
ســبحان دارو
 

استاکدین
 

استامینوفن کدئین :نام ژنریک

قرص  :شکل دارویی
برخورد کردید یا   نامفهوم  اي نکته  اگر به. باشد شما بسیار سودمند می  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

ه  دافتـسا زا لبق. یا داروساز خود مشورت کنید  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   به
    زا اذـل ،تـسا هدـیدرگ زیوجت امش  بیماري فعلی  دارو براي  این .از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود

   کـی   فرـصم  براي  گیري در تصمیم. کنید  خودداري  دیگران  به  آن  یا توصیه  در موارد مشابه  آن  مصرف
   لـیذ دراوـم استاکدین مورددر  .شود  جیدهدارو سن  از مصرف  فواید حاصل  در مقابل  آن  خطرات دارو باید

 : باید در نظرگرفته شوند
  :منع مصرف موارد

  نیـنچمه و دارید استامینوفن کدئین در صورتیکه سابقۀ هر گونه واکنش غیرعادي یا آلرژیک به داروي
  دوـخ   کـشزپ هـب دارنده یا رنگها،همواد نگ دیگري مانند غذاها، در صورت داشتن  حساسیت به هر ماده

     هـب تیـساسح شیازـفا شنـکاو:  دنـشاب یم لیذ دراوم لماش وراد نیا موارد منع مصرف .اطالع دهید
مصرف بعد از جراحی لوزه شیردهی بیماري کبدي شدید  دارویا سایر محتویات  استامینوفن، کدئین

  ار نیئدـک امش دباگر می دانید که ک) تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی(سال  18در اطفال و نوجوانان زیر 
     بذاـک ياـشغ اـب تـیلوکانترو   زا یـشان ینوـخ لاهسا می کند) متابولیزه(تبدیل رفین به سرعت به م

 انسداد گوارشی  حاد یاشدید  آسم) کولیت سودوممبران(
  :حاملگی

  هـب(    دوـش فرـصم هرود نـیا رد یتسیابن اذل ،تسا هدشن تباث يرادراب یط رد نیئدک نفونیماتسا ینمیا
 ).ناشی از کدئینبروز مشکالت تنفسی و یا قلبی احتمال  لدلی

  :شیردهی
  .این دارو در شیر مادر ترشح می گردد، لذا نبایستی در دوره شیردهی مصرف گردد

 :اطفال

 .سال توصیه نشده است12این دارو براي سنین زیر 
  :مصرف همراه با سایر داروها

را    ییاذـغ اـی بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی داروهاي حتی ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
   هـک تـسا مهم اصوصخم. به پزشک یا داروساز اطالع دهیدیا اخیرا مصرف کرده اید، مصرف می کنید 

تنظیم مجدد دوز مصرفی زیرا ممکن است نیاز به  شک شما از مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشدزپ
 :دارو باشد

وي الکل فرآورده هاي حا یا اپیوئیدي  مخدر داروهايسایر عمومی داروهاي بیهوشیاهداقعنادـض  
هاي مونو  مهار کنندهپروبنسید ) ضد درد( دیفالنیسلسیپروفلوکساسین، ایزونیازید  وارفارین مانند 

  دـض( سیکلیزین، دومپریدون یا متوکلوپرامیدهاي خوراکی  ضدبارداريکلوبماید وممانند آمین اکسیداز 
)    نوـخ راـشف شهاـک تهج(گوانیتیدین و یا داروهاي مدر مانند اسپیرونوالکتون و فوروزماید ) تهوع


 
  دـیمارپول  دـهد شهاک ار وراد نیا تارثا تسا نکمم نیئدک): ریتم قلبدر براي نامنظمی (مکسیلیتین 

   مـخز ناـمرد(دین  یتمیاـس)  عرـصدض(توئین  فنی) ضدپارکینسون(سلژیلین ) ضد اسهال(یا کائولین 
  رثوـم ياهوراد) درمان ریفالکس گوارشی(سیزاپراید ) کولینرژیک آنتی(آتروپین و یا هیوسین ) معده

     يراـتفر متـسیس رـب رثوـم ياهوراد ای و نیز مانند دیازپام و هیدروکسی) خواب آورها(بر سیستم عصبی 
تریپتیلین سیپرومین و یا آمی ها مانند ترانیل  ضد افسردگی دـننام يدـبک متـسیس رـب رثوـم ياهوراد      

ها مانند  باربیتوراتهاي عضالنی  کننده شل) کاهنده کلسترول(کلستیرامین پریمیدون و یا ریفامپین 
 هاي اپیوئیدي مانند بوپرنورفین، نالتروکسان و یا نالوکسان مهارکننده فنوباربیتال

  :سایر بیماریها
.    دـهد رارـق ریثأـت تحت اراستامینوفن کدئین می تواند مصرف حضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی 

     دوـخ کـشزپ هـب ار لـیذ رد هدمآ دراوم اصوصخم دوخ رگید یکشزپ لکشم هنوگ ره هک دیوش نئمطم
 :اطالع دهید

 مشکالت کلیوي مانند بیماري کبدي ایجاد شده در اثر مصرف الکل(مشکالت کبدي ( شیردهی به
      موتیـسومورکوئف زا یـشان نوـخ راـشف شیازـفا و )رسایی غده فوق کلیوينا( آدیسونبیماري کودك 

    اـی هـناثم تالکـشمIBD ((  هدور یباـهتلا يرامیب ) تومور نادر در قسمت مرکزي غده فوق کلیوي(
  رد يراردا تالکـشم ای و تاتسورپ هدغ یگرزبهاي سیستم گوارشی و یا ادراري  جراحیسنگ مثانه 

و  اختالل دید، چشم دردممکن است سبب (سر و یا افزایش فشار داخل مغز صرع، ضربه شدید مردان 
  تـفا) میاستنی گراویس(ضعف عضالنی کاري تیروئید  کم) گردد ها یا سردرد در ناحیه پشت چشم

 روانیو یا اختالل  موادبه الکل، وابستگی ) شوك(فشار خون 

  :دارو اینمناسب  روش مصرف
 دارو را دقیقا طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود

      زاـین وراد فرـصم هـب زور هـس زا رتـشیب رگا .این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید .مشورت کنید
   صرـق کـی): الس 18سن باالي (بزرگساالن . داشتید، بایستی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید

  تالکـشم زورب لامتحا لیلد هب ساعت  6یک قرص هر  ):سال 18تا 12(کودکان ساعت  6یا  4هر 
.سال توصیه نشده است 12کودکان زیر براي تنفسی 

  :دوز فراموش شده
     مـیژر هـب و هدـش فرـصنم هدش شومارف زود فرصم زا ،دیدرک شومارف ار وراد زا زود کی فرصم رگا

 .هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید. ردیدمنظم قبلی برگ
  :مصرف بیش از حد

       هـب اعیرـس ،دیتـشادن یـشوخان ساـسحا رـگا یتح ،هدش هیصوت رادقم زا شیب یقافتا فرصم تروص رد
     ناـشن ار دوـخ ریخاـت اـب يدبک يدج بیسآکه پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید زیرا ممکن است 

  ینزوـس ،)تنفس سطحی و کم عمق(مشکالت تنفسی ممکن است سبب مصرف بیش از حد دارو . هدد
 .گرددشدن مردمک چشم، تهوع، استفراغ، کاهش اشتها و درد شکمی 

 :احتیاطاتو  هشدار ها

 لذا از  گرددایجاد مشکالت کبدي جدي  باعثممکن است  حد دارو،یا بیش از و مدت  طوالنیمصرف
 . کنیداین دارو جدا خودداري  رویه مصرف بی

 اـی کـشزپ    هـب و عـطق ار وراد فرـصم ،)مانند سایر داروها(در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت   
 .مراکز درمانی مراجعه نمایید

ادـج نآ تدـم  ینالوـط    فرـصم زا اذـل تـسا روآ  داـیتعا  یـبیکرت  هـک دشاب کدئین می حاوي این دارو   
    لـیلد هـب یفرـصم زود شیازفا ،یمئاد فرصم هب لیم لماش از دارومحرومیت عالئم  .نماییدخودداري 
  عـفر هدش داجیا تالکشم ددجم فرصم ابمی باشد که در درازمدت و احساس ناخوشی  دهیعدم پاسخ

 . گردد می
ناـمرد تـهج هـک ییاـهوراد:  دوـشَ  یـم یگدولآ مصرف همزمان با داروهاي ذیل سبب افزایش خواب     

 آرام بخش هااي، فنوتیازینها و سایر  حلقه هاي سه رود، ضد افسردگی      خوابی به کار می بی
اـب راـک و    یگدـننار زا ناـمرد نمـض  اذـل   ددرـگ دـید يرات و هجیگرس ببس تسا نکمم وراد فرصم   

 . داردنخودداري نمایید تا زمانی که بدانید تاثیري روي شما ابزارآالتی که نیاز به هوشیاري کامل دارند 
 ار وراد نـیا دـیناوت به صورت موردي می تحت درمان با وارفارین می باشید، اگر): انعقادضد (وارفارین   

 .پزشکی دارد دستور و ارزیابینیاز به آن همراه با وارفارین ولی مصرف منظم  کنیدمصرف 
  :عوارض جانبی

  تارـثا  نـیا امـ مت    هـچ رـگا. مفید خود داراي یک سري اثرات ناخواسته می باشد  هر دارو در کنار اثرات
  عوارض. کنید  خود مراجعه  بروز هر مشکلی به پزشک  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  ناخواسته

   هتـشاد رطاخ  به. باشد می  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی
  .باشد آنها می  مصرف  عدم  وارضکمتر از ع  مراتب داروها به  عوارض  باشید که

 :جدي ذیل دارو را قطع و به پزشک مراجعه نماییدناشایع و  جانبیدر صورت بروز هر یک از عوارض 
   یـگتخورفارب و قـیرعت شیازفا ،شراخ ،یتسوپ شار ،ولگ ای نابز ،ندرگ ،تروص مروت ،سفنت رد لاکشا

 )واکنش آلرژیک شدید(صورت 
 :اعث آزار شما شد، با پزشک یا داروساز خود مشورت نماییدذیل بجانبی چناچه عوارض 

 مانند راش پوستی(سایر واکنشهاي آلرژیک ( احساس یا وجود ناخوشیاـی ناـهد یکـشخ ،تسوبی    
  يرداـن تمالع تسا نکمم تالکشم نیا(هاي غیر معمول یا عفونتهایی مانند گلودرد  کبوديتعریق  

 تنفس تنگیتهوع و یا استفراغ سبکی سر، ی، سرگیجه، خواب آلودگ) خونی باشد اختاللاز 
    نودـب ار وراد نـیا مدرـم تیرثکا و از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست نگرانینیازي به 

 .هیچ مشکلی مصرف می کنند
        هـجوتم رـگا اذـل دـننک زورـب ناراـمیب زا یـخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع

 .جانبی دیگري شدید به پزشک خود اطالع دهیدعوارض 

  :شرایط نگهداري
 . ددسترس اطفال نگهداري شودید و دور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30 کمتر ازدر دماي 

  :دفتر مرکزي

14118-53695پستیکد،295شمارهغربی،فاطمیدکترخیابانتهران،
)013( 31883619: شکایاتبهرسیدگیتلفن

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل
 


