
ســبحان دارو

 الموژین
الموتریژین :نام ژنریک

 قرص خط دار :شکل دارویی
  دـیدرک دروخرب  نامفهوم  اي نکته  اگر به. باشد شما بسیار سودمند می  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

  زا لـبق.     دـینک تروـشم دوـخ زاـسوراد ای  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   یا به
شما تجویز گردیده است،   بیماري فعلی  دارو براي  این .ه از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شوداستفاد

  مصرف  براي  گیري در تصمیم. کنید  خودداري  دیگران  به  آن  یا توصیه  در موارد مشابه  آن  لذا از مصرف
  دراوـم  نیژوـمال مورددر  .شود  جیدهدارو سن  از مصرف  فواید حاصل  در مقابل  آن  خطرات دارو باید  یک

:منع مصرف موارد
 : ذیل باید در نظرگرفته شوند

 
 

  رد نیـنچمه و  دـیراد  نیژیرتوـمال  يوراد هـب کیژرلآ ای يداعریغ شنکاو هنوگ ره ۀقباس هکیتروص رد
    دوـخ کـشزپ هـب   ،اـهگنر اـی هدنرادهمواد نگ دیگري مانند غذاها، صورت داشتن  حساسیت به هر ماده

  دوـجوم یبناج تابیکرت ریاس ای نیژیرتومال هب تیساسح شیازفا شنکاو دوجو تروص رد. ددهی اطالع
.در قرص نباید این دارو مصرف گردد

    دـننک یـم فرـصم نیژی رتوـمال هک يدارفا زا یمک دادعت :عوارض پوستی تهدید کننده حیات
   ناـمرد مدـع      تروـص رد هـک دـندرگ يدـج یتـسوپ تالکشم و یتیساسح شنکاو راچد تسا نکمم

  قاـفتااین عالئم به احتمال زیاد در طی چند ماه اول درمان  .خطرناك و تهدید کننده زندگی می باشد
  ناـمزمه رگا ایو ، به ویژه اگر دوز شروع خیلی زیاد باشد یا مقدار آن خیلی سریع افزایش یابد می افتد

بنابراین  در کودکان شایع تر است، از عالئم برخی. ري به نام والپروات مصرف شده باشدبا داروي دیگ
     دوـخ کـشزپ اـب اعیرـسعالئم زیر باید در صورت بروز  .والدین باید مراقب وضعیت کودك خود باشند

   و دـیامن تـساوخرد امش يارب یلیمکت تاشیامزآ دریگب میمصتپزشک مشورت کنید، زیرا ممکن است 
   هـب زاـین)   نوـسناج سنویتـسا موردنس( بخواهد که مصرف دارو را متوقف کنید و حتی در صورت تایید

 .باشدمی قطع دائمی مصرف دارو 
 ندـش هـیال هـیال و لواـت دـننام خطرناکتريبثورات جلدي و قرمزي که ممکن است به واکنشهاي      

  زورـب یلسانت هاگتسد و اهمشچ ،ینیب ،ناهد فارطا رد رتشیبپیشرونده این ضایعات . پوست تبدیل شود
     تـسا هارـمه کیمتـسیس مـئالع و)    دیفـس لوـبلگ یعوـن(   لـیفونی زوـئا حطبا افزایش س و می نماید

 زخمهاي دهان، بینی، گلو و دستگاه تناسلی دهان درد یا تورم و قرمزي چشمهاهبـش مـئالع ،بت   
          نار هلاـشک و لـغب رـیز ،ندرـگ رد مروـتم ددـغ دوـجو اـی و تروـص مروتآنفوالنزا و خواب آلودگی 

ه یا آبی شدن انگشتان خونریزي و کبودي غیر منتظرلوـمعم دـح زا رتشیب یگدروخامرس ای دردولگ   
 افزایش سطح آنزیمهاي کبدي غدد لنفاوي تورمدرگیري کلیه یا کبد   

  :حاملگی
در صورتیکه . در صورت بارداري یا قصد باردار شدن، قبل از مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید

   عـطق ار وراد فرـصم کشزپ روتسدا این دارو هستید، هرگز بدون به دلیل ابتال به صرع تحت درمان ب
  کـشزپ طسوت هرابود دیاب یم یفرصم رادقملذا ، یابددارو تغییر  حین بارداري ممکن است اثرات. نکنید

   صیاـقن زورـب  لاـمتحا   تـسا نـکمم     يرادراـب لوا هـهام هـس رد وراد فرـصم همچنین. تنظیم گردد
   رادـقم هـک ددرگ روبجمپزشکتان و  افزایش دهد) کام شکري یاشکري لب (در موقع تولد  را مادرزادي
  .تجویز نمایداسید فولیک بیشتري 

  :شیردهی
        زا لـبق ،دـیرب یـم رـس هـب یهدریـش هرود رد هکیتروـص رد اذل ،ددرگ یم حشرت ردام ریش رد وراد نیا

  .مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید
  :هامصرف همراه با سایر دارو

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

  زود ددـجم      میـظنت هـب زاـین تـسا نـکمم اریز شک شما از مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشدزپ
 : مصرفی دارو باشد

 و تاـمابلف ،تاـماریپوت ،نیلاباگرپ ،ماتساریتول ،نیتنپاباگ ،نیپزابراکسکا دننام عرص دض ياهوراد ریاس   
  تـهج نویپورپوب لیتیم، آریپیپرازول یا االنزاپین جهت درمان مشکالت اعصاب و روان   زونیسامید

 درمان مشکالت اعصاب و روان یا ترك سیگار
  مـهم ،  هتـساوخان ضراوـعبروز چنین به دلیل تداخل بعضی داروها با الموتریژین و افزایش احتمال هم

  ریاـس  اـی     و عرـص ناـمرد تـهج تاورـپلاو: باشد ه پزشک از مصرف داروهاي ذیل نیز مطلعاست ک
    ناور و باـصعا تالکـشم ریاـس  اـی     و عرـص ناـمرد تـهج نیپزاـمابراکمشکالت اعصاب و روان 

پریمیدون و فنوباربیتال جهت درمان صرع توئین،  فنی ریسپریدون جهت درمان مشکالت اعصاب و
   يوراد بـیکرت دـننام دور   یـم راـک هب زدیا نامرد تهج هک ییاهوراد) آنتی بیوتیک(ریفامپین روان 

ین را   ژیرتوـمال درـکلمع ) یکاروـخ(  يرادراـب دض ياهورادبعضی از ریتوناویر با لوپیناویر یا آتازاناویر 
     شور اـی و دـهد رـییغت ار امـش يرادراب دض يوراد تسا نکمم ناتکشزپ اذلد، نده تحت تاثیر قرار می
. نمایدتوصیه  را  پیشگیري دیگري

 
 

  :سایر بیماریها
  نئـمطم.    دـهد رارـق ریثأـت تحت ار الموتریژینحضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 

 :کی دیگر خود مخصوصا موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطالع دهیدشوید که هر گونه مشکل پزش
 نارسایی کلیوي ناور و باـصعا   ياـهوراد ریاـس ای و به دنبال مصرف الموتریژینسابقه راش  هقباـس  

  تـسا نکمم هک دشاب یم بلق متیر رد لالتخا یعون(سندروم بروگادا  مننژیت به دنبال مصرف این دارو
 )اشته باشدزمینه ارثی د

  :دارو اینمناسب  روش مصرف
دوـخ زاـسوراد اـی کشزپ اب ههبش هنوگ ره تروص رد و دییامن فرصم ناتکشزپ روتسد قبط اقیقد ار وراد    

. از مصرف الکل در دوره درمان خودداري نمایید .این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید .مشورت کنید
ار وراد ناتکـشزپ تـسا نکمم اریز ،دینکن عطق یناهگانبطور شک و هرگز مصرف دارو را بدون دستور پز   

در   .   دـنک یـم نیـیعت شما وضعیت بیماريسن و به با توجه دوز دارو را پزشکتان . به تدریج قطع نماید
. کمتري توصیه شده است ، دوزندمشکالت کلیوي یا کبدي دار سالمندان و افرادي که

  :دوز فراموش شده
    رـگا لاـحنیا اـب. دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نماییداگر مصرف یک 

    یـلبق مظنـم مـیژر هب ووید نزدیک زمان دوز بعدي به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف ش
رو را دا   زا زود دـنچ رـگا .      دـینکن رـبارب ود هدـش شوـمارف زود نارـبج تـهج هب ار وراد زود زگره. برگردید

 .خود مشورت کنیدبا پزشک  رمانمجدد دفراموش کردید، جهت شروع 
  :مصرف بیش از حد

.       دـییامن هـعجارم یناـمرد زـکارم اـی کـشزپ هب اعیرس هدش هیصوت رادقم زا شیب یقافتا فرصم تروص رد
 :جدي زیر گرددعوارضی  سبب ممکن استمصرف بیش از حد دارو 

نیستاگموس( حرکات سریع و غیرقابل کنترل چشم( لداـعت مدع و ندب تاکرح رد یمظن یب و یتسس  
       تروـص رد و ندرـک شـغ ،يرایـشوه حطـس شهاـک ) یـمتیرآ( بی نظمی در ضربان قلب) آتاکسی(

پیشرفت اغما 
 :احتیاطاتو  هشدار ها

 در   وراد فرـصم.    دـندرگ یـم زیوـجت  یـبطقود لالتخا و عرص زا ختلفیانواع مداروهاي ضد صرع براي
  راـکفا   دـننام یکاـنرطخ ضراوع در موارد نادري منجر بهممکن است ، که اختالل دو قطبی دارندانی بیمار

  نیـنچمه .  دـینک تروـشم دوخ کشزپ اب در اسرع وقتدر صورت بروز لذا  گردد،خودکشی  خودآزاري و یا
  تروـصنگام وقوع در هرا الزم  اقدامات، تا قرار دادهاحتمال بروز چنین عالئمی  جریاننزدیکان خود را در 

   یـم رتـشیب دنراد لاس 25احتمال بروز این عارضه در هنگام شروع درمان و در افرادي که سن زیر . دهند
 .باشد
نـیا زورـب تروـص رد اذل ،ددرگ هجیگرس و یگدولآ باوخ ،دید يرات ببس تسا نکمم وراد نیا فرصم    

  .امل دارند خودداري نماییدعالئم از رانندگی و کار با ابزارآالتی که نیاز به هوشیاري ک
کـشزپ اـب وراد فرـصم زا لـبق ،دیراد زوتکال لمحت مدع هقباس رگا اذل ،دشاب این دارو حاوي الکتوز می     

 .خود مشورت نمایید
 اـی کـشزپ، مصرف دارو را قطع نموده و به )مانند سایر داروها(در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت   

  .مراکز درمانی مراجعه نمایید
ممکن است پزشکتان دوز کمتري تجویز نماید، دارید کلیوي یا کبديیکه مشکالت در صورت . 

  :عوارض جانبی
  تارـثا  نـیا  ماـمت    هـچ رـگا.    دـشاب یـم هتـساوخان تارثا يرس کی ياراد دوخ دیفم  هر دارو در کنار اثرات

   ضراوـع.  دـینک   هـعجارم دوخ  کبروز هر مشکلی به پزش  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  ناخواسته
    هتـشاد رطاـخ   هـب.  دـشاب می  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی

  .باشد آنها می  مصرف  عدم  کمتر از عوارض  مراتب داروها به  عوارض  باشید که
و بثورات جلدي سردرد: عوارض جانبی با شیوع بیش از یک تا ده مورد 
شزرـل  ،یباوـخ یب ،بی قراريخواب آلودگی، سرگیجه، : عوارض جانبی با شیوع کمتر از یک تا ده مورد،  

 کمردرددرد مفاصل و یا پرخاشگري، خشکی دهان، تهوع، استفراغ، اسهال، خستگی، تحریک پذیري، 
ریت مردم این دارو را بدون هیچ اکث و از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست نگرانینیازي به 

 .مشکلی مصرف می کنند
   ضراوـع هـجوتم رگا اذل دننک زورب نارامیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع

 .جانبی دیگري شدید به پزشک خود اطالع دهید
  :شرایط نگهداري

 . ددسترس اطفال نگهداري شودید و ز دور ا ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 
  :دفتر مرکزي

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

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل


