
آتورواستاتین :نام ژنریک
 روکش دار قرص  :شکل دارویی

   موهفماـن  اي  هـتکن    هـب رـگا.  دـشاب  یـم دنمدوس رایسب امش  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه
    دوـخ زاـسوراد اـی  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   برخورد کردید یا به

  يراـمیب  دارو براي  این .از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود بلق. مشورت کنید
   نارـگید   هـب  آن    هیـصوت اـی    هباـشم دراوـم رد  آن  شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف  فعلی

  فواید حاصل  در مقابل  آن  خطرات دارو باید  یک  مصرف  براي  گیري در تصمیم. کنید  خودداري
 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوندآتورواستاتین مورددر  .شود  دارو سنجیده  فاز مصر
  :منع مصرف موارد

و   دـیراد  نیتاتـساوروتآ     يوراد هـب کـیژرلآ اـی يداـعریغ شنکاو هنوگ ره ۀقباس هکیتروص رد
   اـی هدـنراده گن داوـم    ،اهاذـغ دـننام يرـگید همچنین در صورت داشتن  حساسیت به هر ماده

:    دنـشاب یـم لـیذ دراوم لماش وراد نیا موارد منع مصرف .ه پزشک خود اطالع دهیدب رنگها،
دارویا سایر محتویات   آتورواستاتین واکنش افزایش حساسیت به اـی  لاـعف  يدـبک يرامیب  

 شیردهی بارداريافزایش غیر قابل توجیه آنزیمهاي کبدي 
  :حاملگی

 آنرف این دارو خودداري نمایید، زیرا مصرف از مصیا قصد باردار شدن،  و در صورت بارداري
 . می باشدممنوع  در دوره بارداري 

  :شیردهی
        رد و ددرـگ فرـصم یهدریـش هرود رد یتـسیابن اذـل ،ددرـگ یـم حشرت ردام ریش رد وراد نیا

 .صورتیکه به کودك خود شیر می دهید، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید
 :اطفال

 .سال به اثبات نرسیده است 10دارو در کودکان زیر  ایمنی و اثربخشی
  :مصرف همراه با سایر داروها

  اـی  ینیماـتیو لمکم ای یهایگ ،هخسن نودب حتی داروهاي ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
.       دـیهد عالـطا زاـسوراد اـی کـشزپ هـب  ،دـیا هدرک فرصم اریخا ایرا مصرف می کنید  غذایی

 :شک شما از مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشدزپ مخصوصا مهم است که
 سیستم ایمنی مانند سیکلوسپورین  کننده مهارداروهايدـننام اهچرا  قدـض اـی اهکیتویب آنتی  

ــازاریترومایســین، کالری ــازول، ایتراکون ــازول، ترومایســین، تلیترومایســین، کتوکون ول، واریکون
سایر داروهاي تنظیم کننده چربی خون دیکاسید فوزیاکونازول، ریفامپین و فلوکونازول، پوس

     دروـم یمیـسلک لاـناک هدـننک راهم ياهورادفیبروزیل، سایر فیبراتها و کلستیپول  مانند جم
  دـننام یبلق متیر هدننک میظنت ياهوراد و مزایتلید و نیپیدولمآ دننام الاب نوخ راشف رد هدافتسا

     ،ریواـنیپول ،ریواـنوتیر دـننام زدـیا سو  رـیو دـض ياهوراددیگوکسین، وراپامیل و آمیودارون 
و        رـیورپالت دـننام یـس تـیتاپه رد هدافتـسا دروـم ياهورادآتازاناویر، ایندیناویر و داروناویر 

، )  لورتـسلک هدـنهاک(   بـیامیتزا دـننام نیتاتساوروتآ اب هدننک لخادت ياهوراد ریاس بوسپرویر
و )  درددـض(   نوزاـنف ،نیدیتمیاـس ،)ع رـصدض(وارفارین، ضد بارداریهاي خوراکی، استیریپنتول 

  ) St. John's Wort(داروهاي بدون نسخه مانند علف چاي اسیدها  آنتی
  :سایر بیماریها

    رارـق ریثأـت تـحت ار  نیتاتـساوروتآحضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 
  هـب ار لیذ رد مطمئن شوید که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصا موارد آمده. دهد

 :پزشک خود اطالع دهید
دیدـش یـسفنت ییاسران   يدـبک ییاـسران   يوـیلک ییاـسران   دـیئوریت هدـغ يراـک مـک     
 )   ینالـضع فعـض اـی درد(   ینالـضع تالکـشم یگداوناخ ای یصخش هقباس )هیپوتیروئیدي(
نوـخ یبرچ هدنروآ نییاپ ياهوراد فرصم اب ینالضع تالکشم یلبق هقباس  هـب یگتـسباو   
 سابقه سکته مغزي دیابت )سال 65االي سن ب(سالمندان  کلال

  :دارو اینمناسب  روش مصرف
اـی کـشزپ اـب ههبش هنوگ ره تروص رد و دییامن فرصم ناتکشزپ روتسد قبط اقیقد ار وراد    

  .میل نماییدو در زمان تعیین شده این دارو را با یک لیوان آب  .داروساز خود مشورت کنید
 

دـینک فرـصم یلاخ هدعم اب ای و اذغ اب هارمه دیناوت یم ار وراد   .هرود رد لـکلا فرـصم زا   
     یـبرچ حطـس اـی و یـبلق  تیعـضوبه با توجه دوز دارو را پزشکتان .درمان خودداري نمایید

 .نمایدتعیین می شما  خون
  :دوز فراموش شده

فراموش شده منصرف شده و به  اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، از مصرف دوز
 .هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید. رژیم منظم قبلی برگردید
  :مصرف بیش از حد

  زـکارم  هـب  اـی   و تروـشم دوـخپزشک  بادر صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده 
 ، لاهـسا    دـننام یـضراوع هـب ر  ـ جنم دـناوت یـممصرف بیش از حد دارو . کنید درمانی مراجعه

    شیازـفا ،داـح يوـیلک ییاسران ،نوخ میساتپ شیازفا ،ینالضع فعض و درد ،یبصع یتاپورون
.گرددآنزیمهاي کبدي و کدورت عدسی چشم 

 :احتیاطاتو  هشدار ها

تـسا نـکمم بـت و یشوخان ساسحا  اب هارمه ینالضع درد و فعض دننام يردان ضراوع    
    تروـشم دوـخ کـشزپ اب ًاعیرس و عطق ار وراد فرصم اذل. نی باشدنشانه اي از تخریب عضال

   روـط هـب ای و دیراد سال 65سن باالي  یا کم کاري تیروئید، نارسایی کلیهدر صورتیکه . .کنید
، )مهار کننده هاي پروتئاز(داروهایی مانند سیکلوسپورین، جم فیبروزیل، ضد ویروسها همزمان 

    یـم شیازـفا رداـن هضراع نیا زورب لامتحا مصرف می کنید، کالریترومایسین و ایتراکونازول
 .یابد
 دیتـسه هـجاوم   لوـمعم رـیغ ای هرظتنم ریغ يدوبک ای يزیرنوخ با عوارض نادري ماننداگر،   

   دوـخ کـشزپ اب مشکالت باال در صورت بروز .از مشکالت کبدي باشد نشانه ايممکن است 
 . مشورت کنید

 هـب و عـطق ار وراد فرـصم ،) اـهوراد ریاس دننام(ساسیت در صورت بروز واکنش افزایش ح    
 .مراکز درمانی مراجعه نماییدپزشک یا 

  :عوارض جانبی
  نـیا  ماـمت  اگر چه. مفید خود داراي یک سري اثرات ناخواسته می باشد  هر دارو در کنار اثرات

  دوـخ   کـشز    پ هـب یلکـشم رـه زورـب  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  اثرات ناخواسته
و    یـنیب  شیـپ   لـباق  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی  عوارض. کنید  مراجعه

   مدـع    ضراوـع زا رـتمک   بـتارم داروها به  عوارض  باشید که  خاطر داشته  به. باشد می  رفع  قابل
  .باشد آنها می  مصرف
 ینوـخ حطس شیازفا ،نوخ دنق شیازفا التهاب گلو، واکنش آلرژیک،: شایعترعوارض جانبی  
     و ینالـضع درد ،یلـصفم درد ،لاهـسا ،همـضاهوس ،خفن ،تسوبی ،عوهت ،دردرس ،زانیک نیتارک

 افزایش آنزیمهاي کبدي
 زـکارم هـب اـی و دـینک تروـشم دوخ کشزپ اب فوريزیر  درعوارض جانبی نادرصورت بروز      

 :درمانی مراجعه نمایید
      سـفن یـگنت هـب رـجنم تـسا نکمم هک ولگ و نابز ،تروص متور(واکنش افزایش حساسیت 

   تـفاب بـیرخت(      ینالـضع درد و فعـض ،یطاـخم حوطـس اـی و یتسوپ دیدش تاعیاض، )گردد
 ).عضالنی که با تغییر رنگ ادرار همراه است

  وراد نـیا مدرم تیرثکا و از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست نگرانینیازي به 
 .شکلی مصرف می کنندرا بدون هیچ م

      رـگا اذـل دـننک زورـب ناراـمیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع
 .متوجه عوارض جانبی دیگري شدید به پزشک خود اطالع دهید

  :شرایط نگهداري
دسترس اطفال نگهداري دید و دور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 

 . دشو
  :دفتر مرکزي

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

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل
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