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 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

میلی گرمی مصرف میی     57روزانه یک عدد قرص 

در بعضی  مواقع برحسب شرایط بیییری ر     .  شود  

مرکن است  این قرص هرراه ب  قرص آسیریریین      

برا  اثر بهتر  استف ده گردد که  می توان  هیریراه   

 . ی   بدون غذا مصرف گردد 

توصیه هایی  جهت  تشخیص  داروی  اصل از 

 :داروی تقلبی  

میلی  57عدد قرص 82جعبه دارو  شر  محتو   

 .گرمی می ب شد 

شر ره درج شده بر رو  جعبه  را ب  شیری ره رو      

 .تطبیق  دهید ( ک غذ دارو)ورقه  

اگر دو شر ره متف وت مش هده کردید ازاسیتیفی ده     

آن خوددار  نروده  و سریع ً جهت تعویض  دارو  

 .خود اقدام کنید 

هرواره  دارو  خود  را از داروخ نه ه   میعیتیبیر     

تهیه نر یید و به  توصیه ه   پزشک  خود درایین  

زمینه عرل کرده  و  در صورت هرگونه ابیهی م بی        

 . پزشک خود تر س  بگیرید 

: کیی نیی گ تییلییگییرام بیییییریی رسییتیی ن                 *

@zahrayemarziye 
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اگر دچ ر بیر ریی هستید  که شر  را در میعیر         

خطر خونریز  بیشتر قرار می دهد  می نینید زخی        

درموارد آسیب  .  معده ب   پزشک  خود مشورت کنید 

ه   کلیو   و مشکالت کبد   پزشک خود را  از     

خطر  بروز خونرییز    .  مصرف این  دارو  آگ ه کنید  

درصورت استف ده هرزم ن پالویکس  ب  بیرخیی از       

. داروه  از جرله آسریرین مرکن است افزایش ی بید    

درمدت  زم نی که شر   از ایین دارو اسیتیفی ده                    

می کنید الزم است که ب  نظر پزشک خود آزم یش ت 

خ صی مخصوص ً فرموگ  شر رش خون  و پالکت را   

عوار   ن خواسته  نی در    .  به طور منظ  انج م دهید 

هستند  ولی میتواند ش مل خی رش  جیوش هی          

ایین  .  پوستی   اسه گ و کبود شدن  پوست بی شید     

میلی گیرمیی در         57دارو به  صورت  قرص ه    

ب زار موجود  می ب شد  که برا  اولین ب ر درمحیییط    

مییلیی    033بیر رست ن  مرکن است  مقدار اولیه  ب  

میییلیی       57قرص  4)  گرم شروع شود یعنی مع دگ 

 و روزه   بعد به صورت تک قرص و تنه (  گرمی 
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 :احتیاط های مصرف دارو 

بهتر است  در مورد ادامه  مصرف  دارو بیییش از         

م ه  بعد از حرله ح د گرفتگی  رگ      1مدت زم ن 

ه    خون رس ن  قلب ی  درد قلبی نی پی ییدار  بی          

دربیر رانی  که آنژیوپالستیی   .  پزشک مشورت کنید 

رگ ه   قلبی داشتیه انید میدت زمی ن دارو               

فیر  میی     (  فنیر    ) پالویکس براس س  نوع استنت 

بیر رانی که برا  آنه   از استینیت  داروییی        .  کند 

استف ده  شده است الزم اسیت کیه     (  فنر دارویی )  

کیه  .  مدت طوالنی تر   از این دارو استف ده نر یند 

س گ  اسیت و در           1م ه  ت   6این مدت  حداقل  

فینیر غیییر       )  بیر رانی که از استنت  غیر دارویی    

استف ده شده است بهتر اسیت حیداقیل         (   دارویی 

م ه  از این دارو استف ده نیری یینید بیرا           1مدت  

تنظی  میزان  مصرف دارویی  خود وایج د تغیییرات  

. الزم  در نحوه زندگی ب   پزشک مشورت کینییید        

پالویکس  به طور  گسترده ا   مورد مصیرف قیرار     

گرفته است و عروم ً  دارویی  بی خطر بیود و بیه         

 .خوبی  تحرل می شود 

آینده   مصرف دارو   پالویکس که توسط  پیزشیک   

مرکن اسیت   .  تجویز شده است بسی ر مه   می ب شد 

پزشک  به منظور مح فظت بیشتر شر  عالوه بر س ییر  

پالوییکیس نیییز       (  آسریرین )  انواع  داروه  ازجرله  

اگر شر   به علت درد قفسه سینه  یی       .  تجویز کند  

گرفتگی  رگ ه    خون رس ن قلب در بیر رسیتی ن    

بستر  شده اید  و ی  تحت آنژیوپالستی عرو  قلبیی   

قراگرفته اید هرزم ن  مصرف پالویکس  و آسررین  ب  

ه   نسبت  به  آسریرین  تنه   مح فظت  بهتر  در   

برابر  حرالت قلبی  و سکته مغز   و احتر گ  ایجی د   

( فنر )  مجدد لخته  در داخل رگ گرفت ر و ی  استنت 

 .دارد 

ادامه مصرف  پالویکس ت  مدت مشخص  شده توسط  

چون قطع زودتیر  .  پزشک  بسی ر ح ئز اهریت  است  

از موعد دارو میتواند  سبب ایج د لخته و گرفیتیگیی     

در رگ ه   قلبی ی  رگ ه   مغز و بیروز سیکیتیه          

 .قلبی ی  سکته  مغز می گردد 

پالویکس یک دارو   ضد پالکتی  است که ثی بیت      

شده است  خطر بروز  مجدد سکته مغز  و حریالت  

داروه    ضید پیالکیت         .  قلبی را ک هش  می دهد 

م نند  پالویکس  برا  جلوگیر   از تشکیل  لخیتیه    

تیعیبیییه      (  فنر   )  در  عرو   پ  و  ی   داخل  استنت 

شده  مصرف  می شوند ت  خون به راحتی در رگ ه   

جری ن ی فته  و اکسیژن را به اندام ه    حییی تیی         

پیزشیکی ن اغیلیب        .  بدن مثل مغز  و قلب  برس ند   

داروه    ضد پالکت  را برا  بیییری رانیی کیه در           

معر  افزایش خطر ابتال  به حرالت  قیلیبیی  یی          

. سکته  مغز  در آینده هستند  تجویز می کینینید      

هرچنین این داروه  در بیر رانی  که آنژیو پالسیتیی    

شده اند مصرف می شود ت  از انسداد ن گه نی آنه   به  

 .دلیل  بروز لخته و ترومبوز  جلوگیر  شود 

دارو   پالویکس  مستقیر ً  ب عث ک هش  تشکیییل    

درصورتی که  داروهی   کی هیش       .  لخته  می گردد 

دهنده  فش ر خون و کلستروگ  این ک ر  را انیجی م        

نری دهند  بن براین برا  اطرین ن از میحی فیظیت          

 مداوم شر  در برابر حرالت قلبی و سکته مغز  در


