریر قهلهب    یوردن  تكان  احساس)   قلب  تپش

 .  در دقیق  06زیر   ، یا نبض(  سین   قفس 

  از  موارد  زیر  پیییا از مصیرف         وجود  هریك  در صورت

 :سازید   را مطلع  ، پزشكتان دیگوکسین 

  دیگوكسین  ب   حساسیت. 5

 یا شیردهی  بادار . 5

   دیگر داروها   ویژه  دیگر ؛ ب   داروها   مصرف. 3

داریهر        اگر عهادت   البت .  شود   شود تا ك تر فراموش

بهاشهیهر        بخوریر ، مراقب  برشت   غ ت  صبحان   برا 

بعر   ساعت 5یا   قبل  ساعت  یك  را حراقل  دیگوكسین

  مهوجهود در ایهن         سبوس. ) كنیر   مصرف  از صبحان 

  آن      از جهشب      شهره       متصهل   دیگوكسین  ب   غ ت

  ههر روز پهیهش از مصهرف            ( .  كنر    می  جلوگیر 

  اگر این.  با اریر   دقیق   یك  را   ، نبضتان دیگوكسین 

یا پرستار بخهواههیهر      پزشك  كار را بلر نیستیر از یك

 .ش ا یاد دهر   را ب   آن

 :توصیه ها 

از       یا ك تر بود ، پهیهش      با در دقیق 06  اگر نبضتان

كنهیهر ،       ماورت  روز ، با پزشكتان  آن  دارو   مصرف

  از قهرهره      كنیر فقط می  مصرف  مایع  اگر دیگوكسین

  دارو موجود است برا   در جعب   ك   مخصوصی  چكان

از .  كهنهیهر            مقرار مورد نظر استهفهاده    گیر  انرازه

  اگهر یهك    .  كنیر   پیرو   دقت  ب   پزشكتان  دستورات

یهاد        ب   ساعت 4  كردیر ، اگر ظرف  را فراموش  نوبت

  نهوبهت        در غیراین صهورت   .  كنیر   آوردیر مصرفش

 مع ولتان  دارویی  برنام   ب   را رها كرده  شره  فراموش

 دیگوکسین چیست  ؟

به  شهكهل      .  این دارو  ب  اشكال مختلف وجود دارد 

 .قرص ، آمپول ، قرهره و شهربهت مهی بهاشهر                 

تهجهویهز       پ پاژ قلب  قررت  افزایش  دیگوكسین برا 

قهلهب و            دارو با بدبود تعراد ضربهان   این.  شود  می

  گهردش     در نتیج .  گشارد  تأثیر می   آن  ضرب آهنگ

بهر كهار       از وضعیت  ناشی  و ع یم  بدبود یافت   یون

ها و پهاهها      دست  و تورم  نفس  تنگی  مالل  كردن قلب

 .یابر  می  كاهش

 : موارد مصرف دیگوکسین 

در نارسایی قلب جدت یونرسانی ع ومی برن و    -5

 ه چنین یونرسانهی به  ارگهان هها  حهیهاتهی               

 در بی نظ ی ها  ریتم قلب  -5

 :  مصرف  چگونگی

. شهود       بار تجویز می  یك  مع وال  روز   دیگوكسین

  مصهرف   یكسانی  دارو هر روز در ساعت  ك   است  مدم

 ها ناشتا یورده  صبح  ك   مع وال  بدتر است. شود 


