 تَْع ٍ استفزاغ ،یثَست ،کاّص اضتْا،
کاّص حزکات هعذُ ،خطکی دّاى،
ٍاکٌطْای آلزصیک ،هطکالت تٌفسی،
تَرم لثْا ٍ ستاى ٍ صَرت ،تعزیق ،کاّص
هیل جٌسی ٍ خارش پَست.
کذئین یا متیل مرفین یک داروی مخذر
ضذ درد ،ضذ سرفه و ضذ اسهال و بنا بر
بسیاری از گسارشها ،پرمصرف ترین داروی
جهان است .کذئین حذود  % 3.0تا % 0
تریاک را تشکیل میدهذ

قسيیه،اوتُای خیابان راٌ آَه،کًچٍ پاستًر مرکس
آمًزشی درماوی  22بُمه
تلفه33555554:ي 528-33555978
داخلی225

مرکس آمًزشی درماوی  22بُمه

قرص َایی کٍ خطرواک َستىد

کد پستی3416899198:
پًرتال بیمارستان:
http://hos22bahman.qums.ac.ir

تُیٍ کىىدٌ  :ارغًان رئیس الحق
(کارشىاس پرستاری)
گريٌ َدف  :بیماران ي خاوًادٌ َا
1394
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تراماديل

یکی از عًارض وادر يلی خطرواک مصرف

تزاهادٍل کِ تِ ًامّای تجاری تزاهذ ،تایَهادٍل ٍ گاّی

تراماديل تشىج میباشد .تشىج معمًال در

پیزالجیي ًیش ضٌاختِ هیضَد ،یک دارٍی هسکي ضثِ

اثر مصرف زیاد ایه داري یا مصرف داري در

تزیاکی است.ایي دارٍ تزای تسکیي دردّای هتَسط تا ضذیذ
تجَیش هیضَد .تزاهادٍل هعوَال تِ دٍ ضکل خَراکی تیطتز
کپسَل ٍ قزظ) ٍ آهپَل تِ تاسار عزضِ هیضَد.تزکیة

بیماران صرعی یا بیماراوی کٍ دچار آسیب
مغسی شدٌ اود یا بیماراوی کٍ مشکالت

تزاهادٍل ٍ استاهیٌَفي ًیش در تاسار هَجَد است .تا تَجِ تِ

کبدی -کلیًی دارود ي یا معتادان با الکل

ایٌکِ ایي دارٍ اس گزٍُ ضذ درد هخذر هیتاضذ ،اثزات

ایجاد میگرددَ .مچىیه احتمال يابستگی

ٍاتستگی ٍ عَارضی ضثیِ تِ دارٍّای هخذر اس قثیل
سزگیجِ ،خَاب آلَدگی ،یثَست ،تعزیق ،خارش ٍ گاُ تِ
خصَظ در هاردی کِ تِ هقادیز سیاد هصزف ضَد تاعث

داريیی ي بريز عالئم ترک مشابٍ دیگر
ترکیبات شبٍ تریاکی َم يجًد دارد.

تطٌج صزعی ٍ در هَاردی ًادر سثة کاّص فعالیت سیستن
تٌفس ًیش در تذى ایجاد هیکٌذ ٍ در ًتیجِ تا قطع ًاگْاًی
تزاهادٍل تعذ اس هصزف طَالًی هذت آى ،عالیوی ضثیِ

اغلة تِ صَرت کزیستالّای سفیذ رًگ
هطاّذُ هیضَد ٍ تِ عٌَاى یک هسکي ٍ
ضذ درد ٍ اس هطتقات تزیاک تِ ضوار هی-
رٍد .اضکال هختلف کذئیي در سزاسز جْاى
هَجَد هیتاضذ .دارای اضکال هختلف
دارٍیی قزظ ،ضزتت ٍ کپسَل هیتاضذ.
هذئیي در ضکل ضزتت کِ اس راُ خَراکی
تجَیش هیضَد ،جْت تسکیي سزفِّای
غیز خلطی تجَیش هیضَد .هقادیز سیاد
کذئیي ٍ هصزف آى حتوا تایذ تا تجَیش
پشضک صَرت گیزد.
اثرات جاوبی آن شامل:

تزک هزفیي در تذى هاًٌذ تیخَاتی ،تحزیک پذیزی ،تسٌج،
لزسش ،استفزاغ ،درد عضالت ٍ ضکن ٍ  ( ...عالئن سٌذرٍم

 جلَگیزی ٍ تَقف احساس پاسخ تِ درد،
سزخَضی ،خَاب آلَدگی ،سستی،
کاّص اعوال فیشیکی در تعضی افزاد ٍ
افشایص اعوال فیشیکی در تعضی دیگز،
تزس ،تی احساسی ٍ احساس خستگی
کزدى ،تٌگی هزدهک چطن ،اختالل
هغشی ،عذم دیذ در ضة ،تَّن ٍ هتَقف
کزدى سزف.
 پاییي آٍردى ٍ کاّص سزعت تٌفس

هحزٍهیت) ظاّز هیگزدد.
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