
ســبحان دارو

 امپرازول
امپرازول :نام ژنریک

 کپسول :شکل دارویی
  دروـخرب   موهفماـن  اي نکته  اگر به. باشد شما بسیار سودمند می  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

. یا داروساز خود مشورت کنید  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   کردید یا به
  زیوـجت امش  بیماري فعلی  دارو براي  این .ین دارو نکات زیر در نظر گرفته شودبل از استفاده از اق

در .  دـینک   يراددوـخ   نارـگید   هـب  آن    هیـصوت اـی   هباـشم دراوم رد  آن  گردیده است، لذا از مصرف
دارو    فرـصم زا    لـصاح دـیاوف   لـباقم رد  آن   تارـطخ  دـیاب وراد   کـی  مصرف  براي  گیري تصمیم

 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوندامپرازول  مورددر  .شود  سنجیده
  :منع مصرف موارد

  رد نیـنچمه و دارید امپرازولدر صورتیکه سابقۀ هر گونه واکنش غیرعادي یا آلرژیک به داروي 
  دوـخ کشزپ هب دارنده یا رنگها،همواد نگ دیگري مانند غذاها، حساسیت به هر مادهصورت داشتن 

  تیـساسح شیازفا شنکاو: این دارو شامل موارد ذیل می باشند وارد منع مصرفم .اطالع دهید
  پـمپ هدننک راهم ياهوراد ریاس هب تیساسح شیازفا شنکاو دارویا سایر محتویات  امپرازول به

   ریواـنیفلن يوراد فرـصم )  لوزارـپما سا و رابپرازول ،مانند پانتوپرازول، النسوپرازول(پروتونی 
 )HIVضد ویروس (

  :حاملگی
     تروـشم دوـخ زاـسوراد اـی کشزپ اب وراد فرصم زا لبق ،ندش رادراب دصق ای يرادراب تروص رد

 . نمایید
  :شیردهی

که در دوره شیردهی به سر می برید، قبل از  این دارو در شیر مادر ترشح می گردد، لذا در صورتی
   لوـمعم فرـصم رادقم دسر یمبه نظر البته  .مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید

 . دارو اثري منفی بر شیرخوار نداشته باشد
 :سالمندان

  اذـل ،دهد یم شیازفا ار یجیگ دننام یضراوع زورب لامتحا رغال دارفا و نادنملاس رد وراد فرصم
 .دوز کمتري براي درمان تجویز نمایدپزشکتان ممکن است 

 :مصرف همراه با سایر داروها

  اـی     ینیماـتیو لـمکم اـی یهاـیگ ،هخسن نودب حتی داروهاي ییهر دارو ،دارو اگر همزمان با این
  اـصوصخم. به پزشک یا داروساز اطالع دهیدیا اخیرا مصرف کرده اید، را مصرف می کنید  غذایی

 :شک شما از مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشدزپ مهم است که
ضد قارچ(کونازول ساکونازول و یا واریوکتوکونازول، ایتراکونازول، پ ( دیگوکسین)داروي قلبی (
 جنـشت و ینالـضع یـگتفرگ ،بارطضا نامرد تهج(دیازپام     (نیئوـت  یـنف  )عرـصدض  (دـض  

   تـهج کـیتویب  یـتنآ(  نیپماـفیر   اـک نیماـتیو ياه انعقادها مانند وارفارین و یا سایر مهار کننده
 )مورد استفاده در پیوند اعضا(س تاکرولیمو )HIVضد ویروس (آتازاناویر ) درمان بیماري سل

 تراو زنوـج تنـس اـی موـتاروفرپ موکیرپیاـه(گیاه علف چاي      (لوزاتـسولیس  )شگنـل ناـمرد   
ــاوب ــاکویی) متن ــدوگرل HIV (  سورــیو دــض(ناویر س ــب )  داــقعنا دــض(کلوپی ارلوتینی

 متوتروکسات 
 :سایر بیماریها

درمان مشکالت ذیل و یا حین  قبلاگر . ایدنمپنهان را  بیماریهاسایر این دارو ممکن است عالئم 
  :بروز نمود، به سرعت با پزشک خود مشورت کنید

 کاهش وزن و یا اشکال در بلع دل درد و یا سوءهاضمه استفراغ غذا و یا خون مدفوع سیاه
       شیازـفا ار ینوـفع لاهـسا زورـب کـسیر وراد نـیا فرصم(اسهال پایدار و یا شدید و یا خونی 

 ) دهد می
 :دارو اینمناسب  روش مصرف

اـی کـشزپ اـب ههبـش هـنوگ رـه تروص رد و دییامن فرصم ناتکشزپ روتسد قبط اقیقد ار وراد       
  شور و رادـقم  ناتکـشزپ .این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید .داروساز خود مشورت کنید

  زا دـعب وراد فرصجهت م. شما تعیین می کند وضعیت بیماريمصرف دارو را با توجه به سن و 
اگر بلعیدن دارو براي شما و یا کودکتان مقدور . تکمیل دوره درمان با پزشک خود مشورت کنید

  دـننام(   يدیـسا هوـیم بآ ای بآ ناویل کی اب ار نآ تایوتحم و دینک زاب یمارآ هب ار لوسپک ،دوبن
   رادـقم زـین وراد لمابراي اطمینان از مصرف ک .مخلوط و میل کنید) آب سیب، پرتقال و آناناس

    ياـه لوـنارگ ندـیوج زا. نصف لیوان آب را داخل لیوان مذکور بگردانید و سپس آن را بنوشید
.داخل کپسول خودداري نمایید

  :دوز فراموش شده
  اـب.     دـییامن فرـصم ارـنآ ،ندروآ داـیاگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به 

و به  ویداینحال اگر نزدیک زمان دوز بعدي به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف ش
 .هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید. رژیم منظم قبلی برگردید
 :مصرف بیش از حد

   تروـشم دوـخ زاسورادپزشک یا  اب به سرعتشده  در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه
 .کنید

 :احتیاطاتو  هشدار ها

 هاي منظم پزشکی دارد و در صورت بروز  نیاز به بررسی ) بیش از یکسال(مصرف درازمدت دارو
 .هر گونه عالیم جدید و یا غیر طبیعی با پزشک خود مشورت نمایید

 هاي  احتمال بروز شکستگی) هاي پمپ پروتونی دهمانند سایر مهار کنن(مصرف طوالنی این دارو
      ياـهوراد اـی و دـیراد ناوختـسا یکوـپ اگر. دهد لگن، مچ و یا ستون فقرات را اندکی افزایش می

 . مشورت کنیدپزشک خود  اکورتیکواستروئید مصرف میکنید، حتما ب
 کـشزپ اـب و  عـطق ار وراد فرصم ،و یا واکنش افزایش حساسیتدر صورت بروز بثورات جلدي   

 .خود مشورت نمایید
دـنراد  مرگوـلیک 10  زا رـتمک  نزو اـی و   دنـشاب یـم  لاـسکی ریز ی کهاز مصرف دارو در کودکان،  

 .خودداري نمایید
 رـگااین دارو بر توانایی شما در رانندگی و کار با ابزارآالت تاثیر خاصی ندارد ولی معمول  طوربه  

  يراددوـخ لامعا هنوگ نیا ماجنا زا آلودگی بروز نمود،خواب اي مانند سرگیجه و  عوارض ناخواسته
  .نمایید
 هـک  دـشاب یمخون کاهش سطح منیزیم ) مصرف بیش از سه ماه(یکی از عوارض نادر این دارو  

  هجیگرـس ای و جنشت ،یهاگانقباضات عضالنی غیرارادي، عدم آ پش قلب،عالئمی مانند خستگی، ت
   نـکمم ارـیز ، دـینکبه پزشک خود مراجعه و دارو را قطع مصرف  فوق در صورت بروز عالئم. دارد

 .    باشدخون  )لیتهايروالکت(امالح سطح نیاز به بررسی است 
  :عوارض جانبی

  نـیا  ماـمت    هـچ رـگا.  دـشاب یم هتساوخان تارثا يرس کی ياراد دوخ دیفم  هر دارو در کنار اثرات
    هـعجارم دوـخ  بروز هر مشکلی به پزشک  تفرد بروز نمی کند اما در صور  در یک  اثرات ناخواسته

   عـفر   لـباق و   یـنیب  شیـپ   لـباق  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی  عوارض. کنید
  اـهنآ   فرـصم   مدـع    ضراوـع زا رـتمک  مراتب داروها به  عوارض  باشید که  خاطر داشته  به. باشد می
  .باشد می
 و عوـهت ،خفن ،تسوبی ،لاهسا ،درد لد ،سردرد: ده مورد بهاز یک  کمترعوارض جانبی با شیوع  

 .استفراغ
 باوـخ ،ندش نزوس نزوس ساسحاسرگیجه، : مورد صد بهعوارض جانبی با شیوع کمتر از یک  
   و یگتـسخ ،شراـخ ،ریهک ،یتسوپ شار ،يدبک ياهمیزنآ حطس رییغت ،یجیگ ،یباوخ یب ،یگدولآ

 .تورم اندامها
 زـکارم هـب اـی و دینک تروشم دوخ کشزپ اب به سرعتزیر  و جدي دروارض ناعدر صورت بروز    

 :درمانی مراجعه نمایید
  ،یتـسوپ شار ،ندب ایو ولگ ،نابز ،اهبل مروت ،هنیس یناهگان سخ سخ(واکنش افزایش حساسیت 

  ،لواـت ،يزمرق(، سندروم استیون جانسون یا نکروز سمی اپیدرمال )غش کردن و یا اشکال در بلع
  تالکـشم و)  یجراـخ    یلـسانت هاگتـسد و اهمـشچ ،ناهد ،اهبل زا يزیرنوخ ای و تسوپ ندش اجد

 )  زردي پوست، تیرگی ادرار و خستگی(کبدي 
   ار وراد نـیا مدرـم تیرثکا و از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست نگرانینیازي به 

 .بدون هیچ مشکلی مصرف می کنند
  هـجوتم رگا اذل دننک زورب نارامیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدمایعوارض دیگري که در باال ن

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

    يرادـهگن لاـفطا سرتـسددید و دور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 
  نآ يواـح یطوق برد و دیرادهگن دوخ يدنب هبراي حفظ دارو از رطوبت، کپسولها را در بست. دشو

 .را بعد از مصرف ببندید
  :دفتر مرکزي

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

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل


