
 
  

 

 (concorکنکور )
دارٍیی اعت وِ تز رٍی للة ٍ گزدػ خَى  تعریف :

 .  تاثیز گذار اعت ٍ ًام دیگز آى تیشٍپزٍلَل هی تاؽذ

 

 5.5هیلی گزهی ،  5غالثا در دٍسّای  ديز مصرفی :

هیای گزهی در تاسار هَجَد اعت .  5.55هیلی گزهی ٍ 

تجَیش آى تغتِ تِ ًظز پشؽه تِ فَرت دٍ تار در رٍس یا 

 . یه تار در رٍس هی تاؽذ

  

 

امافِ ٍسى عزیغ ٍ  –ادم  –: تٌگی ًفظ  عًارض جاوبی

احغاط لزسػ در لفغِ  –وٌذی مزتاى للة  –ًاگْاًی 

 –عزدرد  –تاری دیذ  –عثىی عز  –تی حغی  –عیٌِ 

 عزفِ 
 

 

 مراقبت َا :
ٍ یا در فَرتی وِ دارٍّای مذ دیاتت خَراوی ٍ اًغَلیي  -5

دارٍّای واٌّذُ فؾار خَى اعتفادُ هی وٌیذ حتوا تِ پشؽه 

 خَد اطالع دّیذ . 

ایي  دارٍ هوىي اعت عثة واّؼ لَُ ی تؼمل ٍ تزٍس خَاب  -5

آلَدگی در ؽوا ؽَد ، پظ تِ ٌّگام فؼالیت ّایی ًظیز راًٌذگی 

 تا احتیاط هقزف وٌیذ. 

ْاًی در حیي ًؾغتي ٍ یا دراس وؾیذى گاس تلٌذ ؽذى ًا -3

جتٌاب وٌیذ یا سهاًی وِ حظ گیجی داریذ اس تلٌذ ؽذى پزّیش ا

 وٌیذ. 

اس هقزف الىل دٍری وٌیذ سیزا هی تَاًذ تزخی اس ػَارك  -4

 جاًثی ایي دارٍ را افشایؼ دّذ.

اس لطغ ًاگْاًی  دارٍ اجتٌاب وٌیذ سیزا هوىي اعت تاػث  -5

تزٍس هؾىالت جذی للثی در ؽوا گزدد. سیزا  هوىي اعت تاػث 

 ىالت جذی للثی در ؽوا گزدد.تزٍس هؾ

اگز تِ جزاحی ًیاس داریذ لثل اس اًجام ػول جزاحی حتوا  -6

 پشؽه خَد را اس هقزف ایي دارٍ هطلغ عاسیذ.

در حیي هقزف دارٍ ، فؾار خَى ؽوا تایذ تِ طَر هزتة  -7

 . اًذاسُ گیزی گزدد

 .  دارٍ را در دهای اتاق تِ دٍر اس رطَتت ٍ گزها لزار دّیذ -8

اس دارٍ را فزاهَػ وزدیذ ، چٌاچِ سهاى آى  اگز یه ٍػذُ -9

ًشدیه تِ دٍس تؼذی هقزفتاى ًثاؽذ ، دارٍ را عزیؼا هقزف وٌیذ 

 .  تا ٍارد گزدػ خَى ؽوا گزدد

ّزگش جْت جثزاى دٍسّای فزاهَػ ؽذُ ، هیشاى دارٍ را   -51

 تیؾتز ًىٌیذ. 

 

 
 
 
 
 
 

 عىًان :

جدید داريَای قلبی  
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 (  Ticagrelor)   تیکاگرولر
 

دارٍی مذ پالوت یا رلیك وٌٌذُ خَى اعت وِ  تعریف :

اس لختِ ؽذى خَى در تیواراًی وِ دچار آًضیي ًاپایذار ٍ 

عاتمِ ی حولِ ی للثی ّغتٌذ تا ًظز پشؽه تجَیش هی 

 گزدد.

 

  

هیلی  91تیىا گزلَر تِ فَرت لزؿ ّای  ديز مصرفی :

هیلی گزهی هَجَد اعت . هؼوَال  6گزهی ٍ لزؿ ّای 

گزهی  آى تزای تیواراى تِ فَرت دٍ تار در رٍس  91دٍس 

هاُ تجَیش هی گزدد وِ هوىي اعت ایي  55ٍ تِ هذت 

 سهاى تٌا تز تؾخیـ پشؽه ؽوا تغییز وٌذ . 
 
 
 
 

 

 

ؽایغ تزیي ػارمِ تزٍس خًَزیشی  عًارض جاوبی داري :

اعت هاًٌذ خًَزیشی تیٌی ، خًَزیشی ّای گَارؽی ، 

وثَدی ّای هتؼذد در ًماط هختلف تذى ٍ حتی تزٍس 

دٍرُ ّای عٌگیي ٍ طَالًی ػادت هاّیاًِ در تاًَاى 

تٌگی ًفظ غیز هٌتظزُ ػارمِ ی دیگزی اعت وِ 

هوىي اعت در حیي اعتزاحت رخ دّذ هؼوَال در چٌذ 

تِ ی اتتذایی هقزف تزٍس هی وٌذ ٍلی غالثا خفیف ّف

 اعت.

 

 
 

 

درد ٍ تَرم  در هفافل در تیواراًی وِ دچار تیواری 

ًمزط ّغتٌذ ًیش گاّا دیذُ هی ؽَد سیزا ایي دارٍ عثة 

تاال رفتي عطح اعیذ اٍریه خَى هی ؽَد. اس ػَارك 

دیگز هی تَاى تِ تزٍس عزدرد ، تاری دیذ ، عزگیجِ ، 

 یثَعت ٍ مؼف اؽارُ وزد.  اعْال یا
 

 مراقبت َا : 
ایي دارٍ را هی تَاى ّوزاُ یا تذٍى غذا اى را هقزف  -5

 ًوَد.

در فَرت فزاهَؽی دارٍ ، آى را تِ هحل یادآٍری  -5

هقزف وٌیذ تِ ؽزطیىِ سهاى هقزف دٍس تؼذی ًشدیه 

 ًثاؽذ. 

در فَرت ٍجَد ّز گًَِ اعیة دیذگی هٌجز تِ  -3

خًَزیشی هاًٌذ : سخن ّای گَارؽی ، عاتمِ ی عىتِ ی 

هغشی در اثز پارگی ػزٍق ، هؾىالت تٌفغی هاًٌذ آعن 

ٍ تیواری ّای هشهي اًغذادی ریِ ، ٍجَد تیواری 

ًمزط ، هؾىالت وثذی ٍ حتی تیواری ّای اػقاب ٍ 

را در جزیاى لزار  رٍاى هاًٌذ افغزدگی حتوا پشؽه خَد

 دّیذ . 

دارٍّای مذ افغزدگی تاػث واّؼ اثز ایي دارٍ هی  -4

 ؽَد لذا تایذ در ایي تارُ تا پشؽه هؾَرت وٌیذ.

عؼی وٌیذ در اعتفادُ اس ٍعایل ٍ اؽیای ًَن تیش  -5

 تِ عثة تزٍس آعیة ٍ خطز خًَزیشی خَدداری وٌیذ. 

ّزگش دارٍّای هغىي غیزاعتزٍئیذی هاًٌذ تزٍفي ،  -6

ي ، ایثَتزٍفي ، ًاپزٍوغي ، دیىلَفٌان ٍ ... را تِ صلَف

عثة احتوال خًَزیشی تا ایي دارٍ هقزف ًىٌیذ . لطفا 

  .  تزای تغىیي درد اس اعتاهیٌَفي اعتفادُ ًواییذ
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