وکات قابل تًجٍ در مصرف داري





گَارضی تْتز است ّوزاُ غذا هصزف ضَد.
ٌّگام راًٌذگی یا اًجام کارّایی کِ ًیاس تِ َّضیاری
دارد،احتیاط کٌیذ سیزا تا هصزف دارٍ اهکاى تزٍس

در صَرت تارداری ،قثل اس هصزف دارٍ  ،تاردار تَدى خَد را
تِ پشضک اطالع دّیذ.

دارٍ هیتَتٌذ ّوزاُ تا غذا ٍ یا تا هؼذُ خالی ٍ یک
لیَاى اب هیل ضَد ،در صَرت تزٍس هطکالت



دٍس تؼذی خَدداری کٌیذ.

ایي دارٍ تایذ تا ًظز پشضک هصزف ضَد.اس افشایص یا
کاّص ٍیا قطغ اى تذٍى ًظز پشضک خَدداری ضَد.





در صَرت فزاهَش کزدى یک دٍس دارٍ اس دٍ تزاتز کزدى



در سهاى ضیز دّی،قثل اس هصزف دارٍ یا پشضک هطَرت
ًواییذ.

مرکس امًزشی درماوی  22بُمه

 دٍرُ درهاى را کاهل کٌیذ تزای رسیذى تِ اثزات درهاًی
هٌاسة هوکي است ّفتِ ّا سهاى السم تاضذ.

راَىمای مصرف َالًپریديل

خَاب الَدگی ٍجَد دارد.



اس تواس هحلَلْای خَراکی ّالَ پزیذٍل تا پَست
جلَگیزی ًواییذسیزا هیتَاًذتاػث ٍاکٌطْای پَستی
ضَد.



ا س قزار گزفتي تیص اس حذ در تزاتز افتاب خَدداری

تُیٍ کىىدٌ  :زیىت عبدالُیان

کٌیذ ٍ اس لَسیَى ّای هحافظ ًَر خَرضیذ،ػیٌکْای
افتاتی ٍ پَضص کاهل استفادُ کٌیذ.



مىبع تُیٍ :

کارشىاس پرستاری

کن ضذى تشاق تخصَظ در تیواراى سالخَردُ تاػث
خطکی دّاى،پَسیذگی دًذاى ٍ تیواریْای لثِ ٍ

داريَای شوریک ایران

گريٌ َدف  :بیماران ي خاوًادٌ َا

دّاى هیطَد،تٌاتز ایي حفظ تْذاضت دّاى ٍ هسَاک
سدى ٍخالل دًذاى تَصیِ هیطَد.



مراقبت َای ريان پرستاری فًرتیىاوش
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تزای کاّص یثَست ًاضی اس دارٍ،هقذاری کافی
هایؼات هیَُ ٍ سثشی هصزف ًواییذ ٍ تحزک ٍ
فؼالیتْای ٍرسضی خَد را افشایص دّیذ.
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ّالَپزیذٍل اس دستِ دارٍّای ضذ سایکَس هیثاضذ .ایي دارٍ
تزای کٌتزل ػالین تسیاری اس اختال الت اس جولِ اسکیشٍ
فزًی ،اختالل دٍ قطثی ٍ تیک هَرد استفادُ قزار هیگیزد.
ایي دارٍ در کَتاُ ًوَدى دٍرُ تیواری ٍ کن کزدى ػالین ٍ
جلَگیزی اس حوالت تؼذی هَثز هی تاضذ ٍ ًثایذ سٍد تز اس
هَػذ هقزر ٍ تذٍى ًظز پشضک قطغ گزدد.

ّالَ پزیذٍل تِ صَرت قزظ ٍ آهپَل ٍ قطزُ در
دستزس هیثاضذ.اس ًَع تشریقی اى در هَاقغ
پزخاضگزی ضذیذ استفادُ هیطَد.

برخی از عًارض جاوبی َالً پریديل:

تداخل َالًپریديل با سایر داريَا:

 .1هوکي است در تزخی اس افزاد اضکال در تلغ ایجاد ضَد.

هصزف تؼضی دارٍّاتِ ّوزاُ ّالَپزیذٍل

 .2در تؼضی تیواراى اًقثاض ٍ گزفتگی ػضالت کِ

تاػث کاّص یا افشایص اثز دارٍ هیطَد لذا

تصَرت کج ضذى گزدى ٍ ستَى فقزات است تزٍس
هیکٌذ.

السم است قثل اس هصزف ّز گًَِ دارٍ تا
پشضک هطَرت کٌیذ.

 .3اضکال در صحثت کزدى ،کطیذى پا تِ سهیي ٌّگام راُ
رفتي ٍ سختی ػضالت ساق پا ٍ تاسٍّا هوکي است

لطفا بٍ مًارد زیر تًجٍ ومایید:

تِ ٍجَد تیایذ.

هصزف ّوشهاى ّالَپزیذٍل تا الکل ،تزخی

ّالَپزیذٍل هاًٌذ تسیاری اس دارٍّای دیگز ػالٍُ

 .4احتثاس ادراری ٍ هذفَع ،تاری دیذ ،افشایص ٍسى،خَاب

دارٍّای ضذ درد ،دارٍّای هخذر ٍ ارام تخطْا

تز هشایای درهاًی هوکي است ػَارضی ّن داضتِ

الَدگیٍ،اکٌطْای حساسیتی پَستی،یثَست ٍکاّص

هَجة خَاب آلَدگی تیص اس حذ،تٌفس ًاهٌاسة ٍ

تاضذ کِ ایي ػَارض ّویطِ ٍ در تواهی افزاد

هیل جٌسی .

افت فطار خَى هیطَد.

ظاّز ًویطَد ٍ اگز ّن تزٍس پیذا کٌذ ّویطِ
خطزًاک ٍ جذی ًیستٌذ.رٍاًپشضک سهاًی ایي دارٍ

 .5تغییزات قٌذ خَى در تیواراى دیاتتی ًیش اس ػَارض
احتوالی دارٍ هیثاضذ.

را تجَیش هیکٌذ کِ هٌافغ اًْا تسیار تیطتز اس
ػَارضص تاضذ.ػَارض جاًثی تغییزات فیشیَلَصیک
هاًذگار ٍدایوی ًیستٌذ تلکِ تِ ػلت حضَر فؼال
هادُ در تذى اتجاد ضذُ،هَقتی تَدُ ًٍطاًذٌّذُ

عوارض جانبی دارو معموالبزگشت
پذیز و قابل درمان است.

تاثیز دارٍ ًیش هیثاضذ .تسیاری اس ػَارض دارٍیی
قاتل درهاى ّستٌذ ًٍیاسی تِ قطغ دارٍ ًیست ٍ در
اٍلیي فزصت تایذ تا پشضک هطَرت ضَد.
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