طرز استفادۀ صفحات سبز 584

صفحات سبز در مورد دواها ایکه در این کتاب از آنها نام گرفته شده است ،معلومات میدهند .جهتت دریافتت معلومتات میتوم در
مورد دواها و قبل از تجویز یک دوا ،متیقن شوید که فصل "استفاده از دواها برای صحت زنان" را که از صفحۀ  264شروع میشتود،
خوانده باشید .برا ی معلومات خاص در مورد هر دوا ،آنرا در این صفحات ببینید .دواها با اسیای جنریک (ملی ) شان لستت شتده انتد،
مین اسم ها در فصل های مختلف کتاب نیز بکار گرفته شده است .دوا ها به اساس حروف الفبای انگلیس تنظیم شده اند.
طور مثال  hydroxyzineبعد از  Doxycyclineو قبل از  Metronidazoleآمده است.
هیچنان میتوانید یک دوا را با استفاده از موارد ذیل در صفحات سبز دریافت نیائید:
 فهرست امراض (صفحه  .)246درین فهرست لست مشکالت صح مورد بحث در ایتن کتتاب و دواهتا ایکته بترای تتداوی آنهتا
استفاده میشود ،آمده است .فهرست شیارۀ صتفحه ایترا می دهتد کته در آن میتوانیتد معلومتات را در متورد مشتکل صتح ییتدا کنیتد .متتیقن
شوید که قبل از استتفادۀ دوا بترای تتداوی یتک مشتکل صتح  ،در متورد مشتکل مطالعته نیتوده ایتد .بختاطر داشتته باشتید :صتحت ختوب
صرف به دوا بستگ ندارد! مهیترین دوا برای صحت خوب مبارت از معلومات خوب صح میباشد.
 فهرست دواها در صفحۀ  .244درین فهرست اسم های جنریک و بعض نام های معیول تجارت آمده استت .اگتر میخواهیتد دوا
ایرا استفاده نیائید ،میتوانید ازینجا شیارۀ صفحه را ییدا کرده و در مورد آن دوا معلومات بدست آورید.
فهرست امراض و فهرست دوا هر دو به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده اند.

معلومات در مورد هر دوا در یک چوکات به شکل ذیل ارائه شده است.
نام جنریک توسط حروف
تیره نشان داده شده است.

این تصاویر هیراه با کلیۀ احتیاط هنگام استفاده شده
که زنان حامله وشیرده به مواظبت خاص ضرورت
دارند .و درصورتیکه نباید از آن ها استفاده گردد،
روی این تصاویر چلیپا کشیده شده است.

بعض نام های تجارت
توسط حروف کوچک اندک
مایل نشان داده شده است.

)Condylox, Podocon-25, Podophylom resin( Podophyllin
معلومات میوم در مورد
دوا درینجا ییدا میشود.

یودوفیلین محلول ایست که مستقیم روی زخ های ناحیۀ تناسل زده میشود ،تا آنها را فشرده سازد.
اشکال دوائ :
مقدار و زمان استفاده

باقییاندۀ چوکات معلومات
مهم دیگر را در مورد
استفادۀ مصوون دوا ارائه
مینیاید.

محلول %01 :تا %42
محلول را بای یک چوبک گوش یاک
کن ،ویا ینبۀ یاک که به نوک چوبک
گوگرد ییچیده شده باشد ،روی زخ
بزنید 2 .سامت بعد با دقت آنرا با آب و
صابون یاک نیایید .اینکار را هفته
یکدفعه برای  2هفته تکرار کنید.

کدام افراد نباید
دوا را بگیرند

اگر حامله هستید ویا طفل خود را
شیر میدهید ،از این دوا استفاده
نکنید.

موارض
جانب

یودوفیلین برای جلد بسیار مخرش
است.
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روی زخ های خوندهنده استفاده نشود.
در صورت وقوع تخریش شدید جلدی،
دوباره از آن استفاده نکنید.
هوشدار
معلومات ایرا که
باید داشته باشید

یودوفیلین برای جلد نارمل بسیار
مخرش است .قبل از استعیال
یودوفیلین جلد اطراف زخ را با
واسیلین چرب نیایید.

مالیم
مصرف بیش
از حد

دلبدی ،استفراغ ،درد بطن ،اسهال .مقدار
بسیار زیاد ممکن است سبب نازک شدن،
ترکیدگی و خونریزی جلد شود.

دواهای مؤثر دیگر

برای زخ های ناحیۀ تناسلی ،ترای کلورو
اسیتیک اسید و بای کلورو اسیتیک اسید

584 صفحات سبز فهرست مشکالت
فهرست مشکالت صحی
 ستتون وستط شتیارۀ.این یک لست مشکالت صح است که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و بتا دواهتا تتداوی شتده میتواننتد
 ستون طرف چپ دواها ایستت کته میتوانتد بترای مشتکل تتدکر داده. معلومات آنرا بخوانید،صفحات ایست که میتوانید قبل از گرفتن دوا
 شروع231  فهرست دواها که از صفحۀ، برای معلومات بیشتر در مورد یک دوا.شده در ستون طرف راست مورد استفاده قرار گیرد
. مطالعه گردد،میشود

دواهائی را که باید ببینید

صفحه

مشکل صحی

Ibuprofen, aspirin
011
Ergometrine
421- 420
Ergometrine, Oxytocine
31-34
Medroxyprogesterone
043
Ceftriaxone, Ciprofloxacine, Erthromycine, Co-tromoxazole
440
Erythromycine, Doxycycline, Co-tromoxazle, tetracycline
464 - 462
Codein
111
Norfloxacin, metronidazole, Coromoxazole
433 – 436
Diazepam, Magnesium Sufate
44
242 ،241 ،422 ،446
Low dose birth control pills , Emergency pills
434
Aspirine, paracetamol, ibuprofen
Ampicillin, ceftriaxone, clindamycin, Doxycycline, gentamicin, metronidazole
424 - 422
Ampicillin, doxycycline, gentamicin, Metronidazole.
34
Ampicillin, gentamicin, metronidazole
46
Fluconazole
Gentian violet, Ketoconazole, nystatin
Gentian violet, fluconazole, Ketoconazole, nystatin
Gentian violet, clotrimazole, miconazole,  سرکه, nystatin,

112
112 ،004
111
436 ،466 – 462

cefriaxone, Spectinomycin
Acyclovir, gentian violet

464 - 462
110 ،441 – 444

Doxycycline, erythromycin
Doxycycline, erythromycin
Cotrimoxazole
Ampicillin, Ceftriaxon, Clindamycin, Doxycycline,
gentamicin, metronidazole, tetanus vaccine
Cotrimoxazole, Nitrofurantoin
Dicloxacillin, erythromycin
Ampicillin, Doxycycline, Erythromycin, gentamicin, metronidazole

Cephalexin, dicloxacillin, Erythromycin, Tetanus vaccine
ceftraixon, ciprofloxacin, cotrimoxazole, gentamicin
cephalexin, dicloxacillin, erythromucin, penicillin
)(افرازات مهبل دیده شود
Diphenhydramin, hydrocortisone, hydroxyzine
Clindamycin, quinine
Promethazine
Eye oinments (erythromycin, tetracyclin)

423
462
436
255- 257
368
006-044
262 ،34
264 – 260
368
213 ،114 – 116
……………….
110
42
302
83

)arthritis( التهاب مفصل
 بعد از سقط:خونریزی مهبلی
بعد از والدت
نزدیک یائسگی یا قطع عادت ماهوار
شانکروئید
کالمیدیا
سرفه
اسهال
 اختالجات والدی/اکالمپسیا
روش ماجل جلوگیری از حیل
تب
بعد از سقط
بعد از والدت
درجریان والدت
 پوپنک ها،انتانات فنگسی
مری
)Thrush( دهن
جلد
مهبل
)gonorrhea( سوزاک
)Herpes-sores( زخم های تبخال
وقایه انتان
برای سقط
)deinfibulation( در برداشتن ندبۀ ختنه
برای مبتالیان اچ آی وی
: تداوی انتان
بعد از سقط
انتانات مثانه
انتانات یستان
انتانات بعد از والدت
انتانات بعد از بریدن ناحیۀ تناسل
انتانات گرده
انتانات جلد
خارش ناحیه تناسل
خارش جلد
 ماه اول حاملگ1 مالریا در جریان
دلبدی
مواظبت از چشم های نوزادان
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مشکل صحی

دواهائی را که باید ببینید

صفحه

Aspirin, pracetamol, ibuprofen
Codein
Amoxicillin, Azithromycin, Ceftraixone, Doxycyclin,
erythromycin, metronidazole, Spectinomycin
Co-trimoxazole
Diazepam, Magnesium Sulfate
Dicloxacillin, erythromycin, Gentian violet, pencillin,
postassium permanganate
Azithromycin, benzathin pencillin, Ceftraixone,
Ciprofoxacin, Doxycyline, Erythromycin, Tetracycline
Benzathin pencillin, doxycycline, Erythromycin, Tetracycline
Tetanus toxoid
benzylpenicillin
Metronidazole, Tinidazole

244
244
442 – 442

:درد
خفیف تا متوسط
شدید
)P.I.D( مرض التهاب لگن خاصره

112
44
114 – 116

HIV سینه و بغل در مریضان مصاب
اختالجات زمان حاملگ
زخم های منتن

Amoxicillin, Azithromycin, Ceftriaxone, Doxycycline,
Erythromycin, metronidazole, Spectinomycin, Tetracycline,
Tinidazole
Clindamycin, Clotrimazole, Gentian violet, Metronidazole,
Miconazole, Nystatin
Podophyllin, Trichloroacetic acid
Amoxicillin, ampicillin, azithromycin, ceftriaxone,
Doxycycline, erythromycin, Gentamicin, metronidazole,
spectinomycin

441 – 441

زخم های منتن ناحیۀ تناسل

440 – 441
424
32
464 – 464
) دیده شود06 ( فصل
464 – 462

)Syphilis( سیفلیس
تیتانوس بعد از والدت
تیتانوس نوزادان
)Trichomonas( تریکوموناس
.) را ببینید06 افرازات مهبل (فصل
خطر انتانات مقاربت

466 – 462

مدم موجودیت خطر انتانات مقاربت

463

زخ های ناحیه تناسل

34

انتان رحم

لست دواها
 جهت دریافت دوای مورد ضرورت صفحه.  اسم جنریک (نام ملی ) و اسم تجارت. دواها دارای دو نوع اسم میباشند،در این لست
 اسم های تجارت به حروف مایتل نوشتته شتده انتد و در یهلتوی.ایرا که در مورد آن دوا معلومات ارائه شده در صفحات سبز ییدا نیائید
. اسم جنریک (ملی ) تدکر داده شده است، اسم تجارت

A
Acetaminophen,
See paracetamol………....………….200
Acetylsalicylic acid. See aspirin……234
Achromycin tetracycline……….…..206
Actiprofen ibuprofen…………….....212
Activated Carbon
Activated Charcoal……...………….232
Acyclovir……………………...…....490
Adrenaline, see epinephrine……..…500
Advil ibuprofen…………….………504
Alesse birth control pill…………….524
Amcil ampicillin………………..….491
Amen medroxyprogesteone………..506
Amoxicillin…………………….…..490

Amoxifar amoxicillin………….…..490
Amoxil amoxicillin………………...490
Ampicillin………………………….491
Ampicin ampicillin………….…..…491
Anurhage ergometrine meleate….…500
Anxionil diazepam………..………..498
APAP paracetamol…………………511
ASA asapirin………………….……492
Aspirin……………………..………492
Atarax hydroxyzine………..………504
Azidothymidine Zidovudine…519 - 520
Azithromycin………………….……492
AzoGanatanol co-tromoxazole……..497
AZT Zidovudine..…………….519 - 520

B
Bactiderm gentamicin…………...….502
Bacrim co-trimoxazole…………..…497
Bectivo diphenhydramine…….….…499
Benadryl diphenhydramine………....499
Benemid probenecid………..…..…..512
Benzathine pencillin………………..493
Benzylpencillin………………….….481
Benzylpencillin
procaine
Procaine
pencillin…………………………….513
Betapen VK penicillin…………...…511
Bichloroacetic acid, see trichloroacetic
acid…………………………………516
Bicillin L-A Benzathine pencillin….493
Bicillin C R procaine pencillin……..513
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Biocolyn doxycyline…………....…..233
Birth control pills……...….……244-242
Bisonid isoniazid……...................…212
Brevicon I +35
Birth control pill……..............…......244

C
Calmpose diazepam………..............234
Ceftriaxone……......................……..232
Celinex benzylpencillin…….....……231
Cephalexin……...........................….232
Ceporex cephalexin…...............……232
Charcoal, see
activated charcoal.....................…….232
Cilest birth control pill……………...522
Ciloxan ciprofloxacin………...…….496
Cipro ciprofloxacin………...........…236
Ciprobay ciprofloxacin………….....236
Ciprofloxacin…………………...….236
Cleocin Clindamycin……………....496
Clindamycin………………………..496
Codein…………….…………..……497
Condylox podophyllin……………..512
Captin cotrimoxazole……….……...497
Cortisol. See hydrocortisone…….....503
Co-trimoxazole………………….…497
Crystal violet gentian violet…….…503
Crysticillin procaine pencillin….….513
Curretab
Medroxyprogesterone……………..506
Cycrin medroxyprogesterone……...506
Cytotec misoprostol……….……….508

D
D4T stavudine………………..518 - 519
Dakatrin miconazole…………….…507
Dalasin Clindamycin……………….496
Decadron dexamethasone……….…498
Decilone dexamethasone…………..498
Dermodex nystatin……………..…..510
Dexamethasone……………..…...…498
Diane birth control pill……………..522
Diazepam……………………….….498
Dicloxacillin…………..……….…..498
Diflucan fluconazole………………502
Diphenhydramine………………….499
Doryx doxycycline…………..…….499
Doxycyline…………………………499
Duracillin AS procaine pencillin…..513

E
Eczacort hydrocortisone………...….503
E.E.S erythromycin………………...501
Efavirenz…………………………...519
EFA efavirenz……………………...519
Ella I birth control pill……………...524
Emtricitbine (FTC)…………………519

E-Mycin erythromycin…………..…501
Engerix –B hepatitis B vaccine…….503
Epinephrine……………………..…500
Epivir lamivudine…………....519 - 520
Ergometrine maleate…………..…..500
Ergonovine
ergometrine maleate…………….…500
Ergotrate
ergometrine maleate…………...…..500
Ery-max erythromycin………….….501
Estrogen……………………….…...501
Ethambutol……………...………….501
Ethinyl estradiol, see estrogen……..501
Ethril erythromycin………………..501
Eugynon birth control pill………...523

F
Fasigyn tinidazole………………….516
Femoden birth control pill…...….….522
Femulen birth control pill….………523
Flagyl metronidazole………….……507
Fluconazole…………………………502
FTC emtricitabine…………………..519
Fungtopic miconazole…………..….507
Furadatin nitrofurantion…………….509

G
Gantanol co-trimoxazole…………...497
Garamycin gentamicin……………..502
Genpril ibuprofen…………………..504
Gentamicin…………………….…...502
Gentian violet………………………503
Gynera birth control pill……………522

H
Harmonet birth control pill…………522
Hepatitis B vaccine……………..…..503
Hi-Do-Pen benzylpencillin…………493
Himax amoxicillin……………….…490
Hycotil hydrocortisone………..……503
Hydrocortisone………………….….503
Hydroxyzine……………………..…504

I
Ibuprofen………………………...…504
Ilosone erythromycin….……………501
Ilotycin erythromycin…………...….501
INH isoniazid………………………505
Inflame dexamethasone………..…..498
Interbutol ethambutol………….…..501
Isoniazdum isoniazid…………..…..505
Isoniazid………………………...….505
Isonicotinic acid hydrazid
isoniazid……………………………505
Isopas pyrazinamide………………..514
Iterax hydraxyzine……………...…..504

K
Keflex cephalexin……………..……495
Keftab cephalexin…………………..495
Kemicetine chloramphenicol….…....495
Ketaconazole………………….……505

L
Lamivudine……………………519 -520
Lessina birth control pill……………524
Lexinor norfloxain………………….509
Liquid antidote activated
charcoal…………………………..…493
Lo-Femenal birth control pill.....522, 524
Lo-Ovral birth control pill…….522, 524
Logynon birth control pill……...…..522
Lutera birth control pill…………….524

M
Macrobid nitrofurantion…………....509
Macrodantin nitrofurantion……...…509
Magnesium sulfate………………….506
Marax hydroxyzine……………..….504
Maxidex dexamethasone………..….498
Medoxyprogesterone acetate……….506
Megamox amoxicillin………..……..490
Megestron
medroxy progesterone……………..506
Mepergan promethazine…………....513
Mestranol, see estrogen…………….501
Methergine
ergometrine maleate…………...…..500
Methylrosanilinium chloride
Gentian Violet………………….…..503
Methoprostat metronidazole ……….507
Methylergonovine see
ergometrine maleate…………….….500
Metro metronidazole……….…..…..507
Metroxyn metronidazole………..….507
Metronidazole………………….…..507
Micatin miconazole…………….….507
Miconazole…………………...…….507
Microgynon
birth control pill………….…..523, 524
Microlut birth control pill…………523
Micronor birth control pill…………523
Micronovum birth control pill……..523
Microval birth control pill...…523 - 524
Microvlar birth control pill………..522
Mifepristone…………….………….508
Misoprostol………………………..508
Monistat miconazole………………507
Monodox doxycycline……………..499
Motrin ibuprofen…………………...504
Myambutol ethambutol…………….501
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Mychel chloramphenicol………...…495
Mycostatin nystatin………………...510
Mycrol ethambutol………………....501
My-Pam hydroxyzine……….…..….504

N
Narcotics, see codeine…………..….497
Neogest birth control pill……523 - 524
Neogynon birth control pill………..524
Nevirapine…………………...519 - 520
Nilstat nystatin………………….....510
Nitrocephin ceftriaxone…………....494
Nitrofurantoin…………………..….509
Nizoral ketaconazole……………....505
Nordette birth control pill……522 - 524
Nordiol birth control pill…………..523
Norfloxacin…………………………509
Norgeston birth control pill………...524
Norinyl birth control pill……………522
Norlevo 1.5 emergency pill….……..524
Noroxin norfloxacin……………….509
Nuprin ibuprofen………………......504
NVP nevirapine………………519 - 520
Nystat nystatin……………………..510
Nystatin…………………………….510

O
Odetol ethambutol………………….210
Odinah isoniazid……………………212
Omnipen ampicillin…………….…..230
Optinor emergency pill……………..524
Ortho-Novum
birth control pill………………..…..244
Ovral birth control pill……...………524
Ovrette birth control pill……...523 - 524
Ovysmen birth control pill……..….505
Ovysmen 1/35
birth control pill…………………….522
Oxtimon oxytocin……………….….510
Oxytocin……………………………510

P
Panadol paracetamol…………..……511
Paracetamol…………………….…..511
Penadur procaine pencillin………....513
Penadur L-A
benzathine pencillin……………..…493
Penbritin ampicillin……………..…491
Pencillin………………………..…..511
Pencillin G potassium or sodium
benzylpencillin………………..……493
PenVee K pencillin………………...511
Permapen benzathine penicillin……493
Pfizepen AS procain penicillin…….513

Phenergan promethazine………..….513
Phenoxymethyl pencillin
pencillin………………………...….511
Pitocin oxytocin……………..….…..510
Plan B emergency pill………………524
Plan B One-Step emergency pill……524
Podocon-25 podophyllin……..…….512
Podophyllin…………………………512
Pologrim co-trimoxazole…………...497
Polycillin ampicillin……………….491
Postinor emergency
birth control pill…………………..424
Postinor-1 emergency
birth control pill…………………..424
Postinor-2 emergency
birth control pill…………………..424
Probalan probenecid…………….…512
Probenecid………………………....512
Procaine pencillin………………..…513
Progesterone……………………..…513
Progestin, see progesterone…….….513
Promethazine…………………….…513
Provera medroxyprogesterone…..….506
Pyrazinamide…………………….…514
Pyzamed pyrazinamide………….….514
PZA pyrazinamide…………….…..514

R
Recombivax HB
hepatitis B vaccine………………….503
Resimin rifampicin……….………..514
Retrovir Zidovudine……….......519-521
Rifampicin, rifampin…………….…514
Rifastat rifampicin…………….……514
Rocephin ceftriaxone………..…….494
RU486 mifepristone………….……508
Rufen ibuprofen……………….…..504

S
Satric metronidazole…………....…..507
SCM spectinomycin………………...514
Septra co-trimoxazole………….…...514
Servigenta gentamicin……….….….502
Simplotan tinidazole………………..516
Solu-cortef hydrocortisone……...….503
Spectinomycin………………..…….514
Stanilo spectinomycin………………514
Stavudine…...………………….518-519
Streptomycin……………………….514
Sulfamethoxazole, see
co-tromixazole……………..………497
Sulfatrim co-trimoxazole……..…….497
Suprax cefixime…………..……..….494
Sumoxil amoxicillin……..…………490

Sumycin tetracycline………….……516
Sustive efaverinz……………………519
Synphase birth control pill….…..…..522
Syntocinon oxytocin…………….….520

T
Tempra paracetamol……………..…511
Terramycin tetracycline………….…516
Tetanus toxoid vaccine……………..515
Tetavax
tetanus toxoid vaccine……………...515
Tetracycline…………………...……516
Tetragynon
emergency birth control pill……..…524
Thaprozine promethazine…………..513
Theracine tetracycline…………...…516
Tindamax tinidazole……………….516
Tinidazole…………………………..516
TMP/SMX co-trimoxazole………...497
Togamycin spectinomycin…………514
Triambutol ethambutol……….……501
Trichloroacetic acid……………..…516
Trimethoprim, see
co-trimoxazole……………….…….497
Trimpex co-trimoxazole……..……..497
Trinordiol birth control pill…...……522
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6 acetaminophe, acyclovir, adrenaline, amoxicillin
 Acetaminophenیا )APAP, Panadol, Tempra, Tylenol( Paracetamol
 Acetaminophenیاراسیتامول و استامینوفن دو نام برای یک دوای میباشد که غرض کاهش درد و تب استعیال میشود .بر مالوه یک مسکن بسیار مصؤون میباشد .معده را
تخریش نی کند و به موض  aspirinدر مریضان مصاب زخم معده استفاده شده میتواند .در حاملگ نیز مصرف شده میتواند  paracetamol .را در صفحۀ  200ببینید.

احتیاط

)Zovirax( Acylovir

 Acyclovirویروس را از بین میبرد و در تداوی  Herpesیا تبخال استفاده میشود( .تب خال سبب تشکل آبله های دردناک در ناحیه تناسل دهن و مقعد م شود.).
 acyclovirاز مود یا برگشت دوبارۀ مرض جلوگیری نییکند اما درد را کاهش داده و از انتشار مرض جلوگیری مینیاید.

کدام افراد نباید از
این دوا استفاه کنند:

اشکال دوایی:
تابلیت های  211 ،411ویا  411مل گرام
مرحم %2

افرادیکه تخریبات کلیوی دارند.
معلومات ضروری:

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای تبخال ناحیۀ تناسلی ویا زخم های بارد:
 411ملیگرام 2 ،مرتبه در روز ویا  211مل
گرام  1دفعه در روز ،خوراک  ،برای  4روز
برای زخم های بارد :مرحم را  6مرتبه در
روز برای مدت  4روز باالی زخم تطبیق کنید.
فورا دست های خو را بشویید.
برای  411 :Herpes zosterملیگرام از طریق
دهن 2 ،دفعه در روز برای  4تا  01روز

عوارض جانبی:

برای کوتاه ساختن دوام و کم ساختن
شدت تب خال ،بزودی بعد از ظاهر
شدن آن گرفتن اسیکلووایر را شروع
کنید.
بعض اوقات شاید سبب سردردی،
گنسیت ،دلبدی واستفراغ شود.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
سردردی ،از دست دادن حافظه ،دلبدی و
مشکالت در تخلیه ادرار.

 Epinephrineیا )Adrenalin( Adrenalin
 Adrenalinو  Epinephrineدو نام برای یک دوا م باشد این دوا در تداوی مکس العیل حساسیت شدید یا شاک آلرژیک مانند مکس العیل حساسیت به مقابل
 Penicillinاستفاده م شود .بر مالوه درتداوی  Asthmaنیز استفاده میشود Epinephrine .را در صفحۀ  500ببینید.

)Amoxifar, Amoxil, Himox, Megamox, Sumoxil( Amoxicillin
 Amoxicillinیک انت بیوتیک فامیل  Penicillinاست که جهت تداوی یکتعداد انتانات مقاربت  ،سینه وبغل و دیگر انتانات استفاده میشود .از سبب موجودیت سطح بلند
مقاومت دوائ در مقابل این دوا ،نسبت به گدشته مؤثریت آن کیتر شده است.

اشکال دوایی
تابلیت های  211 ،421مل گرام
شربت 042 :ویا  421ملیگرام در  2مل
لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند:
کسانیکه به انت بیوتیک فامیل ینسلین حساسیت
دارند از این دوا استفاده ننیایند.
عوارض جانبی

برای کالمیدیا 211 :مل گرام از طریق
دهن 1 ،دفعه در روز ،برای  4روز (در
ترکیب دوائ برای تداوی افرازات مهبل ،
صفحۀ  464دیده شود) .م
برای مرض التهابی لگن خاصره211 :
مل گرام از طریق دهن ،دفعه در روز
برای  02روز (در ترکیب دوا برای تداوی
مرض التهاب لگن خاصره ،صفحۀ 442
دیده شود).
برای وقایۀ انتانات بعد از بریدن آلۀ
تناسلی زنان 211 :مل گرام ،از طریق
دهن 1 ،دفعه روزانه برای  2روز.
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شاید سبب اسهاالت ،بخارات جلدی ،دلبدی ،ویا
استفراغ شود .بعالوه شاید سبب انتانات فنگس در
خانیها ،و بخارات جلدی در اطفال شود.
معلومات ضروری:

درصورتیکه سه روز بعد از تداوی بهبود
حاصل ننیائید ،کیک طب بگیرید :میکن به دوای
دیگری نیاز داشته باشید.
یکجا با غدا صرف شود.

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتان مثانه و گرده ها :سفتریاکسون ،سپروفلوکساسین ،کوترییوکسازول،
جنتامیسین ،نیتروفورانتوئین
برای انتانات یستان :سفالکسین ،دای کلوکزاسیلین ،اریترمایسین
برای وقایۀ انتانات بعد از سقط ویا بریدن آلۀ تناسل زنان :دوکس سیکلین.

594 ampicillin

)Amcil, Ampicin, Omnipen, Polycillin( Ampicillin
 Ampicillinاز جیلۀ انت بیوتیک های فامیل  Penicillinاست که جهت تداوی انتانات مختلف استفاده میشود( .از آنجاییکه
مقاومت میکروب ها در مقابل آن افزایش یافته ،مؤثریت آن نظر به سابق کیتر میباشد.
اشکال دوایی
تابلیت و کپسول  211 ،421مل گرام
شربت 042 :ویا  421ملیگرام در  2مل لیتر
یودر زرق  211 :مل گرام و  0گرام
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

کدام افراد دوا را مصرف نکنند:
هرگاه به دواهای فامیل ینسیلین حساسیت
داشته باشید ،امپ سیلین استفاده نکنید.

عوارض جانبی:
برای انتانات بعد از سقط (نوع زرقی دوا) ویا
انتانات رحم :مقدار  4گرام ( 4111مل گرام) زرق
مضل ویا وریدی ،بعد مقدار آن به  0گرام کاهش
داده شده و  2دفعه در روز تطبیق گردد .هیچنان
جنتامیسین ویا مترونیدازول داده شود (صفحۀ  426را
در مورد ترکیب دواها جهت تداوی انتانات بعد از
سقط و هیچنان صفحۀ  34را در مورد انتانات رحم
ببینید)

برای تب در زمان والدت:
مقدار  4گرام ( 4111مل گرام) ،روزانه  2دفعه ال رسیدن به مرکز مواظبت
های صح

میکن است سبب دلبدی و اسهال شود.
هیچنان میکن است سبب بخارات
جلدی شود.
اخطاریه :
اگر در مدت سه روز شروع به بهبود
نداشتید ،کیک طب بگیرید؛ میکن است
به دوای دیگری نیاز داشته باشید.
معلومات ضروری:
این دوا را قبل از غدا بگیرید.

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات رحم بعد از والدت طفل :ترکیب
دواها را در صفحۀ  34ببینید.
برای انتانات بعد از سقط :ترکیب دواها را در
صفحۀ  426ببینید.
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594 aspirin, azithromycin, AZT
)Acetyl salicylic acid, ASA ( Aspirin

احتیاط

آسپرین یک دوای ضد درد و ضد التهاب م باشد.
عوارض جانبی

اشکال دوایی
تابلیت های  211 ،111مل گرام و اندازه
های دیگر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

شاید سبب ناراحت معده ،درد معده ویا
مشکالت خونریزی شود.
معلومات ضروری

برای تب ،درد و التهاب 111 :ال  611مل
گرام روزانه از طریق دهن  6مرتبه در روز
(بیشتر از  6مرتبه استفاده نشود) نظر به
ضرورت .

کدام افراد دوا را مصرف نکنند:
زنان در  1ماه اخیر حاملگ نباید آسپرین
استفاده کنند .افرادیکه زخم معده دارند ویا
مشکالت خونریزی داشته باشند ،آسپرین
نگیرند .قبل از جراح استفاده نشود .در
صورت شیرده در هفته اول حیات طفل
استفاده نشود .برای اطفال داده نشود.

اسپرین امراض مانند التهاب مفصل و
مشکالت قلب را تداوی م کند .اما معیوال
غرض تداوی تب و درد استفاده میشود .بهتر است
سبب در د یا تب ییدا شده و تداوی گردد .اگر درد
بیشتر از  01روز و تب بیشتر از  1روز ادامه
یابد کیک طب بگیرید.
عالیم مصرف بیش از حد دوا:
برنگس گوش ،سردردی ،سرچرخ  ،تنفس
سریع و گنسیت.

دواهای مؤثر دیگر:
برای درد یا تب :یاراستامول .برای درد و تب و التهاب :ایبویروفن .برای
درد شدید :کودئین.

)Zithromax ( Azithromycin

احتیاط

ازیترومایسین یک انت بیوتیک از فامیل  macrolideاست که جهت تداوی بسیاری انتانات مقاربت استفاده میشود .میکن است قییت آن زیاد بوده ویا به مشکل ییدا شود ،اما
برضد انتانات مقاربت ایکه سبب افرازات مهبل میشوند ویا زخم های ناحیۀ تناسل ایکه دیگر انت بیوتیک ها مؤثریت زیادی ندارند ،بخوب مؤثر میباشد .در زمان حاملگ و
شیرده استفاده شده میتواند.

عوارض جانبی

اشکال دوایی
کپسول های 421 :و  211مل گرام

مقدار و زمان استفادۀ دوا:

اسهال ،دلبدی ،استفراغ ،درد بطن

معلومات ضروری
برای کالمیدیا و شانکروئید :مقدار  0گرام از
طریق دهن ،صرف  0دفعه (هیچنان دیگر دوز
های دوا را میتوانید استفاده کنید ،صفحات 464
و  440دیده شود).
برای مرض التهاب لگن خاصره :مقدار 0
گرام ( 0111مل گرام) از طریق دهن بصورت
دوز واحد ،و یک دوز دوم آن یک هفته
(4روز) بعد گرفته شود (هیچنان دواهای دیگر
را بگیرید ،صفحۀ  442دیده شود).

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند:
افراد ایکه به اریترومایسین ویا دیگر دواهای
فامیل مکرولید حساسیت داشته باشند.
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اگر مقدار هفته وار گرفته میشود ،با غدا
یکجا استفاده شود.

دواهای مؤثر دیگر:
برای کالمیدیا :ترکیب دواها را در صفحۀ  464ببینید.
برای شانکروئید :ترکیب دواها را در صفحۀ  440ببینید.
برای مرض التهاب لگن خاصره :ترکیب دواها را در صفحۀ  442ببینید.

594 benzathin penicillin, benzylpenicillin
)Bicillin L-A, Penadur L-A, Permapen( Benzathene Penicillin
بنزاتین ینسیلین یک انت بیوتیک دارای تأثیرات طوالن مدت از فامیل ینسلین ها میباشد که جهت تداوی سفلیس ،زخم های ناحیه تناسل و انتانات دیگر شامل بعض گلودردی
ها استفاده میشود .هییشه به شکل زرق داخل مضل تطبیق میگردد.

اشکال دوایی
یودر که با آب مقطر یکجا شده و زرق
میشود 0.4 :یا  4.2میلیون واحد در ویال های
 2مل لیتر

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
کسانیکه به انت بیوتیک فامیل ینسلین
حساسیت دارند.

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای سفلیس :اگر زخم موجود باشد4.2 ،
میلیون واحد بصورت زرق مضل  ،صرف
یک دفعه .اگر در معاینۀ خون سفلیس مثبت
باشد ویا زخم ها قبال از بین رفته باشد ،هر
هفته برای  1هفته مقدار فوق زرق شود.

اخطاریه

در زمان تطبیق زرق ینسیلین ،ایینفرین به
دسترس داشته باشید .مراقب مکس العیل های
حساسیت و شاک الرژیک باشید که میتواند از
زمان زرق ال مدت  11دقیقه بعد از زرق
بوجود آید.

دواهای مؤثر دیگر:
برای سفلیس :دوکس سیکلین ،تتراسیکلین ،اریترومایسین.
هیچنان برای تداوی شانکرئید ،صفحۀ  440را ببینید.

)Celinex, Hi-Do-Pen, Pencillin G Potassium or Sodium( benzylpenicillin
بنزایل ینسیلین یک انت بیوتیک از فامیل ینسیلین ها میباشد که غرض تداوی بسیاری انتانات شدید استفاده میشود.
متوجه مالیم مکس العیل حساسیت و شاک
باشید.

اشکال دوایی
یودر جهت مخلوط نیودن با آب مقطرجهت
زرق 0 :ال  2میلیون واحد

اخطاریه
دواهای مؤثر دیگر:

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای تیتانوس نوزادان :زرق  011111واحد
ف کیلوگرام وزن بدن ،از طریق مضل  ،روز
 2دفعه برای  01روز
کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند:
افراد ایکه به دواهای فامیل ینسیلین حساسیت
دارند.
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برای انتانات شدید بعد از سقط :امپ سیلین ،سفتریاکسون ،کلیندامایسین،
دوکس سیکلین ،جنتامیسین ،مترونیدازول (صفحۀ  426در مورد ترکیب
دواها دیده شود).

595 ceftriaxone, cephalexin
)Nitrocephin, Rocephin) Ceftriaxone

احتیاط

سفتریاکسون یک انت بیوتیک بسیار قوی فامیل سفالوسپورین ها است که در مضله ویا ورید زرق میشود .در انتانات زیادی مورد استفاده قرار میگیرد
بشیول سوزاک (گونوریا) ،مرض التهاب لگن خاصره ) ،(PIDانتانات گرده و انتانات وخیم بعد از سقط ،والدت و سقط بنفسه .
اشکال دوایی
ویال های زرق  421 :مل گرام 211 ،مل
گرام 0 ،گرام و  4گرام

مقدار و زمان استفادۀ دوا:

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
کسانیکه به انت بیوتیک های فامیل
سفالوسپورین حساسیت دارند ویا آنهائیکه در
مقابل ینسیلین یت کشیده ویا حساسیت شدید
دارند نباید از این دوا استفاده کنن.
اخطاریه :

برای انتانات بعد از سقط :مقدار  421مل
گرام ،زرق مضل  ،صرف یک دفعه (صفحۀ
 426در مورد ترکیب دواها برای تداوی انتانات
بعد از سقط دیده شود).
برای مرض التهابی لگن خاصره :مقدار  421مل گرام زرق مضل ،
صرف یک دفعه (صفحۀ  424در مورد ترکیب دواها برای تداوی مرض
التهاب لگن خاصره دیده شود).
برای سوزاک (گونوریا) :مقدار  421مل گرام زرق مضل  ،صرف یک
دفعه (صفحۀ  464در مورد ترکیب دواها برای تداوی انتانات مقاربت دیده
شود).
برای انتانات گرده :زرق  0گرام داخل وریدی یک دفعه در روز.
برای شانکروئید :زرق  421مل گرام داخل مضله ،صرف یک دفعه
(صفحۀ  440در مورد ترکیب دوا ها دیده شود).

متوجه مکس العیل های حساسیت باشید .هییشه
جهت تداوی مکس العیل های حساسیت و شاک
الرژیک آماده گ داشته باشید.
دواهای مؤثر دیگر:
برای مرض التهاب لگن خاصره و انتانات بعد از سقط :امپ سیلین،
ازیترومایسین ،کلیندامایسین ،دوکس سیکلین ،اریترومایسین ،جنتامیسین،
مترونیدازول ،سپکتینومایسین (صفحات  426و  442دیده شود).
برای سوزاک (گونوریا) :سپکتینومایسین.
برای انتانات گرده :سپروفلوکساسین ،کوترییوکسازول ،جنتامیسین.

)Ceporex, Keflex, Keftab ( Cephalexin
سفالکسین یک انت بیوتیک از فامیل سفالوسپورین ها است که جهت تداوی انتانات یستانها ومثانه ،برانشیت و بعض انتانات جلدی
استفاده میشود.
اخطاریه:

اشکال دوایی:
تابلیت های  421 :یا  211مل گرام
شربت 021 :یا  421مل گرام در هر  2مل
لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

متوجه مالیم مکس العیل حساسیت باشید.

معلومات ضروری
برای انتانات یستانها و جلد:
 421مل گرام از طریق دهن ،روزانه 2
مرتبه برای  4روز

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند:
کسانیکه به انت بیوتیک های فامیل
سفالوسپورین حساسیت دارند.
عوارض جانبی
دلبدی ،استفراغ ،اسهال .در واقعات نادر سبب شروع
اسهال خون و تب م شود.
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اگر اسهال خون با تب شروع شد ،استفاده از
سفالکسین را توقف دهید و با مترونیدازول
تداوی کنید (صفحۀ  214دیده شود).
دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات یستان ویا انتانات جلدی:
دای کلوگزاسیلین ،اریترومایسین ،ینسیلین.

594 activated charcoal

)activated charcoal (Activated Carbon, Liquid Antidote) ( Activated Charcoal
شارکول فعال شدن یک مستحضر خاص کاربن م باشد که جهت تداوی بعض مسیومیت ها با دواهای مانند آسپرین ،یاراستامول ،فینوباربیتال و دیگر دوا
یا مواد کیییاوی ویا سیارق های سی استفاده میشود .بعد از دادن شارکول فعال شده بزودی میکنه کیک طب بگیرید.
عوارض جانبی

اشکال دوایی

مواد غایطه به رنگ سیاه ،استفراغ و اسهال

شربت 42 :گرام در هر  041مل لیتر
یودر  02 :گرام
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
 11ال  011گرام ،از طریق دهن در یک
دفعه و بزودی میکنه گرفته شود.

کدام افراد دوا را مصرف نکنند:
در صورت تسیم با خوردن مایعات سبک مانند
تیل خاک و محصوالت نفت استفاده نشود.
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اخطاریه:
فورا کیک طب بگیرید .افراد ایکه مقدار
بسیار زیاد یک دوا را میگیرند ،میکن است
وضعیت شان بسیار خراب شود و برمالوۀ
شارکول فعال شده به کیک های بیشتری نیاز
داشته باشند.

594 Ciprofloxacin, clotrimazole
)Ciloxan, Cipro, Ciprobay( Ciprofloxacin
سپروفلوکساسین یک انت بیوتیک قوی از فامیل  Quinoloneاست که جهت تداوی انتانات جلدی ،انتانات کلیوی و بعض انتانات مقاربت مانند شانکروئید
استفاده میشود.
اخطاریه :

اشکال دوایی
تابلیت های 211 ،421 :و  421مل گرام

مقدار و زمان استفادۀ دوا:

گرفتن این دوا با کافئین مکس العیل نشان میدهد
(کافئین درچای  ،چاکلیت ،نوشابه های  Colaوغیره
موجود است ) و تأثیر کافین را افزایش میدهد .دوا را
یکجا با لبنیات صرف نکنید.

معلومات ضروری
برای شانکروئید :مقدار  211مل گرام ،از
طریق دهن 4 ،دفعه در روز برای  1روز
(صفحۀ  440در مورد ترکیب دواها برای
تداوی زخم های ناحیۀ تناسل دیده شود).
برای انتانات گرده :مقدار  211مل گرام ،از
طریق دهن 4 ،دفعه در روز برای  01روز.

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
زنان حامله و شیرده و هیچنان افراد کیتر از
 06ساله از این دوا استفاده ننیایند.

آب به مقدار زیاد بنوشید .دوا را با غدا یکجا
گرفته میتوانید  .صرف از خوردن محصوالت
لبن اجتناب ورزید.
دواهای مؤثر دیگر:
برای شانکرویید :ازیترومایسین ،اریترومایسین ،سفتریاکسون
برای انتانات کلیوی :سفتریاکسون ،کوترییوکسازول ،جنتامیسین.
عوارض جانبی
دلبدی  ،اسهال ،استفراغ و سردردی

احتیاط

)Cleocin, Dalasin( Clindamycin

کلیندامایسین یک انت بیوتیک فامیل لینکومایسین ها است که برای تداوی انتانات مهبل  ،لگن خاصره ،بطن ،جلد و سیستم تنفس استفاده میشود.
عوارض جانبی:

اشکال دوایی:
کپسول های 021 ،42 ،42 :و  111مل گرامه
زرقیات 021 :مل گرام در یک مل لیتر
کریم% 4 :
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای بکتریال وجینوزس و انتانات مهبلی:
تابلیت های  111مل گرام ،از طریق دهن4 ،
دفعه در روز برای  4روز.
کریم :هر شب مییقا داخل مهبل گداشته شود
برای  4شب.
برای انتانات رحم ویا انتانات بعد از سقط :زرق  311مل گرام داخل
ورید 1 ،دفعه در روز (صفحات  34و  424در مورد انتانات رحم و
انتانات بعد از والدت دیده شود).

کدام افراد دوا را مصرف نکنند؟
اگر به طفل خود شیر میدهید و این دوا سبب
اسهال طفل شیا شود ،آنرا توقف دهید.
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اخطاریه :

دلبدی ،استفراغ و اسهال میتواند در ظرف چند
هفته با استفاده از این دوا بوجود آید .اگر کلیندامیسین
سبب بخارات جلدی شود ،استفاده از آنرا توقف داده
و به کارکن صح مراجعه نیایید.
استفاده از این دوا برای بیشتر از  11روز میتواند
سبب بوجود آمدن انتانات فنگس شود ،و به
افرادیکه مشکال گرده و جگر دارند ،ضرر برساند.
کریم آن میتواند تا  1روز بعد از استفاده سبب
ضعیف شدن کاندم گردد.

معلومات ضروری
استفادۀ این دوا با اریترومایسین ویا کلورامفنیکول
میتواند تأثیرات هردو دوا را کاهش دهد .اگر در
هنگام استفاده از کریم آن ،خونریزی ماهوار داشتید
از تامپون استفاده نکنید ،زیرا دوا را جدب مینیاید.
دواهای مؤثر دیگر:
برای بکتریال وجینوزس :مترونیدازول
برای انتان رحم ویا انتان بعد از سقط :امپ سیلین،
سفتریاکسون ،دوکس سیکلین ،اریترومایسین،
جنتامیسین ،مترونیدازول

594 codeine, co-trimoxazole
Codeine

احتیاط

کودئین یک دوای ضد درد از فامیل ( Opiatتریاک) است که بر مالوه غرض تداوی سرفه ،آرامش و خواب نیز استفاده میشود .از کودئین صرف در سرفه
های بسیار شدید بعد از تداوی سبب آن ،استفاده نیایید .صرف زمان از کودئین برای درد استفاده نیایید که دواهای ضعیف ضد درد مؤثر نباشند.
اشکال دوایی:

شربت 02 :مل گرام در یک مل لیتر
تابلیت های 11-02 :و  61مل گرام
شربت سرفه :با توانای های متفاوت

برای سرفه 4 :ال  02مل گرام  2مرتبه
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
در روز ،صرف در صورت ضرورت
برای درد شدید 11 :ال  61مل گرام
روزانه  2ال  6مرتبه ،نظر به ضرورت.
عوارض جانبی
قبضیت ،ناتوان مؤقت در تخلیۀ ادرار ،دلبدی،
استفراغ ،خارش و سردردی

معلومات ضروری:

کودئین سبب امتیاد م شود .اگر آنرا بیش از
چند روز استفاده نیودید ،نیاز خواهد بود که
جهت تاثیر آن باید مقدار را افزایش بدهید.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
خواب آلوده گ  Stupor ،و کوما

عالیم مصرف بیش از حد دوا :از نالوکسان ) (Narcanمیتوان برای
افراد ایکه مقدار زیاد کودئین گرفته اند،
استفاده کرد( .به جستجو کیک ها طب
شوید).
دواهای مؤثر دیگر:
برای درد :استامینوفن ،آسپرین ،ایبویروفن
برای درد شدید :مورفین
برای سرفه :نوشیدن مقدار زیاد مایعات ،استفاده از شربت های خانگ برای
سرفه (صفحۀ  111دیده شود)

Cotrimoxazole = Trimethoprim + Sulfa methoxazde
()AzoGantanol, Bactrim, Coptin, Gantanol, Pologrim, Sepra, Sulfatrim, TMPLSMX

احتیاط

کوترییوکساول ترکیب از  4انت بیوتیک است (یک از فامیل سلفا ها) که جهت تداوی انتانات مثانه و گرده ها استفاده میشود .هیچنان در افراد مبتال به اچ
اچ آی وی جهت وقایه از اسهال ،سینه وبغل و دیگر انتانات استفاده میشود.
تابلیت 041 :مل گرام ( 41مل گرام
اشکال دوایی:
 trimethoprimیکجا با  011مل گرام sulfa
 241 ، )methoxazoleمل گرام (  41مل آن
 trimethoprimو  211مل گرام آن sulfa
.) methoxazole
هیچنان تابلیت های  361مل گرام ( 061مل گرام تراییتتویریم و  41ملت
گرام سلفامتوکسازول)
شتتربت 421 :مل ت گتترام (  21مل ت گتترام  Trimethoprimeو  411مل ت
گرام آن  sulfa methoxazoleدر هر  2مل لیتر).
برای انتانات مثانه :مقدار  4تابلیت  241از
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
طریق دهن ،روز  4دفعه برای  1روز.
برای انتانات گرده :مقدار  4تابلیتت  241ملت
گرام ،روز  4دفعه ،برای  01روز
بتتتتترای وقایتتتتتۀ ستتتتتینه و بغتتتتتل و استتتتتهال در در
مبتالیان اچ آی وی :مقدار  4تابلیت  241مل گرام روزانه.
بتترای استتهاالت ختتون در مبتالیتتات متترض ایتتدز :مقتتدار  4تابلیتتت  241مل ت
گرام از طریق دهن 4 ،دو دفعه در روز برای  01روز.
برای سینه و بغل در مریضا ایتدز :مقتدار  2تابلیتت  241ملت گترام از طریتق
دهن 1 ،دفعه در روز برای  40روز.
بترای اطفتتال نتتوزاد متادران مبتتتال بتته اچ آی وی :مقتدار  041ملت گتترام (4.2
مل لیتر از شربت) از طریق دهن ،برای طفل کیتتر از  6ماهته ،مقتدار 421
ملت گتترام ( 2ملت لیتتتر از شتتربت) از طریتتق دهتتن ،بتترای اطفتتال  6متتاه تتتا 6
ساله ،روزانه.
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کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
زنان در سه ماه آخر حاملگ نباید ازین دوا
استفاده کنند  .در صورت حساسیت به سلفامید
ها ،این دوا را نگیرید.
عوارض جانبی:
درصورت بروز مکس العیل حساسیت مانند
خارش وبخارات جلدی دوا راقطع کنید..
برمالوه سبب دلبدی واستفراغ میشود.
اخطاریه :
آب به مقدار زیاد بنوشید.
عالیم مصرف بیش از حد دوا:

دلبدی ،استفراغ ،اسهال،
گنسیت ،مرق

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات مثانه و گرده ها :سفتریاکسون ،سپروفلوکساسین،
نیتروفورانتوئین
برای اسهاالت مصابین مرض ایدز :نورفلوکساسین ،مترونیدازول.

598 dexamethasone, diazepam, dicloxacillin
)Decadron, Decilone, Inflam, Maxidex( Dexamethasone
دکسامیتازون یک ستروئید ا ست که جهت تداوی شاک الرژیک استفاده میشود( .صفحه  222را ببینید).

کدام اشخاص دوا را مصرف نکننند؟

اشکال دوایی
تابلیت های 1.42 :و یا  4 ،0.2 ،0 ،1.42 ،1.2و 2
مل گرام
محلول 1.2 :مل گرام در هر  2مل لیتر یا  0گرام در
 0مل ملیتر
زرقیات 41 ،06 ،01 ،4 ،2 :مل گرام در  0مل لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای شاک الرژیک :مقدار  41مل گرام را
داخل مضله زرق کنید .در صورتیکه مالیم
دوباره بوجود آیند 41 ،مل گرام از طریق دهن
بگیرید .و در صورت ضرورت یک مرتبه
دیگر تکرار کنید.

در مریضان مصاب مرض شکر سبب تشدید
مرض برای چند سامت میگردد .بر مالوه
شاید فشار خون را افزایش بدهد.
دواهای مؤثر دیگر
برای شاک الرژیک :هیدروکورتیزون

)Anxioni, Calmpose, Valium( Diazepam

احتیاط

دیازیپام یک دوای آرام بخش است که جهت تداوی اختالجات استفاده م شود .بر مالوه اضطراب را بر طرف نیوده و خواب آور میباشد.
عوارض جانبی:

اشکال دوایی
تابلیت های  2و  01مل گرام
زرقیتتات 2 :مل ت گتترام در  0مل ت لیتتتر ویتتا 01
مل گرام در  4مل لیتر
برای اختالج  :مقدار  41مل گرام دیازیپام
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
زرق را از طریق مقعد با یک سرنج بدون
سوزن تطبیق نیایید (صفحۀ  44دیده شود).
در صتورت ضتترورت بتا تطبیتتق  01ملت گتترام
بعتتد از  11دقیقتته میتوانتتد تکتترار شتتود .اگتتر دیازیپتتام زرق ت نداشتتته باشتتید ،از
تابلیت های میده شده و منحل شده در آب استفاده شود.
برای آشفتگی و هذیانات در قطع استفادۀ الکول :مقدار  01تا  41ملت گترام
از طریق دهن .در صورت نیاز بعد از یک سامت تکرار نیوده میتوانید .اگتر
مالیم ادامه یابد هر  2تا  2سامت الت رستیدن بته مرکتز صتح ایتن مقتدار را
تکرار نیایید.
برای اضطراب و بیخوابی 4.2 :تا  2مل گرام از طریق دهن.
کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟

زنان حامله و شیرده صرف در حالت
اضطرار از آن استفاده کنند.

مقدار زیاد و متکرر دیازیپام در حاملگ سبب سؤ
شکل والدی شده میتواند

اخطاریه :
دیازیپام سبب امتیاد م شود .درجریان استفاده از
دیازیپام از استعیال دوا های دیگریکه خواب را
زیاد میکنند ،خصوصا الکول اجتناب بورزید.

معلومات ضروری:
دیازیپام درد را کاهش نییدهد .این دوا بسیار
امتیاد آور است.
عالیم مصرف بیش از حد دوا:
بیدار خواب  ،از دست دادن موازنه ،گنسیت
دواهای مؤثر دیگر:
برای اختالج :مگنیزیم سلفیت .برای خواب :دایفین هیدرامین
برای اضطراب :هیدروکسیزین

Dicloxacillin
دای کلوگزاسیلین یک انت بیوتیک از فامیل ینسیلین ها است که جهت تداوی انتانات یستانها و جلد استفاده م شود.

عوارض جانبی :

اشکال دوایی:
کپسول ها 421 ،042 :و  211مل گرام
شربت  64.2مل گرام در هر  2مل لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

دلبدی  ،استفراغ ،اسهال
اخطاریه:

برای انتان پستانها و جلد :
 211مل گرام  2مرتبه روزانه برای  4روز
کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند:
هرگاه به ینسیلین حساسیت داشته باشید از این دوا استفاده نکنید
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متوجه مالیم حساسیت ویا شاک باشید

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات یستان و جلد :سفالکسین ،اریترومایسین و ینسیلین

599 diphenhydramine hydrochloride, doxycycline
)Bectivo, Benadryl( Diphenhydramine hydrochloride

احتیاط

دایفین هیدارمین یک دوای ضد هستامین است که مخاط بین را خشک ساخته و هیچنان شیا را خواب آلود میسازد .این دوا برای تداوی خارش و تشوشات
خواب مفید است .هیچنان برای تداوی مکس العیل های حساسیت وشاک الرژیک مؤثر است.
عوارض جانبی:

اشکال دوایی:
تابلیت ویا کپسول 42 :و  21مل گرام
شربت 04.2 :مل گرام در  2مل لیتر
امپول زرق  11 ، 41 ،01 :و  21مل گرام دریک مل لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای حساسیت ،مکس العیل های خفیف
ومتوسط حساسیت و خارش 42 :مل گرام از
طریق دهن روزانه  1تا  2مرتبه نظر به
ضرورت.
برای خواب 42 :ال  21مل گرام قبل از خواب گرفته شود.
برای شاک الرژیک 21 :مل گرام زرق مضل  .در صورت مضل 4
سامت بعد یا زودتر دوباره تکرار شود (صفحه  220را ببینید).
کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
زنان حامله و شیرده از این دوا برای تداوی
طوالن مدت حساسیت استفاده نکنند .افراد مصاب
استیا نباید این دوا را بگیرند.

خواب آلوده گ  ،خشک دهن ،ندرتا دلبدی
واستفراغ ،بعضا تأثیرات معکوس داشته وسبب
تهیج م شود.
اخطاریه :

اگر بخواهید بیدار و آگاه باشید ،از این دوا استفاده
نکنید .اثرات دواهای خواب آور و الکول را
بصورت خطرناک افزایش میبخشند.

معلومات ضروری:
زرق این دوا صرف در مکس العیل حساسیت شدید
ویا شاک الرژیک صورت گیرد.
دواهای مؤثر دیگر:
برای حساسیت :هایدرکسیزین ،یرومیتازین
برای خواب :دیازیپام

)Biocoly, Doryx, Monodox, Vibramycin, Vibra Tabs( Doxycyclin

احتیاط

دوکس سیکلین یک انت بیوتیک از فامیل  Tetracyclineاست که جهت تداوی انتانات مختلف مانند انتانات مقاربت  ،انتانات حوصل  ،انتانات بعد از سقط
وغیره استفاده م شود .بر مالوه به موض  Tetracyclinاستفاده شده میتواند.
عوارض جانبی

اشکال دوایی

اسهال ،تشوشات معده و نزد بعض اشخاص که
مدت زیاد در معرض شعاع آفتاب قرار دارند سبب
لکه های جلدی شده میتواند.

تابلیت های 21 :و  011مل گرام

مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای افرازات مهبلی از سبب ایک انتان
مقاربتی :مقدار  011مل روزانه دو مرتبه
برای  4روز (هیچنان دواهای دیگر را
طوریکه در صفحۀ  464آمده بگیرید).
برای سیفلیس ابتدائی 011 :مل گرام
روزانه دو مرتبه برای  02روز.
برای مرض التهالی لگن خاصره 011 :مل گرام ،روز  4دفعه ،برای 02
روز خورده شود (هیچنان دواهای دیگر  PIDرا بگیرید ،صفحۀ .) 442
برای وقایه از انتان بعد از سقط یا بعد از ختنۀ زنان 011 :مل گرام،
روزانه دو مرتبه ،برای یکروز بگیرید.
برای انتانات بعد از سقط  011 :مل گرام ،از طریق دهن 4 ،دفعه در
روز( ،هیچنان دیگر دواهای صفحۀ  442را بگیرید).
برای انتانت بعد از والدت 011 :مل گرام از طریق دهن ،روزانه  4دفعه
تا زمانیکه تب از بین رفته و  4روز از آن بگدرد (هیچنان دیگر دواهای
صفحۀ  34گرفته شود).
کدام افراد دوا را مصرف نکنند؟
زنان حامله و شیرده و اطفال یائینتر از 4
سالگ  .دوکس سیکلین سبب تخریب دندانها و
استخوانها اطفال شده میتواند.
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اخطاریه :
درحاملگ وشیرده از مصرف دوا اجتناب شود.
دوکس سیکلین تاریخ گدشته را مصرف نکنید.
دوا را یکجا با لبنیات و انت اسید مصرف نکنید.
معلومات ضروری
بعد از صرف دوا استراحت نکنید .دوا را در حالت نشسته
وبا مقدار زیاد آب صرف کنید .این میل از تخریشات
طرق هضی به وسیلۀ دوا میکاهد.

دواهای مؤثر دیگر:
برای سفلیس :بنزاتین ینسیلین ،اریترومایسین ،ینسیلین ،تتراسکلین
برای گونوریا :سفتریاکسون ،سپکتینومایسین.
برای کالمیدیا :اموکس سیلین ،ازیترومایسین ،اریترومایسین ،اریترومایسین،
تتراسیکلین.
برای وقایه از انتانات بعد از سقط :اریترومایسین
برای تداوی انتانات بعد از سقط :صفحۀ  426دیده شود.

455 epinephrine, ergometerine maleate
 Adrenalineیا )Adrenalin( Epinephrine
ای نفرین وادرینالین دو نام برای یک دوا م باشند .این دوا برای تداوی مکس العیل های حساسیت و شاک الرژیک مانند شاک که از سبب  Penicillinبه
وجود م آید و هیچنان غرض تداوی حیالت شدید استیا استفاده میشود.
اخطاریه :

اشکال دوایی

احتیاط کنید که هیچگاه بیشتر از مقدار توصیه
شده ،تطبیق نکنید .این دوا را در سرین زرق
نکنید .آن را در قسیت خلف و ملوی بازو
زرق کنید.

امپول برای زرقیات:
 0مل گرام در یک مل لیتر

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای  ،Asthmaمکس العیل های حساسیت
متوسط ویا شاک الرژیک ½ :مل گرام ( ½
مل لیتر) تحت الجلد بازو (نه در مضله) زرق
شود .در صورت ضرورت  11دقیقه بعد مقدار
دوم و  ، 11-41بعد تر مقدار سوم داده میشود.
(صفحه  222را ببینید)

معلومات ضروری
قبل از تطبیق دوا نبض مریض را معاینه
کنید .بیشتر از  1دوز زرق نکنید .اگر بعد از
زرق اول نبض مریض بیشتر از  11ضربه
افزایش یابد مقدار بعدی را زرق نکنید.

عوارض جانبی:
ترس ،نا آرام  ،مصبانیت ،سردردی،
گنسیت ،ازدیاد ضربان قلب

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
بلند رفتن فشار خون ،سرمت ضربان قلب و
سکتۀ مغزی

Anurhage, Ergonovine, Ergotrate, ( Ergometrin Maleat, methylergonovine maleat
)Methergine
ارگومترین سبب تقلص رحم و تقلص اومیۀ رحم شده و جهت تداوی خونریزی شدید بعد از والدت و بعد از سقط استفاده میشود Ergometrine .و
 Methylergonovineیک دوا اند .بعد از تطبیق دوا ،کیک طب بگیرید.
اخطاریه :

اشکال دوایی:
تابلیت های 1.4 :مل گرام
زرقیات 1.42 ،1.4 :و  1.2مل گرام در
ویال های  0مل لیتر
برای خونریزی شدید بعد از والدت  :بعد از
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
خارج شدن یالسنتا  1.4مل گرام را داخل
مضله زرق کنید یا  1.4مل گرام روزانه 2
ال  6مرتبه از طریق دهن اخد شود.
برای خونریزی شدید اختالطات بعد از سقط :ابتدأ  1.4مل را داخل مضله
زرق کنید ،بعدا  1.4مل گرام از طریق زرق یا  1.4مل از طریق دهن
هر  6سامت برای  42سامت بگیرید.

هیچگاه از این دوا برای شروع ویا سرمت
بخشیدن به والدت استفاده نکنید .هیچگاه این
دوا را قبل از تولد طفل و خارج شدن یالسنتا
تطبیق نکنید.

معلومات ضروری:
ازین دوا غرض سقط دادن استفاده نکنید .چون
قبل از سقط سبب مرگ خانم شده میتواند (فصل
 02را ببینید).

عوارض جانبی :
دلبدی ،استفراغ ،گنسیت و مرق
دواهای مؤثر دیگر:
اکس توسین و میزویروستول

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

454 erythromycin, estrogen, ethambutol
)E.E.S, E-Mycin, Ery max, Ethril, Ilosone Ilotycin( Erythromycin
اریترومایسین یک انت بیوتیک از فامیل  Macrolideاست که جهت تداوی انتانات مختلف مانند بعض انتانات مقاربت  ،تنفس
مصرف آن در حاملگ و شیر ده مصوون بوده و در هیه جا یافت میشود.
اشکال دوایی:

تابلیت 421 ،411 :ویا  211مل گرام.
مرحم% 0 :
یودر برای شربت 042 :مل گرام در  2مل لیتر

مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای  211 :Chlamydiaمل روزانه 2
مرتبه از طریق دهن برای  4روز ( ترکیب
دواها برای تداوی افرازات مهبل از سبب
انتانات مقاربت در صفحه  464دیده شود).
برای انتانات یستانها ویا انتانات بعد از ختنۀ زنان 211 :ملیگرام روزانه 2
مرتبه ،از طریق دهن ،برای  4روز (هیچنان صفحه  440را ببینید).
برای سفلیس 211 :ملیگرام ،روزانه  2دفعه ،برای  02روز.
برای مواظبت از چشم های نوزادان :مرحم  %0تنها یکدفعه استفاده شود.
برای انتانات جلدی 421 :ملیگرام ،از طریق دهن ،روزانه  2دفعه ،برای
 4تا  01روز.
کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
اگر به انت بیوتیک های فامیل مکرولید
حساسیت داشته باشید ،استفاده نکنید.

و جلدی استفاده میشود.

عوارض جانبی:
ناراحت معده ،دلبدی ،استفراغ و اسهال

اریترومایسین در صورتیکه یک سامت قبل از
معلومات ضروری :
غدا یا دو سامت بعد از غدا گرفته شود مؤثر تر
است .اگر دوا سبب ناراحت معده شده ،آنرا یکجا با
غدا بگیرید .تابلیت ها را نشکنید .اکثریت تابلیت ها
یوش شده اند تا قبل از جدب در معده تخریب نگردند.
دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات یستان :اموکس سیلین ،سفالکسین ،اریترومایسین
برای انتانات بعد از ختنۀ زنان :سفالکسین ،دوکس سیکلین
برای انتانات مقاربت  :صفحات  44و  440در مورد ترکیب دواها دیده
شود.
برای مواظبت چشم های نوزادان :مرحم های تتراسیکلین.
برای انتانات جلدی :دای کلوگزاسیلین

احتیاط

)Ethinyl estradiol, mestrao-1( Estrogen

اشکال کیییاوی استروجن در تابلیت ها و زرق های کنترول کنندۀ حاملگ استفاده میشوند .اینها مشابه هورمون های استروجن میباشند که بدن زنان
بصورت طبیع تولید میکند .استروجن هیچنان برای تداوی مشکالت خونریزی ماهوار استفاده میشود .این دوا فعال برای مشکالت یائسگ استفاده نییشود
(فصل  4را ببینید) .برای معلومات بیشتر ،بخش تابلیت ها و زرق های کنترول کنندۀ حاملگ و روش ماجل تنظیم خانواده دیده شود (فصل  01دیده شود.

)Interbutol, Myambutol, Mycrol, Odetol, Triambutol( Ethambutol
اتامبوتول برای تدای توبرکلوز بخصوص در جائیکه دواهای دیگر ضد توبرکلوز به مؤثریت کاف نداشته باشند ،استفاده میشود .این دوا یکجا با دواهای
دیگر ضد توبرکلوز استفاده میشود (فصل  42را ببینید).
عوارض جانبی :

اشکال دوایی:

اتامبوتول اغلب سبب تغییرات بینای در یک
و یا هر دوچشم میشود .میکن است ساحۀ دید
را کاهش دهد ویا سبب دید لکه های سیاه
(حفره ها) در ساحۀ دید شود .این موارض
اکثرا بعد از قطع دوا بر طرف میشوند.

تابلیت های 011 :یا  211مل گرام
شربت 42 :ملیگرام در  0مل لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
مقدار دواهای ضد توبرکلو در مناطق مختلف
متفاوت است .با یک کارکن صح مشوره
نیائید (اتامبوتول را یکجا با دیگر دواهای ضد
توبرکلوز بگیرید ،صفحۀ  143را ببینید).
کدام افراد دوا را مصرف نکنند.
افراد ایکه مشکالت شدید بینای دارند
بشیول ( cataractsآب مروارید) و افراد
ایکه مشکالت شدید کلیوی دارند ،نباید از این
دوا استفاده کنند.
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معلومات ضروری:
بسیار مهم است که کورس مکیل دواهای
ضد توبرکلوز را بگیرید ،حت اگر یک سال
را در بر بگیرد .در غیر آن شیا شاید یکنوع
مقاوم انتان را به دیگران انتقال دهید.

454 Fluconazole, Gentamicin
)Diflucan( fluconazole
فلوکونازول یک دوای ضد فنگس قوی میباشد که برای دهن جوش و دیگر انتانات یوینک و فنگس استفاده میشود .از این دوا صرف زمان استفاده کنید
که مبتال به اچ آی وی باشید و دیگر دارو های ضد فنگس مؤثریت نداشته باشد.
اشکال دوایی:
کپسول 21 :مل گرام
شربت 21 :مل گرام در  2مل لیتر
زرقیات وریدی 4 :مل گرام در  2مل
لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

کدام افراد از این دوا استفاده نکنند؟
در زمان حاملگ و شیرده استفاده
نشود .هیچنان افراد مصاب امراض
جگر و گرده نباید از این دوا استفاده
کنند.
عوارض جانبی:

برای انتانات یوینک دهن (دهن جوش) :مقدار
 211مل گرام از طریق دهن ،طرف یکدفعه.
بعدا  411مل گرام روزانه برای  02روز .اگر
در ظرف  1تا  2روز بهبود نداشتید ،مقدار را به
 211مل گرام افزایش دهید.

میکن سبب دلبدی و استفراغ شود

دواهای مؤثر دیگر:
کیتوکونازول ،نستاتین

)Bactiider, Garamycin, Servigenta( Gentamicin

احتیاط

جنتامایسین یک انت بیوتیک بسیار قوی از فامیل  Aminoglycosideاست که جهت تداوی  gonorrheaو انتانات کلیوی و دیگر انتانات وخیم و
مرض التهاب لگن خاصره ) (PIDیکجا با دواهای دیگر استفاده میشود .این دوا را صرف در صورتیکه مریض استفراغ داشته و دوا در معده اش
نیاند ویا انت بیوتیک های دیگر موجود نباشد ،استفاده کنید.
اخطاریه :

اشکال دوایی:
ویال های زرق  01 :یا  21مل گرام
در هر مل لیتر

درصورت بوجود آمدن تشوشات شنوای یا برنگس
گوش ،دوای دیگری استفاده کنید .مایعات زیاد بنوشید.

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای انتانات گرده ،رحم ویا انتانات بعد از
سقط ویا انتانات زمان والدت :دوا را نظر به
وزن بدن خانم بدهید 0.2 :مل گرام ف
کیلوگرام وزن بدن ،زرق مضل  ،هر 4
سامت ،برای  2تا  01روز.
ویا میتوانید مقدار متوسط ذیل را تجویز کنید :زرق  41مل گرام ،مضل ،
هر  4سامت ،برای  2تا  01روز (هیچنان دوا های دیگر را استفاده کنید،
صفحات  34و  426دیده شود).

معلومات ضروری:

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
در حاملگ و مشکالت کلیوی با احتیاط استفاده
شود .در صورت داشتن حساسیت به انت بیوتیک
های فامیل  aminoglycosideاین دوا را استفاده
نکنید.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
برنگس گوش ،مشکل شنوای  ،و مشکالت کلیوی

عوارض جانبی:
سبب تخریب کلیه و ناشنوائ شده میتواند.
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این دوا را صرف در صورت مدم موجودیت انت
بیوتیک دیگری استفاده کنید .زیرا موارض جانب
آن شدید بوده ونیز محاسبۀ مقدار دوا مشکل میباشد.

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات رحم و حوصله :اموکس سیلین ،امپ سیلین ،ازیترومایسین،
سفتریاکسون ،دوکس سیکلین ،اریترومایسین ،مترونیدازول،
سپکتینومایسین.
برای انتانات بعد از سقط :امپ سیلین ،سفتریاکسون ،کلیندامایسین ،دوکس
سیکلین ،مترونیدازول
برای انتانات گرده :سفتریاکسون ،سپروفلوکسازین ،کوترییاوکسازول

454 Gentian Violet, hepatitis B vaccine, hydrocortisone
)Crystal Violet, methylrosanilinium chloride( Gentian Violet
جنشن ویولت یک مادۀ ضدمفون کننده است که برای مجادله با انتانات جلد ،دهن و مهبل استفاده میشود.
اشکال دوایی:

محلول %0 ،%1.2 :و %4
تینچر%1.2 :
کریستال 0 :قاشق چایخوری در ½ لیتر
آب محلول  %4را میسازد.

مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای انتانات فنگس مهبل :یک ینبۀ یاک را در
محلول  %0غوطه نیوده و شبانه مییقا
داخل مهبل ،برای  1شب ،گداشته شود.
مطیئن شوید که هر روز صبح ینبه را
خارج ساخته باشید.
برای انتان فنگس دهن (دهن جوش) :محلول  %0آنرا روزانه  4دفعه در
دهن برای یک تا دو دقیقه بگیرید .آنرا بلع نکنید.
برای انتانات جلد :ابتدا جلد را با آب یاک و صابون شسته و آنرا خشک
نیایید .بعد جلد را با جنشن ویولت رنگ نیایید .اینکار را روزانه  1دفعه
برای  2روز انجام دهید.
برای انتانات جلدی مبتالیان مرض ایدز :ابتدا جلد را با آب و صابون شسته
و خشک نیایید .بعد ناحیه را با جنشن ویولت رنگ کنید .اینکار را  4دفعه
در روز ال شفایاب شدن مرض ادامه دهید.

عوارض جانبی :
استفادۀ طوالن مدت سبب تخریش میشود .استفاده
روی زخم ویا جلد بریده شده میکن است سبب
بنفش شدن جلد بعد از شفایاب آن گردد.
اخطاریه:

زمانیکه برای تداوی یک انتان مهبل از جنشن ویولت
استفاده مینیایید ،از مقاربت جنس بپرهیزید تا از
انتقال انتان به هیسرتان جلوگیر شده باشد .در صورت
شروع تخریش ،استفاده از جنشن ویولت را توقف
دهید .جنشن ویولت را از چشم ها دور داشته باشید.

معلومات ضروری:
در صورت استفاده به دهن طفل نوزاد ،روی طفل
را بطرف یائین بگیرید تا مقدار زیاد آنرا بلع
ننیاید .جنشن ویولت جلد و لباس را بنفش رنگ
خواهد کرد.
دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات جلد :مرحم های انت بیوتیک ،آیودین
برای دهن جوش :لییو (برای نوزادان داده نشود) ،نستاتین
برای انتانات فنگس مهبل :نستاتین ،میکونازول ،کلوترییازول

)Energix -B, Recombivax HB( Hepatitis B Vaccine
این واکسین معافیت میری در مقابل هیپاتیت – ب میدهد .به  1دوز جداگانه تطبیق میگردد :دوز دوم  0تا  4ماه بعد از دوز اول  ،و دوز سوم  2تا
 04ماه بعد از دوز دوم تطبیق میشود .واکسین باید به حرارت  4تا  1درجۀ سانتیگراد نگهداری شود .دوز های این دو نوع واکسین متفاوت است:
 :Engerix-Bاطفال  1تا  00ساله 01 ،میکروگرام ،اطفال  04تا  03ساله و کاهالن  41میکروگرام
 :Recombivax HBاطفال  1تا  00ساله 4.2 ،میکروگرام ،اطفال  04تا  03ساله  2میکروگرام ،کاهالن  01میکروگرام.

)Eczacort, Hycotil, Solu-Cortef, others( hydrocortisone or cortisol

احتیاط

هیدروکورتیزون یک دوای ضد ورم و ضد خارش است که برای تداوی بخارات جلدی استفاده میشود .این دوا هیچنان برای تداوی بواسیر
(هییوروئید) مفید است .شکل زرق و تابلیت آن برای تداوی شاک الرژیک یک دوای مهم میباشد.
اخطاریه :

اشکال دوایی:
کریم یا مرحم :به قوت های مختلف،
اغلب %0
تابلیت ها 01 ،2 :و  41مل گرام
زرق ها بشکل یودر :به مقادیر مختلف
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای بخارات ،خارش و بواسیر :کریم آن
مستقیم روی جلد روزانه  1یا  2دفعه تطبیق
شود.
برای شاک الرژیک :مقدار  211مل کرام داخل مضله زرق شود ،در
صورت نیاز  2سامت بعد تکرار شود (هیچنان دواهای دیگر داده شود،
صفحۀ  222دیده شود) .اگر مالیم دوباره بروز نیود ،مقدار  211تا 0111
مل گرام از طریق دهن گرفته شده و در صورت نیاز یکدفعه تکرار شود.
عوارض جانبی:
کریم آن اگر بیشتر از  01روز استفاده شود،
سبب نازک شدن و ایجاد ندبه در جلد شده
میتواند
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در صورت استفادۀ کریم ،روی آنرا با بنداژ بسته
نکنید .زنان حامله و شیرده باید تابلیت های آن را با
احتیاط استفاده کنند ،اما استفادۀ کریم آن مصوون
است.
عالیم مصرف بیش از حد دوا:
فشار خون بلند ،ادرار نیودن بیشتر از اندازۀ
معیول

دواهای مؤثر دیگر:
برای شاک الرژیک :دکسامیتازون ،دایفین هیدرامین
برای حساسیت و خارش :دایفین هیدرامین

455 hydroxyzine, ibuprofen
)Atarax, Iterax, Marax, My-Pam, vistaril( Hydroxyzine

احتیاط

هیدروکسیزین یک دوای ضد هستامین بوده که جهت تداوی مکس العیل های حساسیت  ،خارش و بعضا برای دلبدی ،استفراغ و اضطراب استفاده میشود.

موارض جانب :

اشکال دوایی:
تابلیت ها 21 ،42 :و 011مل گرام.
شکل زرق  42 :ال  21مل گرام در  2مل لیتر
شربت 01 :ویا  12مل گرام در  2مل لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای انتانات گرده ،رحم ویا انتانات بعد از
سقط :دوا را نظر به وزن بدن خانم بدهید:
 0.2مل گرام ف کیلوگرام وزن بدن ،زرق
مضل  ،هر  4سامت ،برای  2تا  01روز.
ویا میتوانید مقدار متوسط ذیل را تجویز کنید :زرق  41تا  011مل گرام،
مضل  ،صرف دفعۀ اول ،بعدا  61ملیگرام هر  4سامت ،برای  2تا 01
روز (هیچنان دوا های دیگر را استفاده کنید ،صفحات  34و  424دیده شود)
کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
درسه ماه اول حاملگ استفاده نشود .در باق زمان
حاملگ و شیرده صرف درصورت استفاده کنید که
انتخاب دیگری نداشته باشید .در حاالتیکه باید بیدار و
دقیق باشید از این دوا استفاده نکنید.

خشک دهن ،خواب آلوده گ  ،و میکن
است سبب باختن اشتها شود.
عالیم مصرف بیش از حد دوا:
بیدارخواب

دواهای مؤثر دیگر:
برای خارش ،حساسیت و شاک الرژیک :دایفین هیدرامین ،یرومیتازین
برای اضطراب :دیازیپام

)Actiprofen, Advit, Genpril, Mortin, Nuprin, Rufen…( Ibuprofen

احتیاط

ایبویروفین یک دوای ضد التهاب ،درد و تب است که برای تداوی ناراحت های زمان خونریزی ماهوار و درد از سبب التهاب و ایدز بسیار مؤثر میباشد.
اخطاریه :

اشکال دوایی:
تابلیت های 411 :و  211مل گرام
شربت 011 :مل گرام در  2مل لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

در صورت میلیات جراح تا یک هفته از گرفتن آن
اجتناب شود.

معلومات ضروری:
 411ال  211مل گرام 2 ،ال  6مرتبه در
یک روز .بیشتر از  4211مل گرام روزانه
مصرف نکنید.

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
افراد دارای زخم معده ،زنان حامله در جریان 1
ماه اخیر حاملگ از گرفتن این دوا اجتناب نیایند.

عوارض جانبی:
میکن سبب تخریش ویا درد معده شود .با غدا
یکجا گرفته شود.
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اگر یکجا با غدا بخصوص محصوالت لبن خورده
شود ،کیتر سبب تخریش معده میشود.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
برنگس گوش ،مشکل شنوای  ،و مشکالت کلیوی

دواهای مؤثر دیگر:
برای درد ،التهاب و تب :آسپرین،
برای درد و تب :یاراستامول
برای درد شدید :کودئین و مورفین

454 isoniazid, ketoconazole
)Bisonid, INH, Isoniazdum, Isonicotinic acid hydrazide, Odenan, Zidrid( Isoniazid
ایزونیازید یکجا با دیگر دواها غرض تداوی توبرکلوز استفاده م شود( .فصل  42را ببینید) .افراد مبتال به اچ آی وی میتوانند ایزونیازید را غرض وقایه از
فعال شدن توبرکلوز مخف ) (Latent TBیا توبرکلوز بدون مالیم مرض  ،استفاده نیایند.
عوارض جانبی:

اشکال دوایی:
تابلیت ها 011 :و  111مل گرام
شربت 21 :مل گرام در  2مل لیتر

مقدار و زمان استفادۀ دوا:

شاید سبب درد وکرخت دستها ویاها شود .بعضا دوا سبب
التهاب شدید جگر با مالیی مانند خستگ  ،از دست دادن
اشتها ،دلبدی ،استفراغ ،ادرار به رنگ تاریک وزردی
منضیۀ چشم میشود .درصورت واقع شدن هیچو ماجال
دوا را قطع کرده وبه داکتر مراجعه کنید.
معلومات ضروری:
هیچگاه بیشتر از  111مل گرام در روز نگیرید.
بسیار مهم است که کورس مکیل دوا را برای
تداوی توبرکلوز بگیرید ،در غیر آن میتوانید دیگر
افراد را مصاب نوع مقاوم توبرکلوز نیایید.

دوز دواهای توبرکلور در مناطق مختلف
متفاوت م باشد .به کارکن صح مراجعه
کنید( .ایزونیازید را یکجا با دواهای دیگر ضد
توبرکلوز بگیرید ،صفحه  143را ببینید).
کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
افراد ایکه هیپاتیت ،امراض جگر دارند ویا قبال
ایزونیازید میگرفتند و مشکل جگر ییدا کرده بودند،
نباید این دوا را بگیرند.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
دلبدی ،استفراغ ،گنسیت ،لکنت زبان ،تشوش دید .اگر
مقدار زیاد دوا را گرفتید ،مقدار  21مل گرام ویتامین
( B6ییریدوکسین) برای  1روز بگیرید.

)Nizoral( ketoconazole
کیتوکونازول یک دوای قوی ضد فنگس میباشد که برای تداوی دهن جوش و دیگر انواع انتانات فنگس استفاده میشود .صرف هنگام استفاده شود که مبتال
به اچ آی وی باشید و دیگر دارو ها مؤثر نباشند.
اخطاریه :

اشکال دوایی:
تابلیت های 411 :مل گرام
هیچنان کریم جلدی  %0و شامپوی %0
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

اگر حامله یا شیرده هستید از آن استفاده نکنید .کریم یا
شامپوی آنرا داخل مهبل نگدارید .یکجا با غدا بگیرید.
در صورت استفاده شکل خوراک ویا استفادۀ هیزمان
با الکول میکن است سبب حیالت گرم بدن شود.

معلومات ضروری:
برای انتانات فنگس جلد 411 :مل گرام از
طریق دهن ،روز یک دفعه برای  01روز.
برای دهن جوش 411 :مل گرام 4 ،دفعه در
روز ،برای  02روز.

عوارض جانبی:
میکن سبب دلبدی و استفراغ شود.
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اگر یکجا با جوس نارنج ویا دیگر میوه های
ستروس خورده شود ،مؤثر تر میباشد.

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات یوینک (دهن جوش) بدن موجودیت انتانات مقاربت :
کلوترییازول ،فلوکونازول ،جنشن ویولت ،میکونازول ،نستاتین.

454 magnesium sulfate, medroxyprogesterone acetate, methyl ergonovin
Magnesium Sulfate
مگنیزیم سلفیت بهترین دوا برای وقایۀ اختالجات در اکالمپسیا است.
معلومات ضروری:

اشکال دوایی:
زرقیات %42 ،%04.2 ،%01 :ویا
.%21

زرق مقدار زیاد یک سوزن بزرگتر را ضرورت
خواهد داشت و میکن ناراحت کننده باشد .میکن الزم
باشد دوز دوا را نصف کرده و  4دفعه به مقدار کیتر
زرق کنید ،هر دفعه در یکطرف سرین.

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای اختالجات :زرق  01گرام داخل
مضله.

کدام اشخاص دوا را مصرف نکنند؟
زنان ایکه مشکل گرده دارند نباید از این دوا
استفاده کنند.
اخطاریه :

صرف زمان از این دوا استفاده نیایید که فشار خون
خانم بیشتر از  001/061باشد .بعد از تطبیق دوا ،به
چک نیودن فشار خون ادامه دهید .مقدار بسیار زیاد
دوا تنفس را بط ویا متوقف میسازد.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
مرق ،یائین آمدن فشار خون ،ضعیف  ،مشکالت
تنفس
دواهای مؤثر دیگر:
برای اختالجات :دیازیپام

Medroxyprogesterone acetate
()Amen, Curretab, Cycrin, Depo-Provera, Megestron, Provera

احتیاط

مدروکس یروجسترون اسیتات یک شکل کیییاوی یروجسترون است  .یروجسترون هورمونیست که در بدن زنان بصورت طبیع تولید میشود .این دوا
میتواند برای تداوی خونریزی های غیرمنظم ماهوار از سبب تغییر در سطح هورمون ها بخصوص در مراحل نزدیک به یائسگ  ،استفاده شود .برای
معلومات بیشتر ،فصل " 4زنان مسن" را ببینید .برای تنظیم خانواده ،فصل  01را ببینید.
اشکال دوایی:
تابلیت 2 ،4.2 :ویا  01مل گرام
زرقیات 021 :یا  211مل گرام ف مل لیتر

کدام افراد دوا را مصرف نکنند؟
زنان مصاب به هیپاتیت ویا سرطان یستان ویا سرطان
منق رحم نباید از این دوا استفاده کنند.
اخطاریه :

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای خونریزی ماهوار شدید 01 :مل گرام
روزانه برای  01روز بگیرید .اگر خونریزی
دوام نیود ،دوا را برای  01روز دیگر ادامه
دهید.

اگر خونریزی بعد از  41روز تداوی دوام نیود ،یک
کار کن صح را ببینید ،میتواند یک مشکل جدی باشد

)Methergine( methyl ergonovine
میتیل ارگونووین سبب تقلص رحم و اومیۀ رحم شده و برای کنترول خونریزی شدید بعد از والدت استفاده میشود .این هیان دوای ارگومترین ویا
ارگونووین میباشد .ارگومترین را در صفحل  211ببینید.
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454 metronidazole, miconazole
)Flagyl, Methoprotostat, Metro, Metroxyn, Satric( metronidazole

احتیاط

مترونیدازول برای انتانات مهبل از سبب یوینک ها و تریکوموناس استفاده میشود .هیچنان این دوا برضد بکتری ها و دیزانتری امیب مؤثر است.
(کتاب آنجا که داکتر نیست را مطالعه نیایید).
اشکال دوایی:

تابلیت ها 211 ،421 ،411 :ویا  211مل گرام
شیاف ها 211 ،142 :مل گرام
زرقیات وریدی 211 :مل گرام در  011مل لیتر

مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای مرض التهابی لگن خاصره ):(PID
مقدار  211تا  211ملیگرام ،از طریق دهن1 ،
دفعه در روز برای  02روز (با ترکیب دیگر
دواها گرفته شود ،صفحۀ  442را ببینید).
برای انتانات خفیف مهبلی :شیاف  211مل گرامۀ آنرا داخل مهبل،
روزانه  4دفعه برای  2روز استفاده کنید.
برای تریکوموناس ویا التهاب بکتریائی مهبل :مقدار  4گرام از طریق
دهن به یک دوز واحد بگیرید ،اما اگر حامله باشید استفاده نکنید.
اگر حامله هستید :مقدار  211تا  211مل گرام ،از طریق دهن 4 ،دفعه در
روز ،برای  4روز بگیرید (برای تداوی افرازات مهبل با ویا بدون
موجودیت انتانات مقاربت  ،ترکیب دواها را در صفحات  466و 464
ببینید).
برای انتانات رحم بعد از سقط یا بعد از والدت :مقدار  211ملیگرام ،از
طریق دهن ،روزانه  1دفعه ویا زرق  211تا  211ملیگرام داخل ورید،
روزانه  1دفعه (تداوی توصیه شده با ترکیب دواها را برای سقط در
صفحات  426و  424و برای بعد از والدت در صفحۀ  34ببینید).
برای اسهاالت خونی با ویا بدون تب :مقدار  211ملیگرام ،روزانه  1دفعه،
برای  4روز.
برای تیتانوس 4.2 :مل گرام ف کیلوگرام وزن بدن 2 ،دفعه در روز،
برای  01روز.
برای تب در جریان والدت :مقدار  211تا  211مل گرام ،از طریق دهن،
روز  1دفعه .هیچنان امپ سیلین بگیرید.

کدام افراد دوا را مصرف نکنند:
افراد مصاب مشکالت جگر مانند زردی (زرد شدن
چشم ها)
عوارض جانبی:
مزۀ فلزی دهن ،تیره شدن ادرار ،ناراحت معده
ویا دلبدی ،سردردی
اخطاریه :

معلومات ضروری:

در صورت احساس کرخت استفاده از دوا را توقف
دهید .اگر در  1ماه اول حاملگ قرار دارید ،کوشش
کنید از این دوا استفاده نکنید .اگر مجبور به استفاده
از آن باشید ،دوز واحد به مقدار زیاد در زمان
حاملگ  ،نگیرید .اما اگر شیرده هستید ،یک دوز
واحد به مقدار زیاد مصوون ترین طریق استفاده از
دوا میباشد.
هیسر شیا نیز باید تداوی شود .در زمان استفاده از
این دوا از الکول و حت بیر (آب جو) استفاده نکنید
چون سبب میشود که بسیار احساس دلبدی داشته
باشید.

دواهای مؤثر دیگر:
برای بکتریال وجینوزس و تریکوموناس :کلیندامیسین ،تینیدازول

)Daktarin, Fungtopic, Micatin, Monistat) miconazole

احتیاط

میکونازول یک دوای ضد فنگس است که برای تداوی یوینک های مهبل و دیگر انتانات فنگس استفاده میشود.
عوارض جانبی :

اشکال دوایی:
کریم%2 ،%4 :
شیاف های مهبل  011 :مل گرام،
 411مل گرام و  0411مل گرام

تخریش.

مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای انتانات پوپنکی (فنگسی):
کریم :مقدار  2گرام هرشب داخل مهبل گداشته
شود ،برای  4شب.
شیاف های  011مل گرام :یکدانه هر شب داخل
مهبل گداشته شود برای  4شب.
شیاف  411ملیگرام :یکدانه هرشب داخل مهبل گداشته شود ،برای  1شب.

اخطاریه :

کدام افراد دوا را مصرف نکنند؟
زنان ایکه در  1ماه اول حاملگ قرار دارند از
این دوا استفاده نکنند.

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات یوینک  :نستاتین ،کلوترییازول ،فلوکونازول ،جنشن ویولت
ویا کیتوکونازول
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اگر میکونازول سبب تخریش شود ،استفادۀ آنرا توقف
دهید .برای مدت  1تا  2روز از مقاربت جنس یرهیز
نیایید تا انتان به هیسر شیا انتقال نیابد .دوا به چشم
های شیا تیاس نکند.

mifepristone, misoprostol

508

 )Mifegyne, Mifeprex( Mifepristoneو )Cytotec( misoprostol
مایفپرستون برای سقط کلینیک استفاده میشود .این دوا اثرات هورمون نگهدارندۀ حاملگ را قطع مینیاید .گرفتن مایفپرستون یکجا با مایزویروستول قبل از
هفتۀ نهم حاملگ  ،برای سقط کامل بسیار مؤثر میباشد .مایزویروستول سبب تقلص رحم و خارج شدن محتویات آن میشود.
گرفتن مایزویروستول به تنهائ نیز بسیار مؤثر است ،اما زمان مؤثریت آن بیشتر میشود که هر دو دوا باهم استفاده شوند .مایزویروستول هیچنان سبب
توقف خونریزی بعد از والدت و بعد از سقط نامکیل ،شده میتواند .هیچنان از این دوا برای تداوی زخم معده استفاده میشود.
قبل از گرفتن این دواها ،فصل "سقط و اختالطات سقط"  420را مطالعه نیایید.
اشکال دوایی:
مایفپرستون :تابلیت ها 411 :مل گرام
مایزویروستول :تابلیت ها 011 :یا  411مایکرو
گرام
طرز استفادۀ مایفپرستون یکجا با مایزوپروستول:
برای سقط کلینیکی تا  9هفته ( 44روز) از
شروع حاملگی 0 :تابلیت ()200mg
مایفپرستون خورده شود .بعد از  4روز (24
سامت) 411 ،میکروگرام ()800mcg
مایزویروستول را داخل مهبل بگدارید ،ویا
 411میکروگرام مایزویروستول را در دهن –
زیر زبان ویا یهلوی بیره – برای حدود 11
دقیقه بگدارید تا حل شود و بعد مقدار باقییانده
را بلع کنید.
بعد هر  1سامت بعد  ،تا  2دوز ،مقدار 211
میکروگرام میزویروستول را در دهن حل
نیایید ویا مییقا داخل مهیل بگدارید.
طرز استفادۀ مایزوپرستول به تنهائی:
برای سقط کلینیکی -تا  9هفته ( 44روز) بعد از
شروع حاملگی 411 :میکروگرام ()800mcg
مایزویروستول را داخل دهن – زیر زبان ویا
یهلوی بیره – حل نیایید .برای  11دقیقه انتظار
بکشید تا خوب حل شوند و بعد مقدار باقییانده را
بلع کنید .بعد از  1سامت بازهم  800mcgرا به
هیان شکل در دهن حل کنید ویا مییقا داخل مهبل
بگدارید.
اگر خونریزی بعد از  1سامت شروع نشد ،بازهم برای دفعۀ سوم
 800mcgاز این دوا را در دهن حل کنید ویا مییقا داخل مهبل بگدارید ،تا
مقدار مجیوم  4211میکروگرام.
برای خونریزی شدید بعد از والدت :مقدار  411میکروگرام  ،در زیر زبان
ویا یهلوی بیره برای  11دقیقه بگدارید .بعد باقییانده را بلع نیایید .اگر خانم
بلعیده نتواند ،آنرا به داخل مقعد بگدارید تا حل شده و جدب گردد .دستکش
بپوشید.
(ادامه در شروع ستون بعدی)
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برای سقط نامکمل ویا اگر والدت پالسنتا بیشتر از  4ساعت را در بر
گیرد :مقدار  211میکروگرام ،میزویروستول را صرف
یک دفعه ،زیر زبان ویا در یهلوی بیره حل برای  11دقیقه
بگیرید .ویا مقدار  611میکروگرام میزویروستول را
صرف یک دفعه ،بلع نیایید.
داشتن کرمپ های دردناک و خونریزی زیاد با
عوارض جانبی:
لخته ها برای  1تا  6سامت بعد از گرفتن میزویروستول
نارمل است .هیچنان میکن است دلبدی ،استفراغ ،اسهال،
سردردی و تب خفیف در سامات اولیه داشته باشید .این
مالیم خود بخود برطرف میشود .خونریزی برای  4تا 2
هفته دوام میکند اما بعد از هفتۀ  0تا  4کیتر میشود.
اخطاریه:
اگر نییتوانید در ظرف یک سامت به مرکز صح برسید،
از این دواها استفاده نکنید ،بخصوص اگر از شروع
حاملگ بیشتر از  3هفته گدشته باشد ویا اگر فکر میکنید
که حاملگ نفیری (خارج رحی ) دارید (صفحۀ  41را
ببینید).
اگر خونریزی شدید دوام نیود (تر نیودن  4تکه در مدت  0سامت برای 4
سامت متوال ) بخصوص اگر با گنسیت هیراه باشد ،فورا به مرکز صح
بروید .میکن است سقط نامکیل داشته باشید (صفحۀ  420را ببینید) و
ضرورت به خارج ساختن محتویات رحم با استفاده از آلۀ مکنده )(MVA
ویا با توسع و کورتاژ ) (D&Cباشد (صفحۀ  422را ببینید).
معلومات ضروری:
گرفتن مایزویروستول با ویا بدون مایفپرستون هر قدر
زودتر بعد از شروع حاملگ گرفته شود ،مؤثر تر
میباشد .بعد از هفتۀ نهم حاملگ مؤثریت آن کیتر شده و
موارض جانب آن افزایش م یابد ،بخصوص خونریزی
شدید مهبل .

459 nitrofurantoin, norfloxacin
)Furadantin, Macrobid, Macrodatin( Nitrofurantoin

احتیاط

نایتروفورانتوئین یک انت بیوتیک ایست که برای تداوی انتانات گرده و مثانه استفاده میشود.
عوارض جانبی :

اشکال دوایی:
تابلیت های 21 ،42 :و  011مل گرام
شربت 42 :مل گرام در  2مل لیتر

دلبدی ،استفراغ ،سردردی ،نفخ وباد .برای
کاهش این موارض ،آنرا با شیر ویا غدا
صرف نیایید.
معلومات ضروری:

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای انتانات مثانه:
مقدار  011مل گرام ،روزانه  2دفعه برای 2
روز

اگر در ظرف  4روز ( 24سامت) بهبودی
احساس نکردید ،میکن است انتان به دوا مقاوم
باشد .در صورت امکان جهت گرفتن دوای
دیگری با کارکن صح مشوره نیایید.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
استفراغ ،درد صدری .رنگ ادرار میکن
است سیاه ،زرد ویا نصواری شود.
کدام افراد دوا را مصرف نکنند؟
افراد ایکه گرده های آنها قبل مصاب شدن به انتان
خوب کار نییکند .زنان در ماه اخیر حاملگ .

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات مثانه :سفیکسیم ،سفالکسین ،کوترییوکسازول

)Lexinor, Noroxin, Uritacin( norfloxacin
نورفلوکسازین یک انت بیوتیک از فامیل کینولون ها است که برای تداوی انتانات مثانه و گرده و هیچنان واقعات شدید اسهال استفاده میشود.
عوارض جانبی:

اشکال دوایی:
تابلیت های 211 :مل گرام

میکن سبب گنسیت (سبک سر) و افزایش اثرات
کافئین شود .برای کاهش دادن این اثرات ،دوا را 0
سامت قبل ویا  4سامت بعد از غدا بگیرید.

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای انتانات مثانه 0 :تابلیت ،روز  4دفعه
برای  1روز
برای انتانات گرده 0 :تابلیت ،روز  4دفعه،
 0سامت قبل از غدا ویا  4سامت بعد از غدا
برای  01روز.
برای اسهاالت در مبتالیان مرض ایدز :مقدار
 211مل گرام صرف یک دفعه.
کدام افراد دوا را مصرف نکنند؟
زنان حامله و شیرده و هیه افراد زیر  06سال
نباید از این دوا استفاده کنند .افراد ایکه به
دواهای فامیل کینولون حساسیت دارند نیز نباید
نورفلوکسازین بگیرند.
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اخطاریه:
دوا را با مقدار زیاد آب بگیرید .وقتیکه انت اسید
ویا ویتامین های حاوی آهن یا زنک استفاده میکنید،
این دوا را نگیرید .اگر نورفلوکسازین بامث
حساسیت شود ،استفادۀ آنرا توقف دهید.
دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات مثانه و گرده :سفتریاکسون ،سپروفلوکساسین،
کوترییوکسازول ،جنتامیسین.
برای اسهاالت مبتالن مرض ایدز :مترونیدازول ،کوترییوکسازول

445 nystatin, oxytocin
)Dermox, Mycostatin, Nilstat, Nystate( Nystatin
ن ستاتین یک دوای ضد فنگس میباشد که برای تداوی انتانات یوینک دهن (دهن جوش) ،مهبل ویا جلد استفاده میشود.
اخطاریه:

اشکال دوایی:
شیاف مهبل  011111 :واحد
چوشیدن برای دهن 411111 :واحد
کریم 011111 :واحد ف گرام
مایع 011111 :واحد ف مل لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای انتانات دهن و گلو 0 :مل لیتر از
مایع آنرا ،روز  1یا  2دفعه به دهن بگیرید،
به مدت  0دقیقه آنار در هیه دهن حرکت
دهید و بعد بلع کنید .اینکار را برای  2روز
ادامه دهید.
برای انتانات جلد :ساحه را خشک نگهداشته و کریم نستاتین را روز  1دفعه
استفاده کنید تا اینکه مشکل برطرف شود.
برای انتانات فنگسی مهبل :کریم آنرا روز  4دفعه برای  01تا  02روز
داخل مهبل استفاده کنید .ویا شیاف های مهبل  011111واحد آنرا در وقت
خواب داخل مهبل برای  02شب بگدارید.
برای افرازات مهبلی که سبب آن انتانات مقاربتی نباشد :شیاف 011111
واحد آنرا در وقت خواب داخل مهبل بگدارید ،اینکار را برای  4روز ادامه
دهید.

اگر نستاتین سبب تخریش شود ،استفادۀ آنرا توقف
دهید .برای  1تا  2روز از مقاربت جنس یرهیز کنید،
چون میکن است انتان را به هیسر خود انتقال دهید.

معلومات ضروری:
نستاتین صرف بر ضد نوع کاندیدیای انتان یوینک
مؤثر است ،در حالیکه میکونازول بر ضد دیگر
انتانات فنگس نیز مؤثریت دارد .کلوترییازول
میکن است ارزانتر بوده و استفادۀ آن نیز آسانتر
است.
دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات یوینک (کپک ها) :میکونازول ،کیتوکونازول ،کلوترییازول،
سرکه ویا جنشن ویولت

)Oxtimon, Pitocin, Syntocinon, Uteracon( Oxytocin
اکس توسین سبب تقلص رحم و اومیۀ رحم میشود و غرض کنترول خونریزی شدید بعد از والدت یا در صورتیکه یک سامت بعد از والدت یالسنتا خارج
نشده باشد ،استفاده میشود.
اخطاریه:

اشکال دوایی:
زرقیات 01 :واحد در  0مل لیتر
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
مقدار  01واحد آنرا بعد از تولد طفل از
طریق مضل به مادر زرق نیایید .در
صورت نیاز بعد از  01دقیقه تکرار نیوده
میتوانید.

از این دوا برای سقط دادن استفاده نشود ،زیرا قبل از
سقط سبب مرگ خانم شده میتواند (فصل  02در مورد
سقط دیده شود).
استفاده از اکس توسین برای سرمت بخشیدن والدت ویا
تقویت دردهای والدی میتواند برای مادر و طفل خطرناک
باشد .قبل از تولد طفل از این دوا استفاده نشود.

عوارض جانبی:
اکس توسین میتواند سبب تقلص بسیار قوی رحم
شده طوریکه بعد از آن نییتواند بحالت استرخاء در
آید و حت میکن است سبب یاره شدن رحم گردد.
هیچنان اکس توسین سبب بلند رفتن فشار خون
میشود.
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دواهای مؤثر دیگر:
برای خونریزی شدید بعد از والدت :ارگومترین ،میزویروستول

444 paracetamol, penicillin
)APAP, Panadol, Tempra, Tylenol…( Paracetamol, Acetaminophen
یاراستامول و استامینوفن دو اسم برای یک دوا میباشد که جهت کاهش درد و تب استفاده میشود .یک از مصوون ترین دواهای ضد درد است .یاراسیتامول
معده را تخریش نیی کند و به موض آسپرین و ایبویروفین توسط مریضان مصاب قرحه معده استفاده شده میتواند .یاراسیتامول را خانم های حامله استفاده
نیوده م توانند و برمالوه در دوزهای یایین برای اطفال مصؤون میباشد.
اشکال دوایی:

تابلیت 142 ، 011 :و  211مل گرام
شربت 041 :یا  061مل گرام در  2مل لیتر
شیاف ها  142 ،111 ،041 ،41 :ویا 611
مل گرام
قطره 41 :مل گرام در  1.4مل لیتر

معلومات ضروری:

 211تا  0111مل گرام از طریق دهن2 ،
تا  6دفعه در یک روز ،مطابق ضرورت.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
دلبدی
استفراغ
درد معده

استامینوفن مریض را مالج نییکند ،صرف درد و
تب را کاهش میدهد .مهم است که ملت درد و تب را
ییدا کرده و آنرا مالج نیایید.

مقدار و زمان استفادۀ دوا:

کدام افراد دوا را مصرف نکنند؟
اگر مصاب تخریبات جگر ویا گرده باشید از
استامینوفن استفاده نکنید.

دواهای مؤثر دیگر:
برای درد ،تب و تورم :آسپرین ،ایبویروفن (در زمان حاملگ از این دواها
استفاده نشود).
برای درد :کودئین

اخطاریه:
اگر تب ویا درد شیا بیشتر از  1روز دوام نیود،
کیک طب بگیرید .استامینوفن اگر بسیار زیاد گرفته
شود ویا بصورت منظم یکجا یا بعد از استفاده از
الکول گرفته شود ،سبب تخریب جگر شده میتواند.
مقدار بیش از حد بسیار خطرناک است.

)Betapen- VK, PenVeeK, Phenoxymethyl. Penicillin( Penicillin
ینسیلین یک انت بیوتیک ایست که غرض تداوی انتانات دهن ،دندان ،جلد ،رحم و انتانات زیاد دیگری استفاده میشود .متاسفانه انتانات زیادی در مقابل
ینسیلین مقاومت کسب نیوده اند ،و این دوا به اندازۀ سابق مؤثریت ندارد
اشکال دوایی:

تابلیت های 421 :و  211مل گرام
شربت 042 :و  421مل گرام در 2
مل لیتر.

برای انتانات بعد از والدت :مقدار 421
مقدار و زمان استفادۀ دوا:
مل گرام (که مساوی  211111واحد
میشود) از طریق دهن 2 ،دفعه در روز
برای  4روز (هیچنان از دیگر دواها
برای انتانات رحم استفاده شود ،صفحۀ
 34را ببینید).
برای انتانات جلد و زخم ها :مقدار  421مل گرام از طریق دهن 2 ،دفعه در
روز برای  01روز.
کدام افراد نباید از این
اگر به انت بیوتیک های فامیل ینسیلین
دوا استفاده کنند؟
حساسیت داشته باشید ،استفاده نکنید.
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عوارض جانبی :
بخارات جلدی
اخطاریه:
متوجه مکس العیل حساسیت و شاک الرژیک باشید
(صفحۀ  222دیده شود)

دواهای مؤثر دیگر:
برای انتانات جلدی :دای کلوگزاسیلین ،اریترومایسین
برای انتانات بعد از والدت :امپ سیلین،
کلیندامایسین ،جنتامیسین ،مترونیدازول

444 podophyllin, probenecid
)Condylox, Podocon-25, podophylom resin( podophyllin
ی ودوفیلین یک مایع است که مستقییا باالی زخ ها تطبیق شده وآنرا کوچک میسازد.
اخطاریه:

اشکال دوایی:
محلول %01 :تا %42

روی زخ های خوندهنده ،خال های والدی ،خال های
گوشت  ،زخ های مویدار ویا در دهن استفاده نکنید .اگر
جلد بسیار تخریش شد ،دوباره از آن استفاده نکنید.

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
محلول را با یک چوبک گوش یاک کن ویا
نوک یک تکۀ یاک لول شده روی زخ ها
بزنید .بعد از  2سامت آنرا با دقت توسط آب
یاک و صابون بشویید .هفته یک دفعه برای
 2هفته آنرا استعیال کنید.

معلومات ضروری:
یودوفیلین برای جلد سالم بسیار مخرش است .در یک
زمان صرف مقدار کم آنرا استفاده کنید ( 1.2مل لیتر یا
کیتر) .جلد اطراف زخ را قبل از استفادۀ یودوفیلین با
واسیلین چرب و محافظت نیایید.

کدام افراد دوا را مصرف نکنند؟
زنان حامله و شیرده از این دوا استفاده نکنند.

عالیم مصرف بیش از حد دوا:
دلبد ی ،استفراغ ،درد بطن ،اسهال .مقدار بسیار زیاد
میکن است سبب ضعیف  ،شاریدگ و خونریزی جلد
شود.

عوارض جانبی:

دواهای مؤثر دیگر:
برای زخ های ناحیۀ تناسل  :ترای کلورو اسیتیک اسید و بای کلورو اسیتیک
اسید.

یودوفیلین برای جلد سالم بسیار مخرش است.

)Benemid, Probalan( Probenecid

احتیاط

یروبنسید با یکتعداد انت بیوتیک های فامیل ینسیلین یکجا استفاده شده تا سطح این انت بیوتیک ها را در خون بلند برده ،دوام تأثیر و مؤثریت انها را
افزایش دهد.
عوارض جانبی :

اشکال دوایی:
تابلیت ها 211 :مل گرام

مقدار و زمان استفادۀ دوا:

این دوا بعض اوقات سبب سردردی،
دلبدی و استفراغ میشود

اخطاریه:
مقدار  211مل گرام تا  0گرام از طریق
دهن هر دفعه ایکه انت بیوتیک فامیل
ینسیلین را میگیرید ،استفاده شود.

کدام افراد از این دوا استفاده نکنند؟
یروبنسید را برای اطفال کیتر از  4ساله ندهید.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

در زمان حاملگ و شیرده و هیچنان در
صورت موجودیت زخم معده با احتیاط استفاده
شود.
عالیم مصرف بیش از حد دوا:
استفراغ

444 procaine penicillin, progesterone, promethazine
Procaine Penicillin

(Benzylpenicillin Procaine, Bicillin C-R, Crystallin, Duracillin As, Penadur, Pfizepen AS,

)Wycillin
یروکائ ین ینسیلین یک انت بیوتیک ایست که غرض تداوی انتانات رحم و انتانات دیگر نواح مضویت استفاده م شود
اخطاریه:

اشکال دوایی:
ویال های زرق ،211111 ،111111 :
 611111ویا  4111111واحد
0گرام =  0ملیون واحد
مقدار و زمان استفادۀ دوا:

در صورت داشتن استیا ،با احتیاط مصرف شود .با
تتراسیکلین یکجا استفاده نشود .هیچگاه داخل ورید
زرق نشود.
معلومات ضروری:

برای تب در جریان حاملگ  :زرق 0.4
میلیون واحد ،داخل مضله ،هر  04سامت
در حین زمانیکه شیا خانم را به مرکز صح
انتقال میدهید .برای کاهش درد ،دو دفعه در
مین محل زرق نکنید.
کدام افراد از این دوا استفاده نکنند؟
یروبنسید را برای اطفال کیتر از  4ساله ندهید.

وقت با یروبنسید یکجا استفاده شود ،مقدار ینسیلین
در خون افزایش یافته و دوام آن بیشتر میشود.
بدینترتیب مؤثریت تداوی بیشتر میشود.

دواهای مؤثر دیگر:
برای تب در جریان حاملگ  :امپ سیلین

Progesterone, Progestin
یروجسترون مادۀ کیییاوی است که تابلیت های ضد حاملگ و زرقیات آن میباشد .این دوا مشابه هورمون یروجسترون بوده که بدن زنان بصورت
طبیع تولید میکند .این دوا برای تداوی خونریزی های غیر منظم از سبب تغییرات هورمون بدن ،استفاده میشود .برای کسب معلومات بیشتر در مورد
تابلیت ها ،زرقیات و روش های ماجل جلوگیری از حیل ،فصل  01و صفحات  244تا  242را ببینید.

)Mepergan, Phenergan, Thaprozine( Promethazine

احتیاط

یرومیتازین یک دوای ضد هستامین است که سبب خشک دهن و خواب آلوده گ میشود .این دوا در تداوی مکس العیل های حساسیت  ،برای خوابیدن از طرف شب و
برای کیک به استفراغات غیر قابل کنترول استفاده میشود.

اشکال دوایی:
تابلیت ها 21 ،42 ،04.2 ،01 :مل گرام
شربت 2 :مل گرام در  2مل لیتر
زرقیات 42 :یا  21مل گرام در 0مل لیتر
شیاف های مقعدی 21 ،42 ،04.2 :مل گرام

کدام افراد از این دوا استفاده نکنند؟
خانم های حامله و شیرده نباید از این دوا
بصورت دوامدار استفاده کنند .زمانیکه باید
بیدار باشید ،از این دوا استفاده نکنید.
عوارض جانبی :

مقدار و زمان استفادۀ دوا:
برای عکس العمل حساسیتی :مقدار 42
مل گرام از طریق دهن ویا زرق مضل .
در صورت نیاز بعد از  4سامت یا زودتر
تکرار شده میتواند.
برای شاک الرژیک :زرق  21مل گرام داخل مضله .در صورت نیاز بعد
از  4سامت یا زودتر تکرار شده میتواند( .صفحۀ  220را برای معلومات در
مورد مکس العیل های حساسیت و شاک الرژیک ببینید).
برای استفراغات :زرق  42تا  21مل گرام داخل مضله ،هر  6سامت
مطابق ضرورت.
برای خواب شدن :مقدار  42تا  21مل گرام از طریق دهن ،قبل از خواب.

اغلب سبب خشک دهن و تشوش دید میشود.
گاه سبب گرفتگ مضالت بدن ،روی و
بخصوص چشم ها و گردن میشود.
اخطاریه:
خانم های حامله و شیرده در استفاده از این دوا
محتاط باشند .اگر از این دوا استفاده میکنید
رانندگ ننیوده و از ماشین های ثقیل کار نگیرید.
عالیم مصرف بیش از حد دوا:
بیهوش و اختالج

دواهای مؤثر دیگر:
برای حساسیت و مکس العیل های حساسیت :
دایفین هیدرامین ،هیدروکسیزین
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445 pyrazinamide, rifampicin, spectinomycin
)Isopas, Pyzamed, PZA, Zinamid, Zinastal( Pyrazinamide
ییرازین اماید برای تداوی توبرکلوز بکار برده میشود (فصل  42را ببینید).
عوارض جانبی:

اشکال دوایی:
تابلیت های 211 :مل گرام
شربت 11 :مل گرام در یک مل لیتر

مقدار و زمان استفادۀ دوا :دوز دوا برای تداوی توبرکلوز میکن است
از یک میلکت تا میلکت دیگر تفاوت نیاید.
به کارکن صح مراجعه کنید (ییرازین اماید
را یکجا با دیگر دواهای ضد توبرکلوز
بگیرید ،صفحۀ  143دیده شود).

زردی جلد و چشم ها ،تب ،ب اشتهائ  ،خستگ ،
گرفتگ ناحیۀ جگر ،نقرس ویا التهاب مفصل  .در
صورت داشتن هریک از این مالیم کیک طب
بگیرید.
اخطاریه:
زنان حامله و شیرده باید از این دوا یرهیز کنند زیرا
اثرات آن بر روی جنین شناخته نشده است .بسیار با
اهییت است که کورس مکیل تداوی توبرکلوز را
بگیرید .در غیر آن میکن است افراد دیگر را با یک نوع
مقاوم توبرکلوز منتن سازید.

کدام افراد از این دوا استفاده نکنند؟
افراد ایکه تخریبات جگر ویا هیپاتیت دارند نباید
از این دوا استفاده کنند.

)Resimin, Rifampin, Rifastat( Rifampicin

احتیاط

ریفامپسین یک انت بیوتیک ایست که برای تداوی توبرکلوز (فصل  42را ببینید) و دیگر انتانات بشیول جدام ) (Leprosyبکار برده میشود.
عوارض جانبی:

اشکال دوایی:
تابلیت های 021 :یا  111مل گرام
شربت 41 :مل گرام در یک مل لیتر یا 21
مل گرام در  2مل لیتر
زرق های 611 :مل گرام

مقدار و زمان استفادۀ دوا :دوز دوا برای تداوی توبرکلوز میکن است از
یک میلکت تا میلکت دیگر تفاوت نیاید .به
کارکن صح مراجعه کنید (ییرازین اماید را
یکجا با دیگر دواهای ضد توبرکلوز بگیرید،
صفحۀ  143دیده شود) .بیشتر از  600mgدر
یک روز ،نگیرید.
کدام افراد از
این دوا استفاده
نکنند؟

* دلبدی ،استفراغ ،ب اشتهائ  ،اسهال ،گرفتگ بطن
 داغ شدن روی ،خارش ،بخارات جلدی
 سردردی ،تب ،لرزه ،درد استخوان ها

 زردی جلد و چشم ها
به استثنای زردی جلد و چشم ها ،دیگر موارض جانب اکثرا  4تا  1سامت
بعد از گرفتن دوا بوقوع میرسد و گاه با مصرف دوا هیراه با غدا این
موارض دیده نییشوند.
معلومات ضروری:
میکن است رنگ ادرار ،مواد غایطه ،اشک ،مرض ویا
لعاب دهن را سرخ -نارنج سازد .هیچنان لینز تیاس
) (contact lensرا نیز رنگه خواهد ساخت .مؤثریت
روش های هورمون جلوگیری از حیل را کاهش میدهد.
کورس مکیل تداوی توبرکلوز را بگیرید ،از مقاومت
دوائ و منتن ساختن دیگران وقایه شود.

افراد ایکه تخریبات جگر ویا امراض جگر
دارند نباید از این دوا استفاده کنند.

)SCM, Stanilo, Togamycin, Trabicin( spectinomycin
سپکتینومایسین یک انت بیوتیک قوی است که برای تداوی بیشتر انواع سوزاک (گونوریا) بکار برده میشود ،مگر برای گونوریای گلو مؤثر نییباشد.
بخصوص برای افراد ایکه در مقابل ینسیلین ها و سفالوسپورین ها حساسیت دارند استفاده میشود.
عوارض جانبی:

اشکال دوایی:
ویال های زرق  4 :گرام

مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای گونوریا و مرض التهاب لگن خاصره:
زرق  4گرام ( 4111مل گرام) داخل مضله
صرف یک دفعه( .صفحات  464و  442در
مورد ترکیب دواها دیده شود).

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

لرزه ،درد ویا سرخ ناحیۀ زرق ،گنسیت،
دلبدی
دواهای مؤثر دیگر:
برای گونوریا :سفتریاکسون
برای مرض التهاب لگن خاصره :اموکس سیلینن ،ازیترومایسین،
سفتریاکسون ،دوکس سیکلین ،مترونیدازول.

445 streptomycin, tetanus toxoid
streptomycin
ستریتومایسین یک انت بیوتیک از فامیل امینوگلیکوزید ها است که برای تداوی مرض توبرکلوز بکار میرود .صرف از طریق زرق استفاده میشود.
بصورت ترکیب یکجا با دواهای دیگر ضد توبرکلوز استفاده میشود (فصل  42را ببینید).
عوارض جانبی:

اشکال دوایی:
زرقیات 211 :ملیگرام در  0مل لیتر

مقدار و زمان استفادۀ دوا :دوز دوا برای تداوی توبرکلوز میکن است
از یک میلکت تا میلکت دیگر تفاوت نیاید.
به کارکن صح مراجعه کنید (ییرازین اماید
را یکجا با دیگر دواهای ضد توبرکلوز
بگیرید ،صفحۀ  143دیده شود).
کدام افراد از این دوا استفاده نکنند؟
زنان حامله نباید استفاده کنند زیرا سبب ناشنوائ طفل
آنها شده میتواند .افراد ایکه به انت بیوتیک های فامیل
امینوگلوکوزید مانند جنتامیسین حساسیت دارند ،نباید
از این دوا استفاده کنند .افراد دارای مشکالت گرده
باید از این دوا با احتیاط استفاده نیایند.

میکن سبب تخریبات شنوائ ویا موازنه
شوده .سبب بوجود آمدن بخارات جلدی شده
میتواند.
معلومات ضروری:
اگر به دفعات زیاد با این دوا به تیاس هستید،
دستکش بپوشید ،زیرا میتواند سبب بخارات جلدی
شدید گردد.
مهم است که کورس مکیل تداوی ضد توبرکلوز
را بگیرید .در غیر آن امکان دارد که نوع مقاوم
انتان توبرکلوز را به دیگران انتقال دهید.

(Tetavax) Tetanus toxoid
توکسوئید تیتانوس سبب ایجاد معافیت ملیه مرض تیتانوس میشود .در حاملگ  ،بعد از حاملگ و بعد از سقط تطبیق شده میتواند .اگر خانی  4زرق
این واکسین (یا ترجیحا  1زرق ) را در زمان حاملگ بگیرد ،طفل نوزاد نیز در مقابل این مرض کشنده وقایه خواهد شد.
معلومات ضروری:
اشکال دوایی:
واکسین تیتانوس باید به تیام دختران و زنان از
واکسین زرق  2 ،2 :ویا  01واحد در 1.2
شروع سن  02سالگ تطبیق گردد .واکسین
مل لیتر
تیتانوس جزئ از واکسین  DPTنیز میباشد که
در زمان طفولیت تطبیق میگردد .زرق  1دوره
واکسین  DPTمساوی به زرق  4دوره واکسین
مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای مصوون شدن در مقابل تیتانوس برای
تیتانوس شده میتواند .واکسین تیتانوس برای
تیام زندگ ،باید  2زرق واکسین را بگیرید و
دختران نوجوان و زنان کاهل نظر به تقسیم اوقات
بعد میتوانید ،هر  01سال بعد یک زرق آنرا
ذیل تطبیق میگردد:
بگیرید.
دور اول ..................................بزودی میکنه بعد از سن  02سالگ
برای هر زرق غرض معافیت :یک زرق  1.2مل لیتر داخل مضلۀ بازو
دور دو م 2...................................هفته بعد از زرق اول
تطبیق شود.
دور سوم 6..................................ماه بعد از زرق دوم
عوارض جانبی:
دور چهارم 0...............................سال بعد از زرق سوم
درد ،سرخ  ،گرم و اندک تورم در ناحیۀ زرق
دور ینجم  0.................................سال بعد از زرق چهارم
دور های تقویت )........ (Boosterهر  01سال بعد از آخرین زرق
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444 tetracyclin, tinidazole, trichloroacetic acid
)Achromycin, Sumycin, Terramycin, Theracine, Unimycin( Tetracyclin
تتراسکلین یک انت بیوتیک از فامیل تتراسکلین ها م باشد که جهت تداوی انتانات مانند کالمیدیا ،سفلیس ،مرض التهاب لگن خاصره ،انتانات مثانه،
انتانات کلیه ،انتانات تنفس  ،اسهال وغیره استفاده م شود Doxycycline .نیز باالی تیام انتانات فوق مؤثر است .برمالوه ارزانتر بوده و گرفتن آن آسان
میباشد (صفحۀ  233را ببینید).
اخطاریه:

اشکال دوایی:

ال یک سامت بعد از گرفتن محصوالت لبن ویا
انت اسید ،استفاده نشود .اگر تاریخ مصرف آن
گدشته باشد ،از آن استفاده نشود.

کپسول های 421 ،011 :و  211مل گرام
مرحم%0 :
معلومات ضروری:

مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای کالمیدیا 211 :مل گرام ،روز  2دفعه
برای  4روز (هیچنان دواهای دیگر گرفته
شد ،صفحۀ  464را ببینید).
برای سفلیس 211 :مل گرام ،روز  2دفته،
برای  02روز.
برای مرض التهابی لگن خاصره ) 211 :(PIDمل گرام ،روز  2دفعه،
برای  02روز (دواهای دیگر را نیز بگیرید ،صفحۀ .)442
برای مواظبت از چشم های نوزادان :در زمان والدت ،اندک از مرحم داخل
هر یک از چشم های نوزاد گداشته شود ،صرف یک دفعه.

عوارض جانبی:

کدام افراد از این دوا استفاده نکنند؟
زنان حامله و شیرده تتراسیکلین استفاده نکنند.
این دوا برای اطفال کیتر از  3ساله داده نشود،
به استثنای مرحم چشم برای نوزادان .اگر به
مستحضرات فامیل تتراسیکلین حساسیت داشته
باشید از این دوا استفاده نکنید.

دواهای مؤثر دیگر:
برای کالمیدیا :اموکس سیلین ،ازیترومایسین ،دوکس سیکلین،
اریترومایسین
برای مرض التهاب لگن خاصره ) :(PIDسفتریاکسون ،دوکس سیکلین،
مترونیدازول ،سپکتینومایسین
برای مواظبت چشم نوزادان :مرح اریترومایسین
برای سفلیس :بنزاتین ینسیلین ،دوکس سیکلین ،اریترومایسین

تتراسیکلین در مجادله با سرماخوردگ ویا وقایۀ انتانات
مقاربت  ،خوب نیست.

اگر در زمان گرفتن این دوا مدت طوالن در معرض شعاع
آفتاب قرار گیرید ،میکن است سبب بخارات جلدی شود.
هیچنان میتواند سبب اسهاالت ویا ناراحت معده شود.

)Fasigyn, Simplotan, Tindamax( tinidazole

احتیاط

تینیدازول برای انتانات مهبل از سبب تریکوموناس استفاده میشود .هیچنان برضد یارازیت های امیب و جیاردیا مؤثر میباشد .مشابه مترونیدازول
است مگر مجبور نیستید که آنرا به مدت طوالن بگیرید.
اخطاریه:

اشکال دوایی:
تابلیت های 211 ،421 :مل گرام
مقدار و زمان استفادۀ دوا :برای تریکوموناس 4 :گرام ،یک دفعه از طریق
دهن ،اما در زمان حاملگ گرفته نشود .اگر
حامله باشید :مقدار  211مل گرام ،روز  4دفعه،
برای  2روز بگیرید.
عوارض جانبی:

مزۀ فلزی دهن ،ناراحت معده یا دلبدی ،سردردی

هیسر شیا نیز باید تداوی شود .در مدت استفاده از این دوا
ال  1روز بعد از ختم استفادۀ آن ،الکول و حت بیر ننوشید،
چون سبب میشود که بسیار احساس دلبدی داشته باشید .از
استفادۀ این دوا در  4ماه اول حاملگ اجتناب ورزید.

معلومات ضروری:
بعد از گرفتن دوا یک گیالس آب
بنوشید.
دواهای مؤثر دیگر :برای تریکوموناس :مترونیدازول

 Trichloroacetic acidو bichloroacetic acid
هریک ترای کلورو اسیتیک اسید ویا بای کلورو اسیتیک اسی د ،میتوانند برای تداوی زخ های ناحیۀ تناسل استفاده شده میتوانند
اخطاریه:

اشکال دوایی:
محلول های :بین  %01تا %12
مقدار و زمان استفادۀ دوا :دوا را صرف روی زخ ها بزنید ،هفته یکبار
برای  4هفته مطابق ضرورت

عوارض جانبی:

اگر روی جلد نارمل بریزد سبب سوختگ و
تخریب آن میشود.
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با احتیاط استفاده شود .این دوا میتواند سبب سوختن
شدید جلد و ایجاد ندبه شود.

ابتدا اطراف زخ را با مالش واسیلین محافظه
معلومات ضروری:
نیایید ،بعد دوا را استفاده کنید .برای  02تا  11دقیقه تخریش خواهد کرد .اگر
روی جلد نارمل بریزد ،آنرا با آب و صابون بشویید .هیچنان میتوانید از
یودر اطفال (تالک) ویا یل استفاده کنید.
دواهای مؤثر دیگر:
برای زخ های ناحیۀ تناسل  :یودوفیلین

دواها برای مرض ایدز 517
دواهای ضد مرض ایدز – تداوی ضد ویروس ایدز – )Anti Retroviral Therapy (ART
(همچنان صفحات  494و  494دیده شود)
دواهای معین مبتالیان اچ آی وی را کیک میکنند تا زنتدگ طتوالن تتر و صتحتیند تتری داشتته باشتند .گترفتن روزانتۀ ترکیتب اقتال 1
دوا ،بنام تداوی ضد ویروس ایدز ویا  ARTیاد میشود.

مواظبت از اچ آی وی و برنامه های ART
اچ آی وی یک مرض مغلق است ک ه امضای مختلتف بتدن را متتأثر میستازد .بتزودی بعتد از دریافتت آزمتایش مثبتت اچ آی وی ،تتالش
نیاییتتد تتتا برنامتته هتتای مواظبتتت از مریضتتان اچ آی وی را کتته میتواننتتد بتترای وقایتته و تتتداوی اچ آی وی دوا ،مشتتوره و حیایتتت فتتراهم
سازند ،ییدا نیایید .اینها میتوانند به شیا کیک نیایند تا تتداوی ضتد ویتروس ایتدز ) (ARTرا شتروع نیتوده و متوارض جتانب احتیتال
آنها را اداره کنند .گرفتن دوا از یک مرکز برنامۀ  ARTبیشتر قابل امتیاد و ارزانتر است نسبت به مراکز و منابع شخص .

چه وقت  ARTنیاز است؟
افراد ایکه تست اچ آی وی آنها مثبت بوده و مالیم ضتعیف شتدن سیستتم معتافیت را نشتان میدهنتد ،نیتاز بته  ARTدارنتد .یتک آزمتایش
خون بنام شیارش حجرات  CD4میتواند خوب کار کردن سیستم معافیت را اندازه نیاید .اگر شیارش  CD4شتیا کیتتر از  121باشتد،
حت اگر احساس صحتیندی دارید ،باید با کارکن صح مربوطۀ خود در مورد شروع  ARTصحبت کنید.
اگر حامله هستید و تست اچ آی وی شیا مثبت است ،باید تداوی  ARTرا شروع کنید ،حت اگر تست  CD4را نگرفته باشید.
قبل از شروع  ،ARTصحبت کردن با کارکن صحی راجع به موضوعات ذیل با اهمیت است:
 آیا قبال گاه  ARTگرفته اید؟ این میتواند روی دواها ایکه حاال میگیرید تأثیر داشته باشد.
 آیا کدام مریض ویا انتان جدی مانند سینه و بغل دارید؟ شاید ضرور باشد که ابتدا آنها تداوی شوند.
 آیا در مورد مزایتا ،خطترات و متوارض جتانب احتیتال  ARTمعلومتات داریتد؟ کوشتش کنیتد بتا شتخص ایکته قتبال استتفاده از
 ARTرا شروع نیوده و هیچنان با کارکن صح خود ،صحبت کنید.
 آیا میتوانید هر روز ،در وقت مناسب دوا بگیرید؟ این برای مؤثریت  ARTضروری میباشد.
 آیا دواهای مورد ضرورت شیا بصورت ثابت و دوامدار اکیال خواهد شد؟
 آیا اقال به یک نفر گفته اید که شیا مبتال به اچ آی وی میباشید؟ در صورتیکه چیزی مانع دریافت دواهای شتیا گتردد ،او میکتن
است بتواند برایتان کیک نیاید.
 آیا کدام گروه حیایت از مبتالیان اچ آی وی موجود است که شیا بتوانید به آن جهت دریافت معلومات و کیک مراجعه نیایید؟
هیچگاه خودتان شروع به استفاده از  ARTنکنید .میکن دواها ایکه انتختاب میکنیتد بترای شتیا مناستب نباشتد و متوارض جتانب شتدید
داشته باشد ویا سبب شدن ویروس ها در مقابل دواها مقاوم گردند.
هیچگاه دوای  ARTخود را بتا دیگتران شتریک استتفاده نکنیتد .اگتر کیتتر از مقتدار توصتیه شتده بگیریتد ،میکتن استت دوا بترای شتیا
مؤثریت نداشته باشد.
هیچگاه دواهای  ARTرا از کسانیکه جزء از یک برنامۀ مواظبت اچ آی وی ویا برنامۀ  ARTتصویب شده نباشند ،خریداری نکنید.

بااهمیت :زمانیکه به گرفتن  ARTشروع نیودید ،باید آنرا در تیام زندگ خود ادامه دهید ،در غیتر آن ویتروس در بتدن شتیا دوبتاره
شروع به تکثر نیوده و مریض خواهیتد شتد .اگتر  ARTرا هتر روز ،در وقتت درستت آن نگیریتد ،مقاومتت بته مقابتل دوا ایجتاد شتده و
دواها میکن برای شیا و دیگر افراد جامعۀ شیا مؤثریت خود را از دست بدهند.
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چگونه ( ARTتداوی ضدویروس ایدز) گرفته شود:
 ARTصرف در صورت ترکیب (رژیم تداوی) اقال  1دوا مؤثر است .بعض دواها بصورت یک تابلیت یا کپسول از ترکیتب چنتد
دوا ساخته میشوند ،در اینصورت تعداد تابلیت هتا ایترا کته بایتد بگیریتد کیتتر میباشتند .اینکتار گترفتن روزانتۀ دواهتا را آستانتر میستازد.
چهار رژیم ایکه در صفحۀ بعدی تشریح گردیده در بسیاری مناطق جهان موجود بتوده ،متوارض جتانب کیتتری داشتته و مصتوون تتر
میباشند .با در نظرداشت اینکه کدام دواها در میلکت شتیا موجتود استت ،میکتن استت ترکیتب هتای دیگتر دواهتا در محتل زنتدگ شتیا
استفاده شود.
 هر رژیم یا ترکیب دوائ را که استفاده میکنید ،هر دوا را  ،هر روز  ،در یک زمان معین بگیرید.
 دواها ایکه دو دفعه در روز مصرف میشود ،باید هر  04سامت بعد گرفتته شتود .طتور مثتال ،اگتر دوز اولت را بته ستامت
 6:11صبح میگیرید ،دوز دوم را باید به سامت  6:11شام بگیرید .بعض دواها ضرورت استت کته صترف یتک دفعته
در روز استفاده شوند (صفحۀ  246دیده شود).
عوارض جانبی :ART
 ARTمیتواند سبب موارض جانب شود .بعض موارض جانب به مرور زمان کتم شتده ویتا کتامال از بتین میرونتد .یکتعتداد متوارض
دیگر زمان ییدا میشوند که دوا را به مدت طوالن گرفته باشید .بعض موارض جانب معیول ناراحتت کننتده بتوده امتا وخامتت نتدارد
مانند ،اسهال ،خستگ  ،سردردی و مشکالت معده .بتا کتارکن صتح ختود در متورد رستیدگ بته ایتن مشتکالت صتحبت کنیتد .مگتر بته
گرفتن هیه دوا ها ادامه دهید تا زمانیکه کارکن صح به شیا اجازۀ توقف ویا تغییر دوا را بدهد.
یکتعداد عوارض جانبی دیگر ممکن است تهدید کنندۀ حیات باشد ،مانند مشکالت شدید جگر ،خستگ شدید با نفس کوتاه  ،حساستیت
های جلدی و بخارات جلدی ،سوزنک زدن یا ب حس شدن دست ها و یاها و کیخون  .اگر عووارض جوانبی وخویم را داشوته باشوید بوه
کارکن صحی مراجعه کنید.
مقاومت به مقابل دواها – رژیم های تداوی خط اول و دوم
 ARTایرا که در شروع میگیرید بنام ترکیب دواهای خط اول ویا رژیم تداوی خط اول یتاد میشتود .در جریتان ستال هتا ،اچ آی وی در
مقابل  ARTمقاوم شده میتواند (صفحۀ  240دیده شود) .بسیاری افراد میکن است نیاز ییدا کنند که شامل رژیم تداوی ختط دوم گردنتد.
با کارکن صح مربوطۀ خود صحبت کنید که کدام دواها در منطقۀ شیا مؤثر است ویا نیاز است که دوای خود را تغییر دهید یاخیر.

توصیه های جدید:
این توصیه ها برای  ARTبر اساس جدید ترین معلومات موجود تا زمان نوشتن این کتاب یعن مارچ  4102میالدی ،میباشد.
تغییر در دواها :هریک از ترکیبات دوائ صفحۀ 203میکن است در یک تابلیت موجود باشد که روز یک دفعه گرفته شود.
 ترکیب های دوائ شامل ) efavirenz (EFVحاال برای هیه زنان توصیه میشود ،بشیول زنان حامله و شیرده.
 دوای ) Entricitabine (FTCمیتوانتد جانشتین ) lamivudine (3TCدر ترکیبتات دوائت ایکته شتامل )tenofovir (TDF
میباشد ،گردد .مقدار (دوز)  FTCو  3TCدر این ترکیب ها مساوی میباشد.
تغییرات در شروع نمودن تداوی :افراد مبتال به اچ آی وی برای جلوگیری از مریض های وخیم باید  ARTبصورت مقتدم ،زمانیکته
هنوز صحتیند میباشند ،شروع نیایند .افراد اچ آی وی مثبت که مصاب مرض ایدز ییشرفته میباشند ،بایتد تتداوی را شتروع کننتد ،حتت
اگر آزمایش  CD4موجود نباشد .برای شروع مقدم ،آنها به آزمایش  CD4ضرورت دارند تا دیده شود که شمارش آن  445یوا کمتور
باشد.
تغییرات در شخص تداوی شونده :تیام زنان حامله ،زنان اچ آی وی مثبت ،باید تداوی را شروع کننتد .هیچنتان  ARTبایتد بترای هیته
افتتتراد مبتتتتال بتتته اچ آی وی کتتته توبرکلتتتوز فعتتتال ویتتتا هیپاتیتتتت – ب داشتتتته باشتتتند ،بتتتدون درنظرداشتتتت شتتتیارش  CD4آنهتتتا ،و بتتتدون
درنظرداشت ییشرفت اچ آی وی آنها ،شروع شود.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

دواها برای مرض ایدز 449
رژیم های  ARTبرای کاهالن و نوجوانان (نه برای اطفال کمتر از  45ساله)
رژیم 4
هوشدار ها و عوارض جانبی
مقدار (دوز)
دوا
 111ملتتت گتتترام یتتتک دفعتتته در
tenofovir (TDF) 
روز
 021ملتتتت گتتتترام 4 ،دفعتتتتته در
Lamivudine (3TC) 
ویا
روز ویا
Emtricitabine
)(FTC
 111مل گرام  0دفعه در روز
 600مل گرام  0دفعه در روز
efavirenz (EFV) 

مزایای رژیم

ستتتبب مشتتتتکالت کلیتتته شتتتتده  این ترکیب برای زنان حاملته و
شیرده ترجیح داده میشود.
میتواند.
 برای افرادیکه ریفامپسین برای
توبرکلتتوز میگیرنتتد ،تتترجیح داده
میشود.
 بتترای زنتتان ایکتته اچ آی وی و
هیپاتیت  Bدارند ارجهیت دارد.

رژیم 4
دوا
Zidovudine (AZT) 
Lamivudine (3TC) 
efavirenz (EFV) 

مقدار (دوز)
 421تا  111مل گرام
 4دفعه در روز
 021ملتتتت گتتتترام 4 ،دفعتتتتته در
روز ویا  111مل گرام  0دفعته
در روز
 600مل گرام  0دفعه در روز

مزایای رژیم

هوشدار ها و عوارض جانبی
کیختتون ؛ کتتم شتتدن حجتترات
 د ر صتتتتتتتتتورت تتتتتتتتتتداوی بتتتتتتتتتا
سفید خون
ریفامپیسین بترای توبرکلتوز ،ایتن
رژیم ترجیح داده میشود.

رژیم 4
دوا
Zidovudine (AZT) 
lamivudine (3TC) 
Nevirapine (NVP) 

مقدار (دوز)
 421تا  111مل گرام
 4دفعه در روز
 021ملتتتت گتتتترام 4 ،دفعتتتتته در
روز ویا  111مل گرام  0دفعته
در روز
 411مل گرام  0دفعته در روز
بتترای  02روز ،بعتتد  411ملتت
گرام  4دفعه در روز.

هوشدار ها و عوارض جانبی
کیختتون ؛ کتتم شتتدن حجتترات
سفید خون

مزایای رژیم

بخارات جلدی
مشکالت جگر

رژیم 5
هوشدار ها و عوارض جانبی
مقدار (دوز)
دوا
ستتتبب مشتتتتکالت کلیتتته شتتتتده
 111ملتتت گتتترام یتتتک دفعتتته در
tenofovir (TDF) 
میتواند.
روز
 021ملتتتت گتتتترام 4 ،دفعتتتتته در
Lamivudine (3TC) 
ویا
روز ویا
) 111 Emtricitabine (FTCمل گرام  0دفعه در روز
بخارات جلدی
 411مل گرام  0دفعته در روز
Nevirapine (NVP) 
مشکالت جگر
بتترای  02روز ،بعتتد  411ملتت
گرام  4دفعه در روز.

مزایای رژیم

بااهمیت :بسیاری افراد هنوز  stavudineرا در عوض  zidovudineدر رژیم های  4و  4میگیرند .بیشتر برنامه های تداوی اچ آی وی
تالش مینمایند تا از ترکیب ها ایکه در آن  stavudineشامل است استفاده نکننود ،زیورا ایون دوا بعود از اسوتفادۀ طووالنی باعو عووارض جوانبی
وخیم میشود .اگر شما  stavudineمیگیرید ،مقدار کم آن یعنی  45ملی گرام را دو دفعه در روز بگیرید.
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دواهای برای مرض ایدز 445
 ARTبرای زنان حامله:
تیام زنان حامله ایکه اچ آی وی دارند باید تتداوی یتا  ARTرا شتروع کننتد تتا صتحت شتان حفت یتا بهبتود یابتد ART .هیچنتان در
جلوگیری از انتقال ویروس اچ آی وی به جنین کیک میکند .وقت یتک ختانم حاملته تتداوی را بتا یتک ترکیتب دوائت شتروع کترد ،بایتد
برای تیام زندگ آنرا ادامه دهد.
خانم ایکه قبتل از حتاملگ شتامل  ARTبتوده استت ،وقتت حاملته شتد بایتد تتداوی ختود را در زمتان حتاملگ  ،در زمتان والدت ،در
زمان شیرده و بعد از آن ادامه دهد .زمانیکه طفل اش تولد شود ،او نیز به گرفتن دوا نیاز خواهد داشت.

وقایه از انتقال مادر به طفل یا )Preventing Mother to Child Transmissionn (PMTCT
برای وقایه از انتقال اچ آی وی به طفل ،خانم حاملۀ مبتال بته اچ آی وی نیتاز دارد کته در جریتان حتاملگ  ،در جریتان والدت و در
زمان شیرده تداوی شود یا تحت یک رژیم  ARTباشد .طفل نیز به گرفتن دواها نیاز خواهد داشت .تجویز دواها صرف یتک بخشت
از وقایتۀ انتشتار اچ آی وی از متادر بته طفتتل میباشتد .استتفاده از مقاربتت جنست مصتتوون تتر در زمتان حتاملگ  ،روش هتای مصتتوون
والدت ده  ،تغدی دقیق طفل و تداوی امراض مادر و طفل نیز در وقایه از مصاب شدن اطفال به اچ آی وی با اهییت است.

دواهای  ARTبرای وقایه از انتقال ویروس اچ آی وی از مادر به طفل
اگر مادر قبال شامل  ARTبوده است ،باید گرفتن دواهایش را ادامه دهد و هیچنان باید دواهای انتخاب  0شامل این چوکات را به
طفل بدهد.
اگر مادر قبال شامل  ARTنبوده باشد ،خودش و طفل اش باید دواهای شامل انتخاب  0ویا انتخاب  4را بگیرند.
دواها ایرا استفاده کنید که در میلکت شیا توصیه میشود و موجود است.

انتخاب :4
برای مادر
استتتفاده را از یک ت از ترکیبتتات دوائ ت  ARTبتتزودی میکنتته
شروع کنید .نیتاز خواهیتد داشتت کته هتر روز دواهتای ART
را برای تیام زندگ بگیرید.

برای طفل
بدون در نظرداشت اینکه طفل از یستان تغدی میشود یاخیر،
طفل باید این دواها را بگیرد:
 ،(ZDV, zidovudine) AZT شربت 2 ،ملت گترام فت
کیلوگرام وزن بدن ،روز  4دفعه برای  6هفته ،ویا
 ،(nevirapine) NVP شتتربت 4 ،ملیگتترام ف ت کیلتتوگرام
وزن بدن ،روز یک دفعه ،برای  6هفته

انتخاب :4
برای مادر
در جریووان حوواملگی :بتتزودی میکنتته شتتروع نیتتوده و از هفتتتۀ
 02حاملگ خانم باید این دوا را بگیرد:
 111 ،(ZDV, zidovudine) AZT ملتتت گتتترام،
روز  4دفعه.
در جریان والدت :خانم باید این دواها را بگیرد:
 200mg ،(nevirapine) NVP بتتتتتتتتته دوز واحتتتتتتتتتد
زمانیکه والدت شروع شود ،و
 ،150mg ،lamivudine (3TC) زمانیکتتته والدت
شروع شود و هر  04سامت ال والدت طفل ،و
 به گترفتن  111 ،(ZDV, zidovudine) AZTملت
گرام ،روز  4دفعه  ،ادامه داده شود.
بعد از والدت :خانم به گرفتن این دواها برای  4روز ادامه دهد:
 ،150mg ،lamivudine (3TC) روز  4دفعه ،و
 به گترفتن  111 ،(ZDV, zidovudine) AZTملت
گرام ،روز  4دفعه.
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برای طفل
فورا بعد از والدت ،طفل باید این دوا را بگیرد:
 ،(nevirapine) NVP شتتربت 4 ،ملیگتترام ف ت کیلتتوگرام وزن
بدن (ویا  6مل گرام).
اگر مادر تتداوی  ARTمیگیترد ،دادن ایتن مقتدار  NVPرا بته
طفل روزانه تا  6هفته ادامه دهید.
اگتتتر متتتادر تتتتداوی  ARTنییگیتتترد و طفتتتل را از یستتتتان شتتتیر
نییدهتتد ،دادن ایتتن مقتتدار  NVPرا بتته طفتتل روزانتته تتتا  6هفتتته
ادامه دهید.
اگر مادر تداوی  ARTنییگیرد و طفل را از یستان ختود شتیر
میدهد ،دادن این مقدار  NVPرا به طفل روزانه تا  0هفته بعتد
از توقف شیرده  ،ادامه دهید.

دواهای برای مرض ایدز 444
وقایۀ اچ آی وی بعد از معروض شدن به آن
وقت یک خانم مواجه به اچ آی وی شد ،طور مثال وقت بصورت تصادف سوزن به بدن یک کارکن صح فرو رفت ویا یک
زن مورد تجاوز جنس توسط یک نفر مشکوک به اچ آی وی ،قرار گرفت ،بعض اوقات امکان آن وجود دارد که با گرفتن
دواهای  ARTبه یک مدت کوتاه ،از مبتال شدن به اچ آی وی جلوگیری بعیل آید .به این میل وقایۀ بعد از معروض شدن ویا
 Post Exposure Prophylaxisیا  PEPگفته میشود.
اگر فکر میکنید که مواجه به ویروس اچ آی وی شده اید (صفحۀ  442را جهت معلومات در مورد طرز انتشار اچ آی وی
ببینید) ،بزودی میکنه با یک کارکن صح مورد امتیاد در مورد شروع وقایۀ بعد از معرض شدن ) ،(PEPصحبت کنید .شیا
باید استفاده از دواهای  PEPرا در ظرف چند سامت بعد از معروض شدن شروع کنید و نباید بیشتر از  1بعد از معروض شدن
معطل قرار داده شود .یک از ترکیبات دوائ صفحۀ  203را شروع کنید ،ترجیحا ترکیب  0ویا ترکیب  2را .در منطقۀ شیا
میکن است ترکیبات دیگری موجود بوده و توصیه شود .هر ترکیب دوائ را که استفاده میکنید ،دوا را برای  44روز باید
بگیرید.
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دواهای جلوگیری از حاملگی خوراکی (تابلیت های کنترول کنندۀ حاملگی) 444
دواهای جلوگیری از حاملگی خوراکی (تابلیت های کنترول کنندۀ حاملگی)
بیشتتر تابلیتت هتای کنتترول کننتدۀ حتاملگ در ترکیتب ختود  4نتوع هورمتتون را دارنتد کته مشتابه هورمتون هتا ایستت کته بتدن زنتتان
بصورت نارمل تولید میکنند .این هورمونها بنتام هتای استتروجن و یروجستتین یتاد میشتوند .اکثترا آن انتواع تابلیتت هتای کنتترول کننتدۀ
حاملگ که کیترین مقدار هورمون ها را در ترکیب خود دارند ،مصوون تر میباشند و برای زنان بهتر کار میدهند.

تابلیت های مختلط

تابلیتتت هتتای کنتتترول کننتتدۀ حتتاملگ از نظتتر مقتتدار هریتتک از هورمتتون هتتا متفتتاوت بتتوده و بته نتتام هتتای
تجارت مختلف در بازار مرضه میشوند .ما یکتعداد محدود نام های تجتارت را دریتن لستت ذکتر کترده ایتم.
گروپ های  4 ،0و  1لست انواع مختلف تابلیت های مختلط (حاوی هردو هورمون) میباشند.

گروپ  :4تابلیت های سه مرحله یی ()Triphasic Pills
این تابلیت ها حاوی مقادیر کی از هردو نوع هورمون استروجن و یروجستین میباشند که مقدار آن در جریان ماه تفاوت
میکند .چون مقدار آنها تفاوت میکند ،مهم است که تابلیت ها بصورت منظم گرفته شود.

اسم های تجارت :

Gracial
Logynon

Trinordiol
Trinovum

Qlaira
Synphase

Triquilar
Triphasil

گروپ  :4تابلیت های حاوی مقدار کم هورمون ( )Low dose Pills
این تابلیت ها حاوی مقدار کم استروجن و یروجستین بصورت مخلوط اند که مقدار آنها در جریان ماه تغییر نییکند.

اسم های تجارت :

Alesse
Brevicon 1+35
Cilest

Diane
Femoden
Gynera

Harmonet
Norinyl
Ortho-Novum

Ovysmen 1/35

گروپ  :4تابلیت های حاوی مقدار کم هورمون ()Low dose pills
این تابلیت های حاوی مقدار بلند یروجستین و مقدار کم استروجن میباشند:
اسم های تجارت :

Lo-Femenal
Lo-Ovral

Microgynon
Microvlar

Nordette

بصورت یک قانون ،زنان ایکه از تابلیت های کنترول کنندۀ حاملگ استفاده میکنند ،ختونریزی متاهوار کیتتری
دارنتتد .ایتتن یتتک چیتتز ختتوب استتت ،بخصتتوص بتترای زنتتان ایکتته کیختتون دارنتتد .امتتا اگتتر ختتانی بتترای چنتتدین متتاه
خونریزی ماهوار نداشته باشد یا از سبب خونریزی ماهوار بسیار خفیف ناراحت است ،میتواند نوع تابلیت ختود را
به یک از انواع گروپ  4که حاوی استروجن بیشتری میباشد ،موض نیاید.
برای یقین ساختن مؤثریت و کاهش خونریزی (خونریزی خفیف ،خارج از زمان نارمل مادت ماهوار) ،تابلیت
ها را ،بخصتوص تابلیتت هتای حتاوی مقتدار کتم هورمتون را ،هتر روز در یتک زمتان معتین بگیریتد .درصتورتیکه
خونریزی بشکل لکه ها بعد از  1ال  2ماه ادامه یابد ،از یک از انواع گروپ  1استفاده کنید.
برای خانم ایکه خونریزی ماهوار بسیار زیاد دارد یا آنها ایکه قبل از شروع ختونریزی متاهوار ،یستتان هایشتان
دردناک میشود ،یک نوع تابلیت با مقدار کم استروجن ،مگر دارای مقتدار بلنتد یروجستتین میکتن استت بهتتر باشتد.
این تابلیت ها در گروپ  1ییدا میشوند.
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دواهای جلوگیری از حاملگی خوراکی (تابلیت های کنترول کنندۀ حاملگی) 444
تابلیت های خالص یروجستین (صرف هورمون یروجستین دارنتد) بایتد هتر روز در یتک وقتت معتین
استتتفاده شتتوند ،بشتتیول روز هتتای ختتونریزی متتاهوار .ختتونریزی متتاهوار اغلتتب غیتتر متتنظم خواهتتد بتتود.
هیچنان در صورتیکه خانم خوردن حت یک تابلیت را فراموش کند ،شانس حامله شدن بیشتر است.

تابلیت های خالص پروجستین

گروپ  – 5تابلیت های خالص پروجستین )(Progestin- only pills or minipills
این تابلیت ها حاوی صرف دارای یروجستین اند.
Femulen
Microlut
اسم های تجارت :

Micronor
Micronovum

Neogest
Miroval

Ovrette

روش عاجل تنظیم خانواده
(تابلیت های جلوگیری عاجل حاملگی )ECP, Emergency contraceptive pills
میتوانید تابلیت های معیول جلوگیری از حاملگ ویا نوع خاص تابلیت های جلوگیری ماجل حاملگ را
برای وقایه از حاملگ در جریان  2روز بعد از مقاربت جنس غیر مصتوون استتفاده کنیتد .تعتداد تابلیتت هتا
ایرا که ضرورت دارید وابسته به مقدار استروجن ویا یروجستین شتامل آن تابلیتت هتا میباشتد .انتواع مختلتف
تابلیت های جلوگیری موجود است و بعض اسم های تجارت به بیشتر از یک نوع تابلیتت جلتوگیری استتفاده
میشتتود .چتتارت صتتفحۀ بعتتدی صتترف یکتعتتداد کتتم استتم هتتای تجتتارت معیتتول را بتترای هتتر نتتوع تابلیتتت شتتامل
گردیده است .متتیقن شتوید کته قبتل از استتفادۀ تابلیتت هتای جلتوگیری بترای واقعتات ماجتل ،میدانیتد کته مقتدار
هورمون های آنها چقدر است.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

استروجن و
پروجستین

روش های عاجل
تنظیم خانواده

روش های عاجل تنظیم خانواده (تابلیت های عاجل جلوگیری از حمل) 445
چگونه از تابلیت های جلوگیری منحی روش عاجل تنظیم خانواده استفاده شود

تابلیت ها برای تنظیم خانوادۀ عاجل
تابلیت ها با مقدار  0.2مل گرام ( 0211میکروگرام)
لیونورجسترل )(Postinor-1, Plan B One-Step, Norlevo 1.5
تابلیت ها جلوگیری ماجل حاملگ  ،حاوی ulipristal acetate ،30mg
)(Ella, Ella One
تابلیت های جلوگیری ماجل حاملگ حاوی  0.75mgیا 750mcg
لیوونورجسترل
)(Plan B, Postinor-2, Postinor, Optinor, Norleveo 0.75
تابلیت های جلوگیری ماجل حاملگ  ،حاوی  50mcgایتینل استرادیول و
 250mcgلیوونورجسترل )(Tetragynon
تابلیت های مختلط حاوی حاوی  50mcgایتینل استرادیول و 250mcg
لیوونورجسترل ) (Microgynon, Nordetteویا حاوی 500mcg
نورجسترل )(Lo-Femenal, Lo/Ovral
تابلیت های مختلط حاوی حاوی  30mcgایتینل استرادیول و 150mcg
لیوونورجسترل ) (Neogynon, Nordiolویا حاوی 300mcg
نورجسترل)(Lo-Femenal, Lo/Ovral
تابلیت های مختلط حاوی حاوی  20mcgایتینل استرادیول و 100mcg
لیوونورجسترل )(Alesse, Lutera
تابلیت های خالص یروجستین ) (minipillsحاوی 75mcg
لیوونورجسترل )(Ovrette
تابلیت های خالص یروجستین ) (minipillsحاوی 37.5mcg
لیوونورجسترل )(Neogest
تابلیت های خالص یروجستین ) (minipillsحاوی 30mcg
لیوونورجسترل )(Microlut, Microval

یک تابلیت را صرف یک دفعه بگیرید.
یک تابلیت را صرف یک دفعه بگیرید.
 2تابلیت را صرف یک دفعه بگیرید.
 2تابلیت بگیرید.

بعد از  04سامت  4تابلیت دیگر
بگیرید.
بعد از  04سامت  4تابلیت دیگر
بگیرید.

 2تابلیت بگیرید

بعد از  04سامت  2تابلیت دیگر
بگیرید.

 4تابلیت بگیرید

بعد از  04سامت  5تابلیت دیگر
 5تابلیت بگیرید
بگیرید.
تعداد  41تابلیت را در یک دفعه بگیرید.
تعداد  21تابلیت را در یک دفعه بگیرید.
تعداد  21تابلیت را در یک دفعه بگیرید.

با یک یاکت  44دانته ای تابلیتت هتای جلتوگیری ،هرکتدام از  40تابلیتت اول را بترای جلتوگیری ماجتل حتاملگ گرفتته میتوانیتد4 .
تابلیت اخیر یاکت  44دانه ای را برای این منظور استفاده نکنید ،زیرا اینها هورمون ندارند.
تابلیت های خالص یروجستین و تابلیت های مخصوص جلوگیری ماجل حیل موارض جانب کیتری (سردردی و دلبدی) نسبت به
تابلیت های مختلط جلوگیری از حیل دارند.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

