
ســبحان دارو

 سبحان-اچ-تریامترن
اچ-تریامترن :نام ژنریک

 قرص خط دار :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 .از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود بلق
در .  دـینک   يراددوـخ   نارـگید   هـب  آن    هیـصوت اـی    هباـشم دراوـم رد  آن   فرـصم زا اذل ،تسا هدیدرگ

  دارو سنجیده  فاز مصر  فواید حاصل  در مقابل  آن  خطرات دارو باید  یک  مصرف  براي  گیري تصمیم
 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوند  )تریامترن و هیدروکلروتیازید( اچ-تریامترن مورددر  .شود

  :منع مصرف موارد
  نیـنچمه و دارید  اچ-تریامترندر صورتیکه سابقۀ هر گونه واکنش غیرعادي یا آلرژیک به داروي 

   کـشزپ هـب  ،اـهگنر ای هدنرادهمواد نگ ها،دیگري مانند غذا در صورت داشتن  حساسیت به هر ماده
   شیازـفا شنـکاو:       دنـشاب یـم لـیذ دراوـم لماـش وراد نـیا موارد منع مصرف .خود اطالع دهید

     يدـبک اـی و يوـیلک تالالتـخا  دارو  تاـیوتحم ریاس ای تریامترن، هیدروکلروتیازید حساسیت به
  يراـمیب(   نوـسیدآ يراـمیب)  یمـسلکرپیه و یملاکرپیه(باال بودن پتاسیم و کلسیم خون جدي 

  فرـصم)   تـباید بـسانمان لرتنک زا یشان يدج تالکشم(کتواسیدوز دیابتی ) غده فوق کلیوي
   اـب ناـمزمهمصرف سایر داروهاي نگهدارنده پتاسیم مانند آمیلوراید و اسپیرونوالکتون با همزمان 

 )نمک پتاسیم(نمک رژیمی پتاسیم  مکمل هاي
  :حاملگی

  دـینکري یا قصد باردار شدن، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود مشورت در صورت باردا
 .ایمنی دارو در دوره بارداري به اثبات نرسیده استزیرا 

  :شیردهی
    رد و يراددوـخ یهدریـش هرود رد نآ فرـصم زا اذل ،هیدروکلروتیازید در شیر مادر ترشح می گردد

 .یر خود اجتناب نماییداز تغذیه کودکتان با ش نیز صورت تجویز
 :اطفال

 .ایمنی و اثربخشی دارو در اطفال به اثبات نرسیده است
  :مصرف همراه با سایر داروها

 یا غذایی بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی حتی داروهاي ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
   مـهم اـصوصخم.   دـیهد عالـطابه پزشک یا داروساز یا اخیرا مصرف کرده اید، را مصرف می کنید 

      میـظنت هـب زاـین تـسا نـکمم اریز شک شما از مصرف داروهاي زیر اطالع داشته باشدزپ است که
: مجدد دوز مصرفی دارو باشد

 داروهاي مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین مانند اناالپریل و لیزینوپریلتـباید دض ياهوراد  
  ياـهوراد   نوزاـتمازگد دـننام دیئورتساوکیتروک ياهودارین کلرپروپامید و انسولمتفورمین، مانند 

    لالتـخا رد هدافتـسا دروـم ياهورادمهار کننده گیرنده بتا مانند پروپرانولول، آتنولول و متوپرولول 
    ياـه هدـننک راـهم و    مارپولاتیـس ،نیتـسکولف دـننام داروهاي ضد افسردگیدو قطبی مانند لیتیم 

   راـک هـب یبلق ياه يرامیب نامرد رد هک کیتاپمس دلقم ياهورادلزین مونوآمین اکسیداز مانند فن
   ردـم ياـهوراد می روند مانند دوپامین و یا مورد استفاده در بیماري هاي ریوي مانند سالبوتامول 

   هـیلک ییاـسران زورب زا يدراوم( داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي مانند ایندومتاسین) ادرارآور(
   رد هدافتـسا دروـم   کیـسکوتوتیاس ياـهوراد  ینالـضع هدننک لش ياهوراد )گزارش شده است

 داروهاي ضد نقرس مانند آلوپورینولتاکرولیموس جهت جلوگیري از رد پیوند اعضا بدخیمی ها 
 داروهاي ضد انعقاد مصرف طوالنی احتمال افت پتاسیم را افزایش می دهد(داروهاي ملین(   

  :سایر بیماریها
.     دـهد رارـق ریثأـت تـحت ار اچ-تریامترنیر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف حضور سا

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

واکنش افزایش حساسیت  نارسایی کبدي نارسایی کلیوي یملاـکرپیه(افزایش پتاسیم خون ( 
هیپرکلسمی(یش کلسیم خون افزا( نقرس  آب و الکترولیتمشکالت  آریتمی)رد یـمظن یب  

   زوتاـمتیرا سوـپول     دـیئوریتاراپ هدـغ ياـه يراـمیب    يوـیلک ياـه گنـس دیابت) ریتم قلب
 )آب سیاه(گلوکوم زاویه بسته  سیستمیک

  :دارو اینمناسب  روش مصرف
ید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز دارو را دقیقا طبق دستور پزشکتان مصرف نمای

   اـی ییاـهنت هب تسا نکمم وراد نیا .این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید .خود مشورت کنید

سالمندان در . همراه با سایر داروهاي ضدفشار خون مانند مهار کننده هاي گیرنده بتا تجویز گردد
. کمتري توصیه شده است ، دوزندمشکالت کلیوي یا کبدي دار و افرادي که

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

 .هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید. گردیدرژیم منظم قبلی بر
  :مصرف بیش از حد

       هـعجارم یناـمرد زـکارم اـی کـشزپ هـب اعیرس هدش هیصوت رادقم زا شیب یقافتا فرصم تروص رد
   ،ینالـضع فعـضاستفراغ،  تهوع،می تواند منجر به عوارضی مانند مصرف بیش از حد دارو . نمایید

.گردد افت فشار خون و بی نظمی در ضربان قلب  خستگی،
 :احتیاطاتو  هشدار ها

 ناراـمیب هـلمج زا رطخ ضرعم رد نارامیب رد تریامترن ):هیپرکالمی(افزایش پتاسیم خون   
     میـساتپ شیازـفا بـجوم تـسا نکمم ،نادنملاس و لاح دب نارامیب ،تباید ،هیلک ییاسران هب التبم

     رد نوـخ میـساتپ حطـس یتـسیاب وراد یفرصم زود رییغت ای و هیلک ددر نارسایی عملکر. خون گردد
 .فواصل معین توسط پزشک بررسی گردد

زورـب رطخ تسا نکمم ،الاب ياه زود اب تدم ینالوط فرصم هژیو هب ،دیزایتورلکوردیه اب نامرد  
مسقیم  را افزایش دهد لذا در طول درمان پوست خود را از تابش) غیر مالنوم(سرطان پوست و لب 

      رد اـی و دـیا هتـشاد تـسوپ ناطرـس هقباس رگا. نور خورشید و یا اشعه ماوراء بنفش محافظت کنید
 . طول درمان به ضایعه پوستی غیر منتظره اي برخوردید، سریعا با پزشک خود مشورت کنید

 اـه لین، مدرها، م)مانند اناالپریل و لیزینوپریل(مهار کننده هاي آنزیم مبدل آنژیوتانسین مصرف،  
  نوـخ دنق هدنهاک ياهوراد ای و یبلق متیر هدننک لرتنک ياهوراد ،سرقن مورد استفاده درداروهاي 

   ياـهتیلورتکلا مظنـم شیاپ هب زاین چا-همراه با تریامترن) اعم از خوراکی یا تزریقی مانند انسولین(
 .توسط پزشک دارد) مانند پتاسیم(خون 
اـی کشزپ، مصرف دارو را قطع و به )مانند سایر داروها( در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت  

    نـکمم دـنراد اهدیمانوفلوـس ای و اهدیزایت ریاس هب يژرلآ هک ینارامیب. مراکز درمانی مراجعه نمایید
 .نشان دهند) متقاطع(است به این دارو نیز واکنش حساسیتی 

هـیواز موـکولگ اـی و داـح ینیسبب نزدیک بمانند هیدروکلروتیازید ممکن است  ییسولفونامیدها     
     هـب و عـطق ار وراد فرـصم ،مـشچ  هرـک دردبسته ثانویه گردند لذا در صورت بروز کاهش بینایی و 

    لـماوع زا تـسا نـکمم     نیلیـس یـنپ و اهدیمانوفلوـس هـب تیساسح هقباس. پزشک مراجعه نمایید
  .باشد براي بروز گلوکوم زاویه بستهخطرساز 

  :عوارض جانبی
  تارـثااین  تمام  اگر چه. مفید خود داراي یک سري اثرات ناخواسته می باشد  کنار اثراتهر دارو در 

.  دـینک    هـعجارم دوـخ   کـشزپ هب یلکشم ره زورب  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  ناخواسته
  به. باشد می  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی  عوارض

همچنین  .باشد آنها می  مصرف  عدم  کمتر از عوارض  مراتب داروها به  عوارض  باشید که  خاطر داشته
     رد صوـصخ هـب هلئـسم نـیا.  ددرـگ  یـم ندب یفاضا بآ عفد ببسراردا تاعفد شیازفا اب وراد نیا

 .دهد شروع درمان بیشتر خود را نشان می
،  دردرـس ، فعـض     ییاهتـشا یـب و درد لد ،تـسوبی اـی ال هـسا،  غارفتـسا ،عوهت: عوارض جانبی

   تـسش صوـصخ هب لصافم دردتشنگی و خشکی دهان  بی خوابی و  ، خواب آلودگیسرگیجه
تغییر سطح عالئم التهاب مفاصل مانند درد، سفتی و یا تورم مفاصل بثورات جلدي ) نقرس(پا 

  گنـس و   نوـخ دـنق  ، کـیروا دیسا ،اوره ، تغییر سطح)کلسیمپتاسیم، سدیم و (الکترولیتهاي خون 
 کلیه

    ار وراد نـیا مدرـم تـیرثکا و  تـسین وراد نیا دروم رد هدش رکذ ضراوع تسیل زا نگرانینیازي به 
 .بدون هیچ مشکلی مصرف می کنند

    هـجوتم رـگا اذـل دننک زورب نارامیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع
 .ري شدید به پزشک خود اطالع دهیدعوارض جانبی دیگ

  :شرایط نگهداري
    يرادـهگن لاـفطا سرتـسد  و دـیددور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 

  :دفتر مرکزي

14118-53695 پستیکد،295شمارهغربی،فاطمیدکترخیابانتهران،
)013( 31883619: شکایاتبهرسیدگیتلفن
 Complaints@sobhandarou.com: لایمی

. دشو


