
ســبحان دارو

 سبحان-ریزاتریپتان
 

ریزاتریپتان :نام ژنریک
 قرص خط دار :شکل دارویی

برخورد کردید   نامفهوم  اي نکته  اگر به. باشد شما بسیار سودمند می  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه
ل از ـ بق.    دـینک تروـشم دوـخ زاسوراد ای  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   یا به

    هدـیدرگ زیوـجت امـش    یـلعف يراـمیب  دارو براي  این .استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود
  براي  گیري در تصمیم. کنید  خودداري  دیگران  به  آن  یا توصیه  در موارد مشابه  آن  است، لذا از مصرف

  دروـمدر  . دوـش   هدیجنـس وراد  رفـ صم زا    لـصاح دـیاوف   لـباقم رد  آن  خطرات دارو باید  یک  مصرف
 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوندریزاتریپتان 

  :منع مصرف موارد
  رد نیـنچمه و  دـیراد  ناـتپیرتازیردر صورتیکه سابقۀ هر گونه واکنش غیرعادي یا آلرژیک به داروي 

   دوـخ کـشزپ هـ ب  ،اـهگنر ای هدنرادهمواد نگ دیگري مانند غذاها، صورت داشتن  حساسیت به هر ماده
   هـب تیـساسح شیازفا شنکاو: این دارو شامل موارد ذیل می باشند موارد منع مصرف .اطالع دهید
   يزـغم هتکـس هقباسسابقه حمله قلبی یا اسپاسم عروق کرونري دارویا سایر محتویات  ریزاتریپتان

  کیمکـسیا  يراـمیب  هدـشن لرتنک نوخ راشفبیماریهاي عروق محیطی یا حمله ایسکمیک گذرا 
  تعاـس 24  یـط ارگوتامینو یا ) مانند سوماتریپتان( سایر داروهاي هم دسته همزمان مصرف روده 

  نیـمآ ونوم ياه هدننک راهم نامزمه فرصم )همراه با فلج نیمه بدن( پلژیکمیگرن همی گذشته 
  ییاـسران  هتـشذ گ هـتفه 2  یـط  دـیلوزنیل ای و کلوبماید، ترانیل سیپرومین، پارژیلینومانند ماکسیداز 

 کلیوي و کبدي شدید 
  :حاملگی

   ارـیز ،دـینک تروشم دوخ زاسوراد ای کشزپ اب وراد فرصم زا لبق نآ هب مادقا ای و يرادراب تروص رد
    و عفاـنم هـب هـجوت اب ناتکشزپ و دشاب یمن دوجوم ناسنا نینج رب وراد تارثا دروم رد یفاک تاعلاطم

 .مضرات دارو تصمیم به تجویز می گیرد
  :شیردهی

   هرود رد  هکیتروـص رد اذل ،مطالعات انسانی کافی در مورد ترشح دارو در شیر مادر در دست نیست
  .شیردهی به سر می برید، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید

 :اطفال

  ینـس هورگ نیاسال، مصرف آن در  6کودکان زیر  دربا توجه به اثبات نشدن ایمنی و اثربخشی دارو 
 .توصیه نمی گردد

 :سالمندان

      وراد فرـصم اذـل ،تـسا رتـشیب نادنملاـس رد یقورع و یبلق و يویلک ،يدبک تالکشم زورب لامتحا
 .بایستی با دوز کمتر و احتیاط انجام گیرد

  :مصرف همراه با سایر داروها

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

   یبناـج ضراوـع زورب لامتحا ریز ياهورادزیرا  شک شما از مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشدزپ
 : را افزایش می دهند

 و ناـتپیرت ند سوماتریپتان، ناراتریپتان، زولمیمان) تریپتانها(سایر داروهاي هم دسته   . . .ياـهوراد  
)  یگدرـسفا دض(مهار کننده مونو آمین اکسیداز مانند مکلوبامید، فنلزین، ترانیل سیپرومین یا پارژیلین 

   ناـمرد تـهج(    نیماـتوگرا وردـیهد و نیماـتوگرا دننام وگرا ياهدیئولاکلآ). بیوتیک آنتی(یا لینزولید 
  ناـتپیرتازیر فرصم زا تعاس 6 دست کمبایستی  :)جهت حمله میگرن(سرژید  صرف متیم) میگرن

  روکذـم ياهوراد رگا بالعکس کنید وسرژید را مصرف  ارگوتامین و متی گذشته باشد تا داروهایی مانند
  راـهم  لوـلونارپورپ.  دـییامن    فرـصم ار ناـتپیرتازیر تعاـس 24 پس از بایستی ،کنید مصرف می را

  راـهم. . .    و نیتـسکولف ،مارپولاتیـس      سا ،نیلارترـس دـننام نینوتورـس بذـجزاب یباـختنا ياه کننده
  هاـیگ   يواـح تاـبیکرت لوکستینوکسین و دنفرین مانند ونالف ونین و نوراپیهاي بازجذب سروت ندهکن

 علف چاي یا سنت جونز وارت
  :سایر بیماریها

مطمئن . را تحت تأثیر قرار دهد ریزاتریپتانف حضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصر
    عالـطا دوـخ کـشزپ هب ار لیذ رد هدمآ دراوم اصوصخم دوخ رگید یکشزپ لکشم هنوگ ره هک دیوش

 :دهید
يرـنورک قورـع تالکـشم ریاس ای مانند حمله قلبی( بیماریهاي قلبی و عروقی   ( يدـبک ییاـسران   
 نارسایی کلیوي گذرا سکته مغزي یا حمله ایسکمیک سردردهاي همراه با ضعف اندامها، مشکل 
 

 
 

)   بـلق متـیر رد یمظن یب(آریتمی مشکالت گوارشی  بیماریهاي عروق محیطی تعادلی و حرکتی
دیابت

   :دارو اینمناسب  روش مصرف
زاـسوراد اـی کشزپ ادارو را دقیقا طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه ب   

خرد کردن یا جویدن دارو خودداري از  .این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید .خود مشورت کنید
   اـب ار وراد نـیا  هـک مصرف دارو همراه با غذا سرعت جذب را کاهش می دهد، لذا بهتر است .نمایید
   هـک يدارـفادر .  ددرـگداري   دوـخ تعاـس 24از مصرف بیش از دو دوز در . خالی میل نمایید معده

    يریگـشیپ ياـهوراد هـک يدارفا رد. کمتري توصیه شده است ، دوزندمشکالت کلیوي یا کبدي دار
 .      تـسا هدـش هیـصوت يرـتمک زود ،دـننک یـم فرصمرا ) مانند پروپرانولول(از حمالت میگرنی کننده 
سالمندان ممکن است به مقادیر کمتري از دارو نیاز داشته باشند.

  :ف بیش از حدمصر
.    دـینک تروـشم دوـخ  زاـسوراد ای پزشک اب ًاعیرس هدش هیصوت رادقم زا شیب یقافتا فرصم تروص رد

  شـغممکن است منجر به عوارضی مانند سرگیجه، خواب آلودگی، استفراغ، مصرف بیش از حد دارو 
.گرددکاهش ضربان قلب و  کردن

 :احتیاطاتو  هشدار ها

 باشدو فقط براي تسکین حمالت می  گرددنمی  تجویزحمالت میگرن  براي پیشگیري ازاین دارو .
       ینوـخ حطـس شیازـفا لـیلد هـب لوـلونارپورپ   دـننام هدـننک يریگشیپ ياهوراد اب فرصم تروص رد

 .دوز کمتري توصیه می گردد ،ریزاتریپتان
بان     رـض شیازـفا ،قـیرعت شیازـفا سفتی عضالت، قراري، لرزش، در صورت بروز عالئمی مانند بی

با پزشک خود مشورت و مصرف دارو را قطع ) به خصوص افزایش فشار خون(قلب، نوسان فشار خون 
 .کنید
 و )      لاـتمزنیرپ نیژـنآ ،یـبلق هتکـس هقباـس(   يرـنورک قورـع تالکشم هک ینارامیب رد ورادمصرف

  راـش ف شیازـفا ، یـبلق تالکشم ریاس رد. دارند، ممنوع است و کنترل نشده شدیدافزایش فشار خون 
 .نیز باید با احتیاط مصرف شودمشکالت کلیوي و کبدي خون خفیف و متوسط 

 هـب و هدوـمن عـطق ار وراد فرـصم ،)  اـهوراد ریاـس دننام(در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت     
 . مراکز درمانی مراجعه نماییدپزشک یا 

 در صورت بروز این . تاري دید گرددیا مصرف این دارو ممکن است سبب سرگیجه، خواب آلودگی و
 . عالئم از رانندگی و کار با ابزارآالتی که نیاز به هوشیاري کامل دارند خودداري نمایید

اـب وراد فرـصم زا لـبق ،دـیراد زوـتکال لـمحت مدع هقباس رگا اذل ،دشاب این دارو حاوي الکتوز می       
 .پزشک خود مشورت نمایید

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

.  دـینک    هـعجارم دوـخ     کـشزپ هـب یلکـشم ره زورب  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  ناخواسته
   هـب.  دـشاب  یـم  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی  عوارض

  .باشد آنها می  مصرف  عدم  کمتر از عوارض  مراتب داروها به  عوارض  باشید که  داشته خاطر
 نزوـس نزوـس ساـسحا  ،یگدوـلآ باوخ ،هجیگسر: ده مورد بهاز یک  کمترعوارض جانبی با شیوع    

   ،یباوـخ یـب  ،دردرـس   ،نـهذ درـکلمع تعرس شهاک، )هیپوستزي(پوست  المسه شدن، کاهش حس
  ساـسحا  ،همـضاهءوس    ،لاهـسا ،غارفتـسا  ،عوـهت ،ناهد یکشخ، قرمزي صورتگلودرد، تپش قلب، 

 .سنگینی در قسمتهاي مختلف بدن، درد شکمی یا قفسه سینه
 لداـعت مدع ،یهاگآ حطس شهاک ،ناهد دب معط: مورد صد بهعوارض جانبی با شیوع کمتر از یک،  

     ،یـگتفرگ رـگ ،نوـخ راـشف شیلرزش، غش کردن، تاري دید، بی نظمی یا افزایش ضربان قلب، افزا
     درد و سـفن یـگنت ،تیـساسح شیازـفا شنکاو ،ریهک ،تشنگی، راش پوستی، خارشافزایش تعریق، 

  . عضالنی
اکثریت مردم این دارو را بدون  و از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست نگرانینیازي به 

 .هیچ مشکلی مصرف می کنند
      هـجوتم رـگا اذـل دـننک زورـب نارامیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدعوارض دیگري که در باال نیام

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

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

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

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل


