
ســبحان دارو

  اس آرونالکسین
 آهسته رهش کسینونالف :نام ژنریک

 آهسته رهش کپسول :شکل دارویی
  تاـعالطا  برخورد کردید یا به  نامفهوم  اي نکته  اگر به. باشد می سودمندشما بسیار   براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

   رد رـیز تاـکن وراد نیا زا هدافتسا زا لبق. ت کنیدخود مشوریا داروساز   دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري 
  آن   هیـصوت ای  در موارد مشابه  آن  لذا از مصرف گردیده است،شما تجویز   فعلی بیماري  دارو براي  این .نظر گرفته شود

   فرـصم زا   لـصافواید ح  در مقابل  آن  خطرات دارو باید  یک  مصرف  براي  گیري در تصمیم .کنید  خودداري  دیگران  به
 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شونداس آر ونالکسین مورد در  .شود  دارو سنجیده

 :منع مصرف موارد
     نتـشاد تروـص رد نیـنچمه و دارید کسینونالفداروي در صورتیکه سابقۀ هر گونه واکنش غیرعادي یا آلرژیک به 

این موارد منع مصرف  .به پزشک خود اطالع دهید یا رنگها،دارنده همواد نگ دیگري مانند غذاها، حساسیت به هر ماده
 :ل موارد ذیل می باشددارو شام

 محتویات موجود در دارو به ونالفکسین یا سایر واکنش افزایش حساسیت نیـمآ ونوم هدننک راهمداروهاي مصرف  
  ببـس اهوراد نیا اب نیسکمصرف همزمان ونالف: روز گذشته 14طی ) جهت درمان افسردگی یا پارکینسون(اکسیداز 

 .، لذا از مصرف همزمان این داروها خودداري نماییدگردد می خطرناكبروز عوارض جانبی جدي و 
:حاملگی
  زا لـبققصد باردار شدن، ، لذا در صورت بارداري و یا نیست موجودبر جنین انسان از اثرات این دارو  دقیقیاطالعات 

  تاـعلاطم .می گیردبا توجه به منافع و مضرات این دارو تصمیم  تانپزشک .مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایید
      بذـجزاب ياـه هدـننک راـهم دـننام(داروهاي ضد افسردگی که دهد که نوزادان متولد شده از مادرانی  د نشان مییجد

ويـ یر   نوـخ راـشف شی  ازـفا و نوـخ شدرگ لالتخا هب التبا ضرعم رد ،دننک مصرف می) و نوراپی نفرین سروتونین
(PPHN) ناـمیاز زا دـعب لوا تعاـس 24    یـط دازوـن يدوـبک و عیرس سفنت لماش لکشم نیا مئعال. می باشند    

 .باشد می
:شیردهی

   میمـصت ناتکـشزپ اذل ،دشاب هتشاد راوخریش رب يا گردد و ممکن است اثرات ناخواسته این دارو در شیر مادر ترشح می
 . گرددقطع یید و یا مصرف دارو گیرد که شیر دادن به کودك را قطع نما می

 :اطفال
 .سال توصیه نشده است 18مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان زیر 

 :مصرف همراه با سایر داروها

   یـم فرـصم ار   ییاذـغ اـی بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی حتی داروهاي ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
    فرـصم زا امـش کـشزپ   هـک تـسا مهم اصوصخم. به پزشک یا داروساز اطالع دهید یا اخیرا مصرف کرده اید،کنید 

 : داروهاي زیر اطالع داشته باشد
د و در ننباید همراه با این دارو مصرف شو )جهت درمان افسردگی یا پارکینسون(هاي مونو آمین اکسیداز  مهار کننده

 .سین خودداري نماییدروز گذشته، از مصرف ونالفک 14این داروها طی صورت مصرف 
 قراري، توهم،  گردد که عالئمی مانند بی می کسین سبب بروز سندرم سروتونینمصرف داروهاي زیر همراه با ونالف

،  یبـصع)  ياهـسکلفر( ي اـهباتزاب  دیدـشت  ،نوـخ راشف تارییغت ،ندب يامد شیازفا ،بلق نابرض افزایش، عدم تعادل
      دـیلقت میخدـب کـیتپلورون مردنـس زا مردنـس نیا دیدش دراوم رد و دهد ن میاسهال، کما، تهوع و استفراغ از خود نشا

   شیازـفا و یـجیگ   ،دیدـش ینالـضع یگتفرگ ،قیرعت ،بلق نابرض افزایشتب،  مانندکند که سندرمی با عالئمی  می
  زـکر   م نیرـتکیدزن اـی کـشزپ هب اعیرس یمئالع نینچ زورب تروص رد تسا رکذ هب مزال. باشد آنزیمهاي عضالنی می
هاي انتخابی  سایر داروهاي ضد افسردگی اعم از مهار کننده )جهت درمان میگرن(تریپتانها : درمانی مراجعه نمایید

    وـنوم هدـننک راـهم(  دـیامبولکوم) آنتی بیوتیک(لینزولید . . . اي و هاي سه حلقه باز جذب سروتونین، ضد افسردگی
   نیـسوزاتنپ و نیدـیتپ ،لو داـتنپات ،لیناتنف ،لودامارت) و اضافه وزنجهت درمان چاقی (سیبوترامین ) آمین اکسیداز

)    هفرـس ناـمرد تـهج(    نافروتمورتـسکد يواـح ياـهوراد)     دیدـش ياـهدرد ناـمرد تـهج نیفروم هبش ياهوراد(
 کننده دردهاي شدید جهت درمان سوء محرومیت مواد و یا کنترل(داروهاي حاوي متادون (نلیـتم يواح ياهوراد  

  موکیرپیاـه(  تراو زنوـج تنس ای ياچ فلع هایگ يواح ياهوراد )خون هت درمان سطح باالي متهموگلوبینج(بلو 
)      یگدرـسفا و باوـخ تالکـشم ناـمرد تـهج(داروهاي حاوي تریپتوفان جهت درمان افسردگی خفیف ) پرفوراتوم

 يداـع رـیغ دـیاقع ،       یـسح اـی و ییاونـش ،ییاـنیب تاـمهوت ناـمرد تـهج) ضد جنون(داروهاي آنتی سایکوتیک،    
 . . . هاي غیر معمول و  بدبینی
 مشورت کنیدپزشک خود با در صورت مصرف داروهاي موثر بر ریتم قلبی حتما :ياـه کننده ریتم درمان داروهاي  

   هـب هـجوت(    نیزادـیرویت دـننام کیتوکیاـس یتنآ ياهورادمانند کینیدین، آمیودارون، سوتالول، دوفتیلید  قلبی نامنظم
  یـتنآ   لاـیرتکاب ياـهتنوفع نامرد تهج نیساسکولف آنتی بیوتیکها مانند اریترومایسین، ماکسی) م سروتونینسندر

 هیستامینها جهت درمان آلرژي 
کسین سبب تداخالت دارویی گشته که نیاز به احتیاط و مشورت با پزشک داردهمراه ونالف مصرف داروهاي زیر به :
 ضد قارچ(کتوکونازول (یکـشزپناور تالکشم نامرد تهج نودیرپسیر و لودهالوپری  )کیتوکیاـس  (لوـلورپوتم  
 داروهاي ضدبارداري خوراکی) مهار کننده گیرنده بتا جهت درمان فشار خون باال و مشکالت قلبی(

  :سایر بیماریها
   رـه هـک دیوشمطمئن . را تحت تأثیر قرار دهد کسینونالفحضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 

 :گونه مشکل پزشکی دیگر خود مخصوصا موارد آمده در ذیل را به پزشک خود اطالع دهید
 داروهاي سروتونرژیک با مصرف م سروتونینوسندرسابقه  لـخاد راـشف شیازـفا(مشکالت چشمی مانند گلوکوم    

   جنـشت هقباـس   يداـع رـی  غ و مظنماـن یـبلق متیر دوجوسابقه مشکالت قلبی سابقه فشار خون باال ) کره چشم
   دـننام نوـخ داقعنا دض ياهورادکبودي و یا اینکه  ،خونریزياحتمال بروز سطح سدیم خون  کاهشسابقه ) صرع(

  ساـسحا(      اـینام اـی  یـبطقود لالتـخا یگداوناـخ ای و یصخش هقباس افزایش کلسترولکنید  وارفارین مصرف می
  اجمیسابقه رفتارهاي ته) هیجان و تحریک بیش از حد

 
 

   :دارو اینمناسب  روش مصرف
دوـخ زاسوراد ای کشزپ اب ههبش هنوگ ره تروص رد و دییامن فرصم ناتکشزپ روتسد قبط اقیقد ار وراد نیا هشیمه  

از مصرف فراورده هاي . این دارو را همراه با غذا میل نمایید تا عوارض گوارشی آن به حداقل برسد. کنیدمشورت 
   لاـثم يارـب(روز مصرف نمایید شبانه  ی دراین دارو را همیشه در زمان مشخص. خودداري نماییدحین درمان الکلی 

   تروـشم دوـخ کشزپ اب، حتما هستیدمشکالت کبدي یا کلیوي  مبتال به اگر). دستورهر صبح و یا هر غروب طبق 
     کـشزپ روتـسد نودـب زـگره.   دـشاب هتـشاد توسط پزشکزیرا ممکن است که دوز داروي شما نیاز به تنظیم  کنید،

  یبناـج    ضراوـع زورـب زا اـت  دـیامکم ن به تدریج، زیرا ممکن است پزشکتان دارو را کنیدمصرف داروي خود را قطع ن
  ،یباوـخ   یـب ،دردرـس ،رس یکبس ،هجیگرس ،یگتسخعوارض جانبی ناشی از قطع ناگهانی دارو شامل . گرددجلوگیري 

     ساـسحا ،شوـگ زوزو ،یـجیگ ،يرگـشاخرپ ،يرارق تهوع، اسهال، بی کابوسهاي شبانه، خشکی دهان، کاهش اشتها،
.می باشد شوك الکتریکی، ضعف، تعریق، تشنج و یا عالئم شبه آنفوالنزا

  :دوز فراموش شده
با اینحال اگر نزدیک زمان . اگر مصرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نمایید

  وراد فرـصم زا.   دـیدرگرب یـلبق مظنم میژر هب و ویداز مصرف دوز فراموش شده منصرف ش اد آوردید،دوز بعدي به ی
 . بیش از مقدار توصیه شده در طی شبانه روز خودداري نمایید

  :مصرف بیش از حد
  یلاـمت حا مـئالع .در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعا به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید

  رـیغتم  اـمغا   اـت یگدوـلآ  باوـخ زا(  يرایـشوه حطس تارییغت ،بلق نابرض افزایشمصرف بیش از حد این دارو شامل 
.باشد ، تاري دید، تشنج یا غش کردن و استفراغ می)است

 :احتیاطاتو  هشدار ها

یـم شیازـفا صخش در زمان شروع درمان با داروهاي ضد افسردگی، خطر بروز افکار خودآزاري و یا خودکشی در   
  لاـمتحا تسا رکذ هب مزال. یابد، لذا در صورت بروز با پزشک خود مشورت نموده و یا به مراکز درمانی مراجعه نمایید

  ناـکیدزن ای و یمیمص ناتسود زا یکی. سال بیشتر می باشد 25بروز این عوارض در افرادي با سابقه قبلی و سن زیر 
   هدهاـشم تروـص رد و ایدراب خود قرار دهید، تا اطالعات این دارو را مطالعه نمخود را در جریان افسردگی و یا اضط

  .، تشدید افسردگی و یا اضطراب به شما اطالع دهدتغییرات رفتاري
 دـییامن هـعجارم یناـمرد زـکرم نیرـتکیدزن اـی کـشزپ هـب اعیرس ریز يدجنادر و در صورت بروز عوارض جانبی         :
سفنـت ای علب رد لاکشا ،خس سینه گرفتگی قفسه سینه، خس  اـهاپ اـی و اهتـسد ،وـلگ ،تروـص مروـت       ساـسحا  

  و مـئالع، خارش و کهیر شدید پوستی راشاضطراب، سرگیجه و لرزش، قرمزي و احساس گرمی ناگهانی پوست 
  ،فعـض)    ینوـفع يراـمیب مـئالع(     ازنالوـفنآ هبـش مـئالع و دردرـس،قیرعت ،زرل ،بت هاي سندرم سروتونین نشانه
  .)رابدومیولیز(یت و درد عضالنی بدون توجیه حساس
در صورت بروز عوارض جانبی زیر نیز با پزشک خود مشورت نمایید :خس سینه، تنفس سریع، افزایش  سرفه، خس

    هـک راردا یـگریت ،شراـخ  ،اهمـشچ ای تسوپ يدرزوجود مدفوع قیري شکل یا خون آشکار در مدفوع دماي بدن 
  تالکـشم    نوـخ راـشف شیازـفا ، مظنماـن  بـلق نابرض ،یبلق تالکشمباشد  می) پاتیته(عالئمی از التهاب کبد 

مشکالت عصبی مانند سرگیجه، سوزن سوزن شدن، مشکالت حرکتی و چشمی مانند تاري دید و گشادي مردمک 
قطع  ناشی ازمحرومیت  عالئم سوءپذیري  مشکالت روانپزشکی مانند بیش فعالی، سرخوشی و یا تحریکیا تشنج 

   صخـش تـسا نکمم نامرد هیلوا ياه در هفته .)اختالل در سیستم انعقاد خون(خونریزي طوالنی ناگهانی دارو 
    اـب لکـشم نـیا ندش ینالوط ای و بروزایستادن گردد، لذا در صورت  یادر نشستن  بی قراريو  تحریک پذیريدچار 

ان در مصرف کنندگان این دارو بیشتر است، به دلیل خشکی دهان ریسک پوسیدگی دند. کنید پزشک خود مشورت
  حطـس تسا نکمم وراد نیا فرصم .و دندان خود را کامال رعایت نماییدبهداشت دهان حین درمان با این دارو لذا 

    هدـننک راـهم ياـهوراد .دـ ن  درگ میـظنت اددـجمبایستی داروهاي ضد دیابت مصرفی قند خون را تغییر دهد، لذا دوز 
    یـخرب رد هـک ددرـگ  یـسنج عملکرد ممکن است موجب اختاللمانند ونالفکسین وراپی نفرین بازجذب سروتونین ن

   نئـمطم دوـخ  نـهذ    درـکلمع حطـس رـب وراد نیا ریثات نازیم زا هک ینامز ات .موارد پس از قطع دارو ادامه می یابد
  .ي نماییدخوددار ،دنی که نیاز به هوشیاري کامل داراز رانندگی و کار با ابزارآالت ،اید نشده

  :عوارض جانبی
   کـی رد  اثرات ناخواستهن ای تمام  اگر چه .خود داراي یک سري اثرات ناخواسته می باشد مفید  اثرات در کنارهر دارو 

  از آن  دارو با آگاهین ای  جانبی  عوارض. کنید  مراجعهخود   پزشک به مشکلیبروز هر   در صورت اما بروز نمی کندفرد 
  زا رـتمک   بـتارم  هـب اهوراد  عوارض  باشید که  خاطر داشته  به. باشد می  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  پزشک با  و مشورت

  .باشد آنها می  مصرف  عدم  عوارض
 خشکی دهان، تعریقتهوع، یبوست،  خواب آلودگی،سرگیجه، سردرد، : مورد10به  1عوارض جانبی با شیوع بیش از 
 یـسنج لـیم شهاـک ،یـجیگ ؛اهتـشا شهاـک ؛ضعف، خستگی، لرز: مورد10به  1 کمتر ازعوارض جانبی با شیوع،       

       ،دـید يراـت ؛تالـضع یتفـس ،ندـش نزوـس نزوس ،شزرل خوابی، رویاهاي غیر عادي؛ ري، بی، پرخاشگانزالفقدان 
  هزاـیمرگرفتگی؛ خپش قلب؛ افزایش فشار خون، گتگشادي مردمک، عدم تطابق چشم از دور به نزدیک؛ وزوز گوش؛ 

  هـنایهام تداع بی نظمی در  تکرر ادرار، اشکال در دفع ادرار؛راش پوستی خفیف و خارش؛ ، اسهال؛ کشیدن؛ استفراغ
 ؛ افزایش کلسترول  افزایش یا کاهش وزن ، ناتوانی جنسی آقایان؛طبیعیخونریزي، انزال غیر  میزان یا افزایش نامنظم

   یلکـشم چیـه نودب ار وراد نیا مدرم تیرثکا و مورد این دارو نیست از لیست عوارض ذکر شده در نگرانینیازي به 
    هـجوتم رـگا اذـل دننک زورب نارامیب زا یخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع .مصرف می کنند

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

. دفال نگهداري شودسترس اطدید و دور از  وور از نور و رطوبت ددرجه سانتیگراد،  30 زیردر دماي 
  :دفتر مرکزي

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

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل


