
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 کاربامازپین 

اختالالت داسٍیی است کِ دس دسهاى تطٌج ٍ 

خلقی کاستشد داسد. تشخی ایي داسٍ سا تا ًام 

تگشتَل هی ضٌاسٌذ.استفادُ اص ایي داسٍ دس کَتاُ 

ًوَدى دٍسُ تیواسی ٍ کن کشدى ػالئن ٍ جلَگیش 

ی اص حوالت تؼذی هَثش هیثاضذ ٍ ًثایذ صٍدتش اص 

 هَػذ هقشس ٍ تذٍى ًظش پضضک قطغ ضَد.

یلی ه 200ٍ400کاستاهاصپیي تِ ضکل قشظ ّای 

گشهی ٍ ضشتت هَجَد هیثاضذ.کاستاهاصپیي هاًٌذ 

تسیاسی اص داسٍّای دیگش ػالٍُ تش هضایای دسهاًی 

هوکي است ػَاسضی ّن داضتِ تاضذ کِ ایي 

ػَاسض ّویطِ ٍ دس تواهی افشاد ظاّش ًوی ضَد 

ٍ اگش ّن تشٍص پیذا کٌذ ّویطِ خطشًاک ٍ 

جذی ًیستٌذ. سٍاًپضضک صهاًی ایي داسٍ سا 

ی کٌذ کِ هٌافغ آًْا تیطتش اص ػَاسضص تجَیض ه

تاضذ.ػَاسض جاًثی تغییشات هاًذگاس ٍ دائوی 

ًیستٌذ تلکِ تؼلت حضَس فؼال هادُ دس تذى 

هَقتی تَدُ ٍ ًطاى دٌّذُ تاثیش داسٍ ضذُ، ایجاد

ًیض هی تاضذ. تسیاسی اص ػَاسض داسٍیی قاتل 

دسهاى ّستٌذ ٍ ًیاصی تِ قطغ داسٍ ًیست ٍ دس 

 ایذ تا پضضک هطَست ضَد.اٍلیي فشصت ت

 

 برخی از عوارض جانبی کاربامازپین:

یثَست،سشگیجِ یا خَاب آلَدگی،گیجی،دٍ 

تیٌی،تَْع،استفشاؽ،سشدسد،هطکل دس تِ خَاب سفتي،خطکی 

دّاى ٍ افضایص حساسیت تِ ًَس خَسضیذ ،اص ػَاسض جاًثی 

 داسٍ هی تاضذ. 

 *جْت کاّص خطکی دّاى هیتَاى اص آداهس ٍ آتٌثات

 تذٍى قٌذاستفادُ ًوَد.

* تِ هٌظَس کاّص پَسیذگی دًذاًْا ،تایذ تْذاضت دّاى ٍ 

 دًذاى تِ طَس هٌاسة سػایت ضَد.

تَجِ دس صَست تشٍص ّش یک اص هَاسد صیش تایذ 

 سشیؼا تِ پضضک هشاجؼِ کٌیذ:

خًَشیضی غیش هؼوَل،یشقاى،تیشُ ضذى سًگ ادساس،هذفَع کن 

َد ضذى تی دلیل پَست سًگ،دسد ضکوی،تة لشص،گلَ دسد،کث

 ٍ صخن دّاى اختالل دس َّضیاسی ٍ تؼادل.

 تذاخل کاتاهاصپیي تا سایش داسٍّا

هصشف تؼضی اص داسٍّا تِ ّوشاُ کاستاهاصپیي تاػث تغییشات 

اثشات داسٍ هی ضَد کِ هی تَاًذ خطش ًاک ًیض تاضذ. لزا الصم 

است قثل اص هصشف ّش گًَِ داسٍ تا پضضک هطَست کٌیذ ٍ 

سا تِ طَس کاهل تِ اطالع  چِ هصشف داسٍیی خَدتاسیخ

 پضضک تشساًیذ.

 

 تِ هَاسد صیش تَجِ ًواییذ:"لطفا

        هصشف ّوضهاى داسٍ تاا داسٍّاای ضاذ

تاااسداسی تاػااث کاااّص اثااش داسٍی ضااذ  

 تاسداسی هی ضَد.

   دس هصااشف ّوضهاااى تااا سااایوتیذیي،اثش

هٌجاش  داسٍیی کاستاهاصپیي تیطتش هیطَد ٍ 

 تِ هسوَهیت تا کاستاهاصپیي هی ضَد.

 دس هصشف ّوضهاى تا الکل ٍ خَاب

آٍسّا،تاػث افضایص اثش الکل ٍ خَاب آٍسّا 

 هیطَد.

 هصشف ّوضهاى تا ٍالپشٍات سذین یا اسیذ

ٍالپشٍئیک تایستی تا احتیاط ٍ صیش ًظش 

 پضضک هصشف ضَد.

 

 



 

  

  

 

 

 

 

  

   

 

 آفتاتی ٍ پَضص کاهل استفادُ کٌیذ.

*دس صَست داضتي هطکالت کثذی ٍ کلیَی قثل 

 اص هصشف داسٍ تِ پضضک اطالع دّیذ.

*دس صَست فشاهَش کشدى یک دٍص داسٍ ،ا اص دٍ 

 ی خَدداسی ًواییذ.تشاتش کشدى دٍص تؼذ

*دس صَست تاسداسی ٍ توایل تِ تاسداسی قثل اص 

 هصشف داسٍ تِ پضضک خَد اطالع دّیذ.

*اص آًجاییکِ کاستاهاصپیي دس ضیش هادس تشضح 

هیطَد الصم است دس صَست ضیشدّی ،قثل اص 

 هصشف داسٍ  پضضک  خَد سا هطلغ کٌیذ

 هٌثغ:

دسهاى ٍ داسًٍاهِ سسوی ایشاى/هَلف ٍصاست تْذاضت 

ات داًطگاُ آهَصش پضضکی هؼاًٍت غزایی ٍ داسٍیی/اًتطاس

  ػلَم پضضکی ضْیذ تْطتی

جنبببه ج ببب    –جاااادُ سااالوا  کیلاااَهتشی  6اسٍهیاااِ :

 تیواسستاى ساصی کش ورزی 

 

 

 

 

 

 

 

داًطگاُ ػلَم پضضکی ٍخذهات تْذاضتی دسهاًی آرستایجاى 

 غشتی

 هشکض آهَصضی  ٍدسهاًی ساصی اسٍهیِ 

 

 

 

 راهنمای مصرف کاربامازپین

 
لطفااا دس صااَست ًیاااص تااِ ساٌّوااایی تااا ضااواسُ تلفااي    

سَپش ٍایضس آهَصش تاِ تیوااسهشکض ساصی   04432722933

    توا  حاصل فشهاییذ.

 سَپشٍایضس آهَصش سالهت

 

 نکات قابل توجه در مصرف دارو

 *داسٍ سا دس جای خطک ٍ خٌک ًگْذاسی کٌیذ.

*تشای جلَگیشی اص اختالالت گَاسضی ،داسٍ سا ّوشاُ تا 

 غزا ٍ دس فَاصل صهاًی هساٍی هصشف کٌیذ.

 *هصشف داسٍ سا تِ طَس ًاگْاًی قطغ ًکٌیذ.

*هصشف ایي داسٍ هوکي است هَجة خَاب 

آلَدگی،سشگیجِ ٍ تاسی دیذ ضَد . دس ّفتِ اٍل 

دسهاى ٍ دس هَاسد افضایص هقذاس هصشف،اص اًجام 

 فؼالیتْایی کِ ًیاص تِ َّضیاسی داسًذ خَدداسی کٌیذ.

*دس صهاى هصشف داسٍ تِ طَس هٌظن تِ پضضکتاى 

جؼِ کٌیذ تا تتَاًذ تْثَدیتاى سا صیش ًظش داضتِ هشا

تاضذ،هوکي است الصم تاضذ تشای تؼییي سطح داسٍ ٍ 

 جلَگیشی اص هسوَهیت آصهایص تذّیذ.

*اص هصشف الکل ٍ گشیپ فشٍت دس دٍسُ دسهاى تا 

 کاستاهاصپیي خَدداسی ًواییذ.

*ایي داسٍ هیتَاًذ تاػث افضایص حساسیت تِ ًَس 

ى اص قشاس گشفتي طَالًی هذت دس ضَد دس دٍسُ دسها

تشاتش ًَس خَسضیذ خَدداسی ًواییذ ٍ اص کشم ضذ 

 آفتاب ،ػیٌک.


