
ســبحان دارو

 کارپین اکس
کاربازپین اکس :نام ژنریک

روکش دار قرص  :شکل دارویی
  دروـخرب   موهفماـن  اي  هـتکن   هـب رگا. باشد شما بسیار سودمند می  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

.   دـینک تروـشم دوخ زاسوراد ای  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   کردید یا به
   زیوـجت امـش   یـلعف يرامیب  دارو براي  این .استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شودبل از ق
در .  دـینک   يراددوـخ   نارـگید   هـب  آن    هیـصوت اـی    هباـشم دراوـم رد  آن   فرـصم زا اذل ،تسا هدیدرگ

  ارو سنجیدهد  از مصرف  فواید حاصل  در مقابل  آن  خطرات دارو باید  یک  مصرف  براي  گیري تصمیم
 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوندکارپین  اکس مورددر  .شود

  :منع مصرف موارد
و   دـیراد  نیپزاـبراک  سـکا      يوراد هـب کـیژرلآ اـی يداـعریغ شنـکاو هنوگ ره ۀقباس هکیتروص رد

  هـب دارنده یا رنگها،همواد نگ دیگري مانند غذاها، همچنین در صورت داشتن  حساسیت به هر ماده
  شیازـفا شنکاو: این دارو شامل موارد ذیل می باشند موارد منع مصرف .خود اطالع دهید پزشک

  دارویا سایر محتویات  کاربازپین اکس حساسیت به
  :حاملگی

  اـمتح  ندـش رادراب دصق ای يرادراب تروص ردکنترل حمالت صرع در دوره بارداري اهمیت دارد لذا 
       ضراوـع نیـنج يارـب تـسا نـکمم زـین عرص دض يمصرف داروها .کنیدبا پزشک خود مشورت 

.   دـنک یـم زیوجت ار وراد ،یلامتحا تارضم و عفانم هب هجوت اب ناتکشزپ اذل دشاب داشته ناخواسته اي
 .متوقف نکنیدبدون بررسی پزشک در طول بارداري مصرف دارو را 

  :شیردهی
.   دـینک تروـشم دوخ کشزپ که در دوره شیردهی به سر می برید، قبل از مصرف دارو با در صورتی

   دـنزرف هـب دـ یابن ،ی کنندمادرانی که این دارو را مصرف ماین دارو در شیر مادر ترشح می گردد لذا 
  .خود شیر دهند

  :مصرف همراه با سایر داروها

 یا غذایی بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی حتی داروهاي ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
   مـهم اـصوصخم.   دـیهد عالـطا زاسوراد ای کشزپ هبیا اخیرا مصرف کرده اید، نید را مصرف می ک

 :شک شما از مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشدزپ است که
 جلوگیري از بارداري برايداروهاي ضد بارداري هورمونی مانند قرصهاي خوراکی 
ن و الموتریژین توئی سایر داروهاي ضدصرع مانند کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی 
 دـننام(داروهاي کاهنده سدیم خون مانند مدرها، دسموپرسین و داروهاي ضد التهاب استروئیدي  

 )ایندومتاسین
جهت درمان ) مانند ایزوکربوکسازید، سلژیلین و فنلزین(اکسیداز  هاي مونوآمین لیتیم و مهار کننده

 اختالالت خلقی
 د سیکلوسپورین و تاکرولیموسکننده سیستم ایمنی ماننمهار داروهاي 

  :سایر بیماریها
.  دـهد رارق ریثأت تحت ار کاربازپین اکسحضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 

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

دـیراد نیپزاـمابراک هـب یعیبط ریغ تیساسح رگا: مازپینسابقه واکنش افزایش حساسیت به کاربا،    
  يراـمیب   يوـیلک يراـمیب. کارپین نیز حساسیت نشان دهید درصد احتمال دارد که به اکس 25

    یـگنت ،یـبلق يراـمیب  دـنراد تاعیام سابتحا هک ینارامیب رد ردم ياهوراد فرصمکبدي جدي 
 در نتیجه تجمع مایعات تورم پاهاو نفس 

  :دارو اینمناسب  فروش مصر
روـشورب رد دوـجوم یـیوراد روتسد اب رگا یتح ،دارو را دقیقا طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید    

   اـب ار وراد نـیا . دـینک تروشم دوخ زاسوراد ای کشزپ اب ههبش هنوگ ره تروص رد و متفاوت باشد
   تـسا نـکمم.  دـییامن لیم ااین دارو را می توانید قبل و یا بعد از غذ .یک لیوان آب میل نمایید

  نییاـپ زود اب تسا نکمم لاثم يارب(پزشکتان در مورد مصرف این دارو دستور خاصی داشته باشد 
   روـط هـب وراد نـ یا).  دـهد شیازفا رثوم و بسانم زود هب یجیردت شیازفا اب سپس و دیامن عورش

    لـماک کـشزپ روتـس   د قـبط ار ناـمرد هرود هـشیمه. معمول در دو دوز منقسم تجویز می گردد
   دوـخ کـشزپ     اـب وراد زود میـظنت يارـب ،دـیرب یم جنر وي و یا کبدياگر از نارسایی کلی. نمایید

 .کنیدبدون دستور پزشک از تغییر دوز و یا قطع مصرف دارو خودداري  .مشورت کنید

  :دوز فراموش شده
  اـب.    دـییامن فرـصم ارـنآ ،ندروآ  داـی هب ضحم هب ،دیدرک شومارف ار وراد زا زود کی فرصم رگا
  هـب و هدش فرصنم هدش شومارف زود فرصم زا ،دیدروآ دای هب يدعب زود نامز کیدزن رگا لاحنیا

در  . دـینکن ربارب ود هدش شومارف زود ناربج تهج هب ار وراد زود زگره. رژیم منظم قبلی برگردید
 .صورت فراموشی چند دوز از دارو با پزشک خود مشورت کنید

 :رف بیش از حدمص
      هـعجارم یناـمرد زـکارم اـی کـشزپ هب اعیرس هدش هیصوت رادقم زا شیب یقافتا فرصم تروص رد

   ،عوـهت ،هجیگرـس ،یگدولآ خوابمی تواند منجر به عوارضی مانند مصرف بیش از حد دارو . نمایید
     ،عرـص تالـمح شیازـفا ،ینالـضع شرپ ،یجیگ ،توخر ،هدشن لرتنک تاکرح شیازفا ،غارفتسا
.گردددم تعادل و یا حرکات غیر طبیعی چشم ع

 :احتیاطاتو  هشدار ها

      یناـمرد زـکارم هـب اـی و دـینک تروشم دوخ کشزپ اب تعرس هب ریز ردان ضراوع زورب تروص رد
 :مراجعه نمایید

 شامل عالئمی مانند تورم لب ها، پلک ها، صورت ) مانند سایر داروها(واکنش افزایش حساسیت
 .می باشد فسی، تب به همراه تورم غدد و ضایعات پوستی و تاولو گلو، اختالل تن

زا يا هناـشن   تـسا نـکمم     هـک مـشچ هـمحتلم اـی تسوپ يدرزهمراه با  عالئم شبه آنفوالنزا   
 .باشد هپاتیت دارویی

 بررسی فوري توسط پزشک داردنیاز به افزایش بروز حمالت صرع در کودکان. 
 دـننام )   تـکالپ اـی  زـمرق ،دیفس ياه لوبلگ حطس شهاک( اختالالت خونیاگر عالئم احتمالی  
     تـنوفع زا یـشان بـت ،زرـل  ،هجیگرـس ،دردرس ،یگدیرپ گنر ،شزرو نیح سفنت یگنت ،یگتسخ

    هـب لـیامتم یتـسوپ تاعی اـض ،ینیب زا يزیرنوخ ،يدوبک ای يزیرنوخ ،یناهد مخز ،دردولگ ،مکرر
 .کردید را مشاهده هاي چرکی پوست قرمز یا ارغوانی و یا جوش

يرازآدوـخ راککاربازپین ممکن است در موارد نادري منجر به اف داروهاي ضد صرع مانند اکس  
 .در صورت بروز این افکار بالفاصله با پزشک خود مشورت کنید. و خودکشی گردد

 یـمئالع تسا نکمم ییاهتشا یب و عوهت ،بت ،یگتسخ ،)به ویژه در صورت(جوش هاي قرمز  
 .اشداز لوپوس دارویی ب

 شهاـک زا یمئالع تسا نکمم عرص دیدشت وتکرار شونده بی حالی، گیجی، انقباض عضالنی  
 .باشد) هیپوناترمی(سدیم خون 

هدـعملازول باـهتلا زا یـمئالع تـسا نـکمم ییاهتـشا یـب و عوـهت ،مکـش یناـقوف هیحان درد           
 .باشد) پانکراتیت(
تـسا نـکمم یگدروـخ ام    رـس ساـسحا و ینالـضع فعـض ،وم شزیر ،یگتسخ ،نزو شیازفا    

 .عالئمی از کم کاري غده تیروئید باشد
  :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  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  اثرات ناخواسته

   عـفر   لـباق و   یـنیب  شیـپ  قابل  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
 یگتـسخ   ،دردرـس ،یگدوـلآ   باوـخ ،هجیگرـس:  دروـم هد بهعوارض جانبی با شیوع بیش از یک  ،

 تهوع، استفراغ و یا دوبینی
 نزو شیازـفا    ،لاهـسا ،تـسوبی ،یمکـش درد: ده مورد بهعوارض جانبی با شیوع کمتر از یک،  

  رد لالتـخا  ،یـجیگ ،  يریذـپ کـیرحت   ،یتواـفت یـبتوجهی،  کم، فراموشیکاهش تمرکز، ضعف، 
 .راش پوستی، ریزش مو و آکنهبینایی،  اختاللتعادل، لرزش، تاري دید، 

   ار وراد نـیا مدرـم تیرثکا و از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست نگرانیه نیازي ب
 .بدون هیچ مشکلی مصرف می کنند

  هـجوتم رگا اذل دننک زورب نارامیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع
 .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 

 . دشو
  :دفتر مرکزي

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

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل


