
ســبحان دارو

ایمی
 

 پرامین ایمی :نام ژنریک پرامین
 دار شروکقرص  :شکل دارویی

      هـب اـی دـیدرک دروـخرب  نامفهوم  اي نکته  اگر به. باشد می سودمندشما بسیار   براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه
   نـیا زا هدافتـسا  زا لـبق.  دـینک تروشم دوخیا داروساز   دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري  اطالعات

در   آن    فرـصم زا اذـل گردیده است،شما تجویز   فعلی بیماري  دارو براي  این .دارو نکات زیر در نظر گرفته شود
  آن   تارـطخ  دـیاب وراد   کـی  مصرف  براي  گیري در تصمیم .کنید  خودداري  دیگران  به  آن  یا توصیه  موارد مشابه

 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوند پرامین ایمیمورد در  .شود  ارو سنجیدهد  از مصرف  فواید حاصل  در مقابل
 :منع مصرف موارد

   تروـص رد نیـنچمه و  دـیراد  نیمارـپ ایمیداروي در صورتیکه سابقۀ هر گونه واکنش غیرعادي یا آلرژیک به 
در  .   دـیهد عالـطا دوـخ   کـشزپ هـب دارنده یا رنگها،همواد نگ دیگري مانند غذاها، حساسیت به هر ماده داشتن

    دوـخ کـشزپ اـب و هدومن يراددوخ وراد فرصم زا ،کند صورتیکه هر یک از موارد ذیل در مورد شما صدق می
   يا هـقلح هـس  ياـه     یگدرـسفا دـض ریاـس اـیو   نیمارـپ  یمیا هب تیساسح شیازفاواکنش  :مشورت کنید

هـلمح  اـی و )الکتریکی قلب ستم هدایتمشکالت سی(، بلوك قلب نامنظم قلبی مانند ضربان قلب هايبیماری  
  يراـمیب   يدـبک دیدـش يرامیب) مانیا(هاي شیدایی  رنج بردن از دورهد باشکه به تازگی اتفاق افتاده قلبی 

  ياـهیرامیب  اـی   یمکـش درد ،یتـسوپ ياهلوات دننام یمئالع هک) بیماري وراثتی گلبواهاي قرمز خون(پورفیري 
  اـی موـ کگلو( مایع زجاجیه چشمافزایش فشار اشکال در دفع ادرار  اردد )مرکزي و محیطی( اعصابسیستم 
  ،نیزـلنف ،دیزاسکوبرکوزیا ،نیمورپیس لینارت دننام زادیسکا هاي مونوآمین مصرف توام با مهار کننده) آب سیاه

 سال  6مصرف دارو براي سنین زیر روز گذشته  14سلژیلین و موکلوبماید و یا مصرف این داروها طی 
:حاملگی

 

   ببـس تـسا نکمم يرادراب رخآ ههام هس ردمصرف این دارو . در طی بارداري مصرف گردد ستیاین دارو نبای
       اـی و شزرـل ،نوـخ راـشف تارـییغت ،یـقلخ  جـک ،کولیک، خواب آلودگیتنفسی،  اختاللبروز مشکالتی مانند 

 .زایمان دستور به قطع دارو دهدهفته قبل از  7لذا پزشک نیز باید حداقل . شوددر نوزاد گرفتگی عضالنی 
  :شیردهی

 . در دوره شیردهی مصرف گرددستی نبایاین دارو در شیر مادر ترشح می گردد، لذا 
  :اطفال

 .سال توصیه نشده است 6مصرف این دارو در کودکان زیر 
  :مصرف همراه با سایر داروها

  فرـصم ار یا غذایی گیاهی یا مکمل ویتامینیبدون نسخه،  حتی داروهاي ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
   زا امـش کـشزپ مخصوصا مهم است که. به پزشک یا داروساز اطالع دهیدیا اخیرا مصرف کرده اید، کنید  می

 : مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشد
توئین، فنوباربیتال و کاربامازپین  باربیتوراتها، فنی داروهاي ضد صرع ماننددـننام) آورها خواب(ا ه بنزودیازپین  

     نینوتورـس بذـجزاب یباـختنا ياـه   هدـننک راـهم دننام اه ضدافسردگیدیازپام، نیترازپام، اگزازپام و آلپرازوالم 
    نیتوـکین نیزگیاـج ياـهنامرد    لـکلا هـب یگتـسباو نامرد تهج ماریسولف دي) فلوکستین و فلووکسامین(
یهجوـت مـک و یلاعف شیب نامرد تهج تادینف لیتم   )ADHD (نیراـفراو دـننام اـهداقعنا دـض     یـتنآ  

   نیدـینومیرب و نیدـینولکارپآ)  اـه    یمیخدـب ناـمرد تـهج(آلترتامین هیستامینها جهت درمان در حساسیتها 
  نیئدـکوردیه      يد و نیئدـک ،لوداـمارت ،ماـپوفن دـننام اـهدرد دضباکلوفن جهت درمان گلوکوم یا آب سیاه 

 ،وراپامیل، البتالول، پروپرانولول و کینیدین داروهاي قلبی مانند دیلتیازمنیژـنآ رد هدافتـسا دروـم ياـهوراد     
داروهــاي کاهنــده فشــار خــون ماننــد گوانیــدین،  نیتــرات دي صــدري ماننــد نیتروگلیســرین و ایزوســورباید

  یکـشزروانپ   ياـهوراد زا یـضعب)  اـهکیتروید(دبریسوکین، بتانیدین، متیل دوپا، رزرپین، کلونیدین و یا مدرها 
   ناـمرد تـهج نیلیژلس ای نوپاکاتناسایمتیدین جهت درمان زخم گوارشی مانند تیوریدازین و کلرپرومازین 

    اهتـشا  هدـنهاک ياـهوراد     نیزگیاـج ینوـمروه ياـهنامرد اـی یکاروخ ياه ضدبارداريبیماري پارکینسون 
 لـینف ،) نیرـفن  یپاروـن(  نیلاـنردآرون ،ن یلاـترپوزیا ،)نفرین اپی(مانند آدرنالین داروهاي مقلد سیستم سمپاتیک  

  تـهج ریوانوتیر) رود در بعضی داروهاي ضدسرفه و ضدسرماخوردگی به کار می(پروپانول آمین  افرین و فنیل
 )HIV(درمان ویروس ایدز 
  :سایر بیماریها

   دیوـش نئـممط. را تحت تأثیر قرار دهد پرامین ایمیحضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 
 :که هر گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصا موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطالع دهید

یزوفرنی و اختالالت دوقطبی اسکروانپزشکی مانند  مشکالتاـی  لـکلا  زا یـشان   تـیمورحم ءوـس لالتخا  
  ياـهیرامیب   ریاـس اـی وپرکاري تیروئید یا بزرگی غده پروستات ) گلوکوم( آب سیاهسابقه داروهاي ضدصرع 

   دیدـش تالالتـخا     نوـخ شدرـگ رد لالتـخا اـی نوخ راشف تفامغزي  ضربهسابقه تشنج یا غده تیروئید 
    اـی یـگدز تـشحو(   کـیناپ تالـمحتومور غده فوق کلیوي مانند فئوکروموسیتوما یا نوروبالستوما کلیوي 
  لاـمعا   دیـشاب یـم) ECT(  كوـشوالکتربا  تحت درمانداشتن لنزهاي تماسی یبوست مزمن ) هراس

)داروي بیهوشی استفاده می گردد(جراحی 
 :دارو اینمناسب  روش مصرف

زاـسوراد اـی کشزپ اب ههبش هنوگ ره تروص رد و دییامن فرصم کشزپ روتسد قبط اقیقد ار وراد نیا هشیمه   

 

  :دوز فراموش شده
     شوـمارف ار وراد زا زود کـی فرـصم رـگا.  دـینکن ربارب ود هدش شومارف زود ناربج تهج هب ار وراد زود زگره

  ار وراد زود زـگره. به رژیم منظم قبلی برگردیدز آن پس او وده کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نم
 .به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید

 :مصرف بیش از حد
  مـئالع .   دـییامن هـعجارم یناـمرد زکارم ای کشزپ هب اعیرس هدش هیصوت رادقم زا شیب یقافتا فرصم تروص رد

قراري،  آلودگی، غش کردن، کما، بی ون، خواب، افت فشار خنامنظم مصرف بیش از حد دارو شامل ضربان قلب
.باشد سفتی عضالت، تهوع و استفراغ و یا تب می

 :احتیاطاتو  هشدار ها

از .      دـییامن هـعجارم کـشزپ هـب اعیرـس هدومن عطق ار وراد تیساسح شیازفا شنکاو هنوگ ره زورب تروص رد
  ،شراـخ(   يدـلج تاروـثب و)  عوـهت و ي داـعریغ نزو شهاک ،سفن یگنت ،هفرس ،زرل ،بت(عالئم آن پنومونی 

    و كوـش ،یـسفنت تالکـشم هب رجنم هک دشاب می) حساسیت به آفتاب و المپهاي آفتابی، تورم صورت و زبان
    نیمارـپ یـمیا دـننام یگدرسفا دض ياهوراد فرصم ،دیراد بارطضا ای یگدرسفا هکیتروص رد .گردد کما می

الزم به ذکر است که احتمال بروز این عارضه در . ایش می دهداحتمال بروز افکار خودکشی و خودآزاري را افز
   ناـیرج رد ار دوـخ ناکیدزن ای هداوناخ دارفا زا یکیبیشتر می باشد، لذا ) سال 25سنین زیر (جوانان و نوجوانان 

   دیدـشت اـی و راتفر رد رییغت هنوگ ره هدهاشم تروص رد ات دیهد رارق وراد نیا فرصم  زا یشان یلامتحا لکشم
  ،یباوـخ      یـب ،سارـه اـی کـیناپ تالـمح ،يرارق مانندافکار یا رفتار خودآزاري یا خودکشی، احساس بی(عالئم 

    عـلطم ار امـش مـه )   اـینام اـی ییادیـش ،كانرطخ و يداعریغ ياهراتفرپذیري، پرخاشگري، خشونت،  تحریک
    يرایـشوه يور رـب وراد نـیا با توجه به اثر احتمالی. دند و هم در صورت لزوم به پزشکتان اطالع دهنگردان

   طاـیتحا تالآرازـبا اب راک و یگدننار نیح آلودگی و تاري دید گردد، بایستی وابفرد که ممکن است منجر به خ
  وراد نـیا  اـب نامردپزشکتان ممکن است که حین . ده و در مواقع ضروري از انجام آنها پرهیز گرددکامل نمو

   مدـع هقباـس هکی تروـص رد.  دـیامن شیاپ مظنمصورت شما را به کبدي  آنزیمهاي یا سطح سلولهاي خونی و
    تروـشم دوـخ کـشزپ اب امتح وراد فرصم زا لبق ،دیراد ار زوتکال دننام) کربوهیدارتها(تحمل ترکیبات قندي 

     کـشزپنادند طـسوت درـف مظنـم شیاپ ،وراد نیا فرصم نیح مشکالت دندانبا توجه به احتمال بروز  .کنید
    روتـسد اـب طـقف و هدومن يراددوخ وراد یناهگان عطق زا یگدرسفا دض ياهوراد ریاس هباشم  .گردد توصیه می

 .دیپزشک دارو را به تدریج قطع نمای
  :عوارض جانبی

    هتـساوخان تارـثان ـ یا تمام  اگر چه .خود داراي یک سري اثرات ناخواسته می باشد مفید  اثرات در کنارهر دارو 
دارو ن ـ یا  جانبی  عوارض. کنید  مراجعهخود   پزشک به مشکلیبروز هر   در صورت ماا بروز نمی کندفرد   در یک

   ضراوـع    هـک دیـشاب    هتـشاد رطاـخ  به. باشد می  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  با پزشک  و مشورت  از آن  با آگاهی
  .باشد آنها می  مصرف  عدم  کمتر از عوارض  مراتب داروها به

   رـجنم تـسا نکمم هک نوخ دیفس ياهلوبلگ شهاک: خونیسیستم : باشد موارد زیر می عوارض جانبی شامل
،   ناـنز و نادرـم رد هنیس ندش گرزب ،یسنج تالکشم: ریز سیستم غدد درونگردد  بعضی از عفونتهابه بروز 

  حـشرت  مردنـس ،ندب نزو شهاک ای شیازفا ،نوخ دنق حطس تارییغت ،اه هنیس زا ریش حشرت شیازفا ای و دیلوت
  ،یگتـسخ  ،هجیگرـس ،  یباـی تـیعقوم  رد لاکـشا:  يزـکرم   باـصعا متـسیسآنتی دیورتیک هورمون ناکافی 

  ،یباوـخ     یـب ،يرگـشاخرپ ،یـقلخ تالکـشم ،يرارق آلودگی، ضعف، سردرد، اشکال در تمرکز، گیجی، بی خواب
    لرـتنک مدـع ،تالـض ع یـگتفرگ ،شزرل ،اهمادنا ندش رومروم ،يرارق توهمات بینایی و شنوایی، اضطراب، بی

ماننــد خشــکی دهــان، تــاري دیــد، دوبینــی، (کولینرژیــک  عضــالت، اشــکال در تکلــم، تشــنج، اثــرات آنتــی
)  یـشراوگ دادسنا و مشچ زجاجیهتعریق،گرگرفتگی، اشکال در دفع ادرار، گشادي مردمک چشم، افزایش فشار 

اـی يدـنت ،نوـخ راـشف شهاـک   اـی شیازـفا ،)افت فشار خون وضعیتی(سقوط حین برخاستن : سیستم قلبی      
  متـسیسECG (    یـبلق راوـن رد لاکـشا(  بـلق  یـکیرتکلا تیاده متسیس تالکشم و بلق نابرض نامنظمی
  رد لاکـشا:    دـبک و يوارفـص متـسیس    ناـبز اـی و ناـهد طاخم باهتلا ،ییاهتشا تهوع، استفراغ، بی: گوارشی

   ،وـم شزـیر:   اـهناگرا ریاـس) سفیدي چشمپوست و (، هپاتیت، زردي )افزایش آنزیمهاي کبدي(عملکرد کبد 
 وزوز گوش، جوشهاي ریز قرمز یا صورتی، افزایش ریسک شکستگی در مصرف کنندگان این نوع از داروها

     چیـه نودـب ار وراد نـیا مدرـم تیرثکا و از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست نگرانینیازي به 
 .مشکلی مصرف می کنند

      ضراوـع هـجوتم رـگا اذـل دـننک زورب نارامیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب عوارض دیگري که در
 .جانبی دیگري شدید به پزشک خود اطالع دهید

 :شرایط نگهداري
.دفال نگهداري شودسترس اطدید و دور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30 زیردر دماي 

 :دفتر مرکزي

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

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل

     يراددوـخ ناـمرد هرود رد لـکلا فرـصم زا . دـییامنمیل آب این دارو را با یک لیوان . خود مشورت نمایید
.از قطع مصرف دارو بدون دستور پزشک خودداري نمایید. نمایید


