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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

شودد و       باعث تشدید اثر دارو می    الکل مصرف* 

 .تداند باعث افت فشارخدن شدد  می 

هایی کو  اتواو واد درد           قبل از انجام فعالیت*  

 .دارید، از قرص اسافاده کنید 

های تیره رنو    قرص های زیرزبانی را در شیش   *

 .و ب  دور از ترارت و رطدبت نگ  دارید 

 TNGداروهای دیگر را در ظرف موتواودی        *  

 .نگذارید 

ظرف دارو را نزدیک بدن ت ل نوکونویود زیورا        *  

م کن است گرمای بدن باعث کاهش قودرت دارو    

 .شدد 

این دارو نباید در مکانی با درج  ترارت باالتر از *  

 .یا آشپزخان  نگهداری شدد  ت ام از قبیل 22
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باشد ک  مانع از     شدن عروق قلبی می  ب  دلیل تن 

 .شدد   رسیدن اکسیژن کافی ب  قلب می

نیاروگلیسیرین زیرزبانی باعث گشاد شودن نسوبوی      

دار بیشواوری    عروق کرونر قلب شده و خدن اکسیژن 

 .شدد  ب  س ت عضل  ی ناراتت قلب ت ل می 

برخی افراد در صدرت بروز ناراتای قلبی بو  طودر       

خددسران  ب  اسافاده از این دارو موی روردازنود در        

تالی ک  سنجش ناراتای قلبی و اسافاده و یا عودم  

است ؛ چورا       رزشک اسافاده از این دارو ب  عهده ی

ک  ناراتای های مربدط ب  مری م وکون اسوت بوا         

ناراتای های قلبی اشاباه شده و شخص در صودرت    

اسافاده ی سرخدد از این دارو ب  عدارض وخویو وی    

در واقع مصرف خددسران  ی ایون دارو،    .  دچار شدد 

عالوه بر آن ک  مشکل را تل نخداهد کورد بولوکو        

 . عدارض نامطلدبی نیز بر جای خداهد گذاشت 

 :به خاطر داشته باشید 

ب  هنگام اسافاده از قرص زیرزبانی از خودردن ،    *   

 .ررهیز کنید  سیگار کشیدن  ندشیدن و
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مودرد   هوای بواردار       خانو      و مصرف این دارو در5

مطالع  قرار نگرفا  اما مصرف آن در تویودانوات          

. آزمایشگاهی مشکلی در روی نوداشواو  اسوت                

نیاروگلیسیرین مدجب رایین آمدن فشارخدن و بواال  

رفان ضربان قلب می شدد رس در هنگام ایسواوادن   

 .نباید مصرف شدد  

و نیاروگلیسیرین عالوه بر قرص زیرزبانوی انودا       6

کپسدلی ه  دارد ک  باید طبق دسواودر روزشوک         

افراد مُسن باید دقت کنند کو  بو        .  مصرف شدند 

علت اتا اد افت فشارخدن باید ب  آرامی از توالوت   

 .نشسا  ب  ایسااده بروند 

و سردرد ه راه با مصرف این کپسدد بو  مورور        7

در صدرت صوالتودیود روزشوک           .  شدد  برطرف می 

برای بورطورف      یااساامیندفن آسپیرین تدانید از می 

 .شدن سردرد اسافاده کنید 

 نیاروگلیسیرین ، فقط زیر نظر رزشک مصرف شدد

داروی نیاروگلیسیرین ضد آنژین ، گشاد کونونوده     

 درد قلبی. عروق و درمان کننده درد قلب است 

 نکاتی درباره ی نیتروگلیسیرین

و این قرص فقط باید تدسط کسانی مصرف شدد ک  1

رزشک مصرف این دارو را برای آن هوا بوی خوطور           

در ایون صودرت ایون افوراد                   .  تشخیص داده است 

تدانند هنگام درد قفس  ی سین  قلبی یا سوکواو      می 

دقیوقو     5ها را ب  فاصل    عدد از این قرص 2قلبی تا 

 .مناقل شدند  اورژانس مصرف کنند تا ب 

و مصرف این دارو در افرادی ک  ب  آن تسواسویوت    2

شدید مباال هسانود و     خدنی  ک  دارند ، ه چنین ب 

 .برخی مشکالت قلبی م ند  است 

و افوزایوش      افت فشار خودن    سردرد ، سرگیج  ، و3

از .  ضربان قلب از عدارض شایع مصرف این دارو است 

خدابی ، ضوعو، ،           بی تدان ب   عدارض غیرشایع می

 .اشاره کرد  تهد  و اسافراغ تاری دید و

سیلدنافیل ، تاداالفیول   و مصرف ه زمان این دارو با4

و واردنافیل م ند  است ، زیرا باعث افت فشوارخودن   

 .شدد   شدید و مرگبار  می

)هوای زیورزبوانوی نویواوروگولویوسوریون                   قرص   

Nitroglycerin)  ک  در بیشاراوقات فقط زیرزبانی

شدند از جو لو  داروهوایوی            خدانده می  TNGیا 

با آن آشونوایوی زیوادی            بی اران قلبی هساند ک 

 .دارند  

مودرد اصوولوی مصوورف ایون دارو درد قووفوسوو                  

و درموان سوکواو           نارسایی اتاقانی قلوب  صدری،

 .است  قلبی

 از زیرزبان تا عروق قلبی

عالوه بر آن مصرف اکسیژن ماهیچ   قلب را کاهش  

کند از نیاز اکسیژنی  دهد و در مج د  سعی می   می

قلب بکاهد و در عین تاد اکسیژن الزم را ب  قولوب     

بو  ایون     .  برساند تا بافت قلب دچار آسیب نشودد      

ده قلب زیاد  یابد ، برون  ترتیب درد قلبی کاهش می 

 .می شدد و فشارخدن رایین می آید 


