*ثزای جلَگیزی اس تحزیک ٍ آسیت هؼذُ ،لیتین را ثب

* ایي دارٍ اس ضیز هبدر ػجَر هیکٌذ ،در صَرت ًیبس ثِ

غذا هصزف کٌیذ.

ایي دارٍ ،در خصَظ ًحَُ هصزف آى ثب پشضک خَد
هطبٍرُ کٌیذ.
* در صَرت ثبرداری یب قصذ ثبردار ضذى ثِ پشضک

اطالع دّیذ.

مرکس امًزشی درماوی  22بُمه

راَىمای مصرف لیتیم

*ثِ یبد داضتِ ثبضیذ اگز هیشاى دارٍ در ضوب ثِ طَر
صحیحی کٌتزل ًطَد ٍ یب ثیص اس حذ هصزف ،دارٍ
استفبدُ کٌیذ ٍ یب ایٌکِ ثِ سجت َّای گزم دچبر کن
*پیص اس هطَرت ثب پشضکتبى ٍسًتبى را کبّص ًذّیذ.

آثی ضَیذ ،احتوبل دارد کِ سطح لیتین خَى ثسیبر

اس دست دادى آة ٍ ًوک در طی رصین گزفتي هوکي

ثبال رٍد در ایي حبلت احتوبل هسوَهیت ثب لیتین

است هٌجز ثِ هسوَهیت ثب لیتین ضَد.

ٍجَد دارد .ػالین هسوَهیت ثب لیتین ثبیذ فَرا ثِ

*تؼییي غلظت سزهی لیتین ثِ طَر هزتت اّویت

پشضک گشارش ضَد.

داردٍ .قتی ثزای آسهبیطبت لیتین هزاجؼِ هیکٌیذ،

تُیٍ کىىدٌ  :ارغًان رئیس الحق

ثبیستی حذٍداً  12سبػت اس آخزیي ٍػذُ هصزف

کارشىاس پرستاری

گذضتِ ثبضذ .ثْتزیي سهبى صجح هیثبضذ.

تایید کىىدٌ :دفتر آمًزش
*سطح خًَی دارٍ ّز سِ رٍس یکجبر در رٍسّبی اٍل

گريٌ َدف :بیماران ي خاوًادٌ َا

هصزف ٍ سپس ّز  3-2هبُ یکجبر ثِ ّذف چک کزدى
دٍس ًگْذارًذُ دارٍ ضزٍرت دارد.
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لیتین ػوذتبً ثزای درهبى اختالل دٍ قطجی تجَیش هی

لزسش ،خَاة آلَدگی ،افشایص ٍسى ،سزگیجِ ،اسْبل،

*هصزف ّوشهبى ثب ثزخی آًتی ثیَتیکّب ،فٌی

ضَد .ایي دارٍ اس ضذت تغییزات خلقی هیکبّذ ٍ ثِ

تبری دیذ ،ثثَرات پَستی ،خبرش ،تطٌگیٍ ،سٍس

تَئیي ٍ کبرثبهبسپیي هوکي است هسوَهیت ثب لیتین

ضوب اجبسُ هیدّذ کٌتزل ثیطتزی ثز رٍی ثیوبری

گَش ،پزادراری ٍ ثی اختیبری ادرار ،افشایص تزضحبت

را افشایص دّذ.

خَد داضتِ ثبضیذ .استفبدُ اس ایي دارٍ در کَتبُ ًوَدى

ثشاق اس دیگز ػَارض احتوبلی لیتین هیثبضذ.

دٍرُ ثیوبری ٍ کن کزدى ػالئن ٍ جلَگیزی اس حوالت
ثؼذی هؤثز هیثبضذ ٍ ًجبیذ سٍدتز اس هَػذ هقزر ٍ

ثذٍى ًظز پشضک قطغ ضَد.
لیتین هبًٌذ ثسیبری اس دارٍّبی دیگز ػالٍُ ثز هشایبی
درهبًی هوکي است ػَارضی ّن داضتِ ثبضذ کِ ایي
ػَارض ّویطِ ٍ در توبهی افزاد ظبّز ًویضَد ٍ اگز
ّن ثزٍس پیذا کٌذ ّویطِ خطزًبک ٍ جذی ًیستٌذ.
رٍاًپشضک سهبًی ایي دارٍ را تجَیش هیکٌذ کِ هٌبفغ

آًْب ثسیبر ثیطتز اس ػَارضص ثبضذ .ػَارض جبًجی
تغییزات فیشیَلَصیک هبًذگبر ٍ دائوی ًیستٌذ ثلکِ ثِ
ػلت حضَر فؼبل هبدُ در ثذى ایجبد ضذُ ،هَقتی ثَدُ
ٍ ًطبى دٌّذُ تأثیز دارٍ ًیش هیثبضذ .ثسیبری اس
ػَارض دارٍیی قبثل درهبى ّستٌذ ٍ ًیبسی ثِ قطغ
دارٍ ًیست ٍ در اٍلیي فزصت ثبیذ ثب پشضک هطَرت
ضَد.
برخی از عوارض جانبی لیتیم

نکته مهم:

*آثبر درهبًی دارٍ  1تب ّ 2فتِ ثؼذ اس آغبس درهبى

در صَرت ثزٍس ػالئن هسوَهیت ثب لیتین ( اسْبل،
استفزاؽ ،خَاة آلَدگی ،ضؼف ػضالًی ،لزسش ،تت ٍ
ػذم َّضیبری) هصزف دارٍ را قطغ کزدُ ٍ سزیؼبً ثِ
پشضک هزاجؼِ کٌیذ.
تداخل لیتیم با سایر داروها
هصزف ثؼضی اس دارٍّب ٍ هَاد خَراکی ثِ ّوزاُ لیتین
ثبػث کبّص یب افشایص اثز دارٍ هیضَد لذا السم است
قجل اس هصزف ّز گًَِ دراٍیی ثب پشضک هطبٍرُ کٌیذ
ٍ سبثقِ هصزف دارٍیی خَد را ثِ اطالع پشضک هؼبلج
ثزسبًیذ.
لطفاً به موارد زیر توجه نمایید:

ضزٍع هیضَد.
*ثِ طَر هٌظن ثِ پشضکتبى هزاجؼِ کٌیذ تب
ثْجَدیتبى را سیز ًظز داضتِ ثبضذ.
*در صَرت اثتال ثِ هطکالت کلیَی ،کجذی ٍ قلجی
ثِ پشضک اطالع دّیذ.

*هقذار کبفی آة ٍ ًوک در رصین غذایی خَد داضتِ
ثبضیذٍ ،لی اس هصزف ثیص اس حذ ًوک خَدداری
کٌیذ .کبّص ًوک در رصین غذایی هیتَاًذ ثبػث
هسوَهیت ثب لیتین ضَد.
*در ٌّگبم ٍرسش ،استفبدُ اس حوبم ثخبر (سًَب) ،یب
طی فؼبلیتّبیی کِ هَجت اس دست رفتي آة ثذى

*اس هصزف هقبدیز سیبد کبفئیي (قَُْ) خَدداری کٌیذ،

هیضًَذ ٍ در َّای گزم ،هبیؼبت ثیطتزی استفبدُ

چزا کِ هوکي است اثز درهبًی لیتین را کبّص دّذ.

کٌیذ .سیزا ایي کبّص هبیؼبت ثذى هوکي است
هَجت هسوَهیت ثب لیتین ضَد.

خصَصبً تَْع ٍ استفزاؽ هیثبضذ.
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نکات قابل توجه در مصرف دارو
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