کاربامازپین

دارٍیی است کِ در درهاى تطٌج ٍ اختالالت
خلقی کارتزد دارد .تزخی ایي دارٍ را تا ًام
تگزتَل هی ضٌاسٌذ.استفادُ اس ایي دارٍ در کَتاُ
ًوَدى دٍرُ تیواری ٍ کن کزدى ػالئن ٍ جلَگیز
ی اس حوالت تؼذی هَثز هیثاضذ ٍ ًثایذ سٍدتز اس
هَػذ هقزر ٍ تذٍى ًظز پشضک قطغ ضَد.
کارتاهاسپیي تِ ضکل قزظ ّای  400ٍ200هیلی
گزهی ٍ ضزتت هَجَد هیثاضذ.کارتاهاسپیي هاًٌذ
تسیاری اس دارٍّای دیگز ػالٍُ تز هشایای درهاًی

برخی از عوارض جانبی کاربامازپین:
یثَست،سزگیجِ یا خَاب آلَدگی،گیجی،دٍ
تیٌی،تَْع،استفزاؽ،سزدرد،هطکل در تِ خَاب رفتي،خطکی
دّاى ٍ افشایص حساسیت تِ ًَر خَرضیذ ،اس ػَارض جاًثی
دارٍ هی تاضذ.
*جْت کاّص خطکی دّاى هیتَاى اس آداهس ٍ آتٌثات
تذٍى قٌذاستفادُ ًوَد.
* تِ هٌظَر کاّص پَسیذگی دًذاًْا ،تایذ تْذاضت دّاى ٍ
دًذاى تِ طَر هٌاسة رػایت ضَد.

لطفا"تِ هَارد سیز تَجِ ًواییذ:
 هصزف ّوشهاى دارٍ تا دارٍّای ضذ تارداری
تاػث کااّص اثاز دارٍی ضاذ تاارداری های
ضَد.
 در هصزف ّوشهاى تا سایوتیذیي،اثز دارٍیی
کارتاهاااسپیي تیطااتز هیطااَد ٍ هٌجااز تااِ
هسوَهیت تا کارتاهاسپیي هی ضَد.
 در هصزف ّوشهاى تا الکل ٍ خَاب

هوکي است ػَارضی ّن داضتِ تاضذ کِ ایي

تَجِ در صَرت تزٍس ّز یک اس هَارد سیز تایذ

آٍرّا،تاػث افشایص اثز الکل ٍ خَاب آٍرّا

ػَارض ّویطِ ٍ در تواهی افزاد ظاّز ًوی ضَد

سزیؼا تِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ:

هیطَد.

ٍ اگز ّن تزٍس پیذا کٌذ ّویطِ خطزًاک ٍ جذی
ًیستٌذ .رٍاًپشضک سهاًی ایي دارٍ را تجَیش هی
کٌذ کِ هٌافغ آًْا تیطتز اس ػَارضص
تاضذ.ػَارض جاًثی تغییزات هاًذگار ٍ دائوی
ًیستٌذ تلکِ تؼلت حضَر فؼال هادُ در تذى

خًَزیشی غیز هؼوَل،یزقاى،تیزُ ضذى رًگ ادرار،هذفَع کن
رًگ،درد ضکوی،تة لزس،گلَ درد،کثَد ضذى تی دلیل پَست
ٍ سخن دّاى اختالل در َّضیاری ٍ تؼادل.

تذاخل کاتاهاسپیي تا سایز دارٍّا

ایجاد ضذُ،هَقتی تَدُ ٍ ًطاى دٌّذُ تاثیز دارٍ

هصزف تؼضی اس دارٍّا تِ ّوزاُ کارتاهاسپیي تاػث تغییزات

ًیش هی تاضذ .تسیاری اس ػَارض دارٍیی قاتل

اثزات دارٍ هی ضَد کِ هی تَاًذ خطز ًاک ًیش تاضذ .لذا السم

درهاى ّستٌذ ٍ ًیاسی تِ قطغ دارٍ ًیست ٍ در

اٍلیي فزصت تایذ تا پشضک هطَرت ضَد.

است قثل اس هصزف ّز گًَِ دارٍ تا پشضک هطَرت کٌیذ ٍ
تاریخچِ هصزف دارٍیی خَد را تِ طَر کاهل تِ اطالع
پشضک تزساًیذ.

 هصزف ّوشهاى تا ٍالپزٍات سذین یا اسیذ
ٍالپزٍئیک تایستی تا احتیاط ٍ سیز ًظز
پشضک هصزف ضَد.

ًکات قاتل تَجِ در هصزف دارٍ
*دارٍ را در جای خطک ٍ خٌک ًگْذاری

آفتاتی ٍ پَضص کاهل استفادُ کٌیذ.

کٌیذ.

*در صَرت داضتي هطکالت کثذی ٍ کلیَی قثل

*تزای جلَگیزی اس اختالالت گَارضی ،دارٍ

اس هصزف دارٍ تِ پشضک اطالع دّیذ.

را ّوزاُ تا غذا ٍ در فَاصل سهاًی هساٍی

*در صَرت فزاهَش کزدى یک دٍس دارٍ ،ا اس دٍ

هصزف کٌیذ.

تزاتز کزدى دٍس تؼذی خَدداری ًواییذ.

*هصزف دارٍ را تِ طَر ًاگْاًی قطغ ًکٌیذ.

*در صَرت تارداری ٍ توایل تِ تارداری قثل اس

*هصزف ایي دارٍ هوکي است هَجة خَاب

هصزف دارٍ تِ پشضک خَد اطالع دّیذ.

آلَدگی،سزگیجِ ٍ تاری دیذ ضَد  .در ّفتِ

*اس آًجاییکِ کارتاهاسپیي در ضیز هادر تزضح

اٍل درهاى ٍ در هَارد افشایص هقذار

هیطَد السم است در صَرت ضیزدّی ،قثل اس

هصزف،اس اًجام فؼالیتْایی کِ ًیاس تِ

هصزف دارٍ پشضک خَد را هطلغ کٌیذ

َّضیاری دارًذ خَدداری کٌیذ.

هٌثغ:

*در سهاى هصزف دارٍ تِ طَر هٌظن تِ

دارًٍاهِ رسوی ایزاى/هَلف ٍسارت تْذاضت درهاى ٍ آهَسش

پشضکتاى هزاجؼِ کٌیذ تا تتَاًذ تْثَدیتاى

پشضکی هؼاًٍت غذایی ٍ دارٍیی/اًتطارات داًطگاُ ػلَم

را سیز ًظز داضتِ تاضذ،هوکي است السم

تاضذ تزای تؼییي سطح دارٍ ٍ جلَگیزی اس
هسوَهیت آسهایص تذّیذ.
*اس هصزف الکل ٍ گزیپ فزٍت در دٍرُ
درهاى تا کارتاهاسپیي خَدداری ًواییذ.
*ایي دارٍ هیتَاًذ تاػث افشایص حساسیت تِ ًَر ضَد

در دٍرُ درهاى اس قزار گزفتي طَالًی هذت در تزاتز ًَر
خَرضیذ خَدداری ًواییذ ٍ اس کزم ضذ آفتاب ،ػیٌک.

پشضکی ضْیذ تْطتی

تْیِ کٌٌذُ:
سَپزٍایشر آهَسش تِ تیوار
ارٍهیِ  :جادُ سلواس – تیوارستاى راسی
تلفي 32722932
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