AMINOPHYLLINE
هَارد هصزف :آهیٌَفیلیي ثزای درهبىاًغذاد ثزگؾتپذیز راّْبی تٌفغی ٍ آعنحبد ٍ ثِػٌَاى هحزن
تٌفغی در آپًٌَِساداى هصزف هیؽَد.
هىبًیغن اثز :آهیٌَفیلیي در ثذى تئَفیلیيآساد هیوٌذ .خذة آى ثؼذ اس تشریكػعالًی آّغتِ هیثبؽذ ٍ
هوىي اعت درهحل تشریك رعَة ًوبیذ .هتبثَلیغن دارٍوجذی اعت ٍ اس ؼزیك ولیِّب اس ثذى دفغهیؽَد.
ّؾذارّب :در صَرت ٍخَد خیش حبدریَیً ،بتَاًی احتمبًی للت ،تت پبیذار،ثیوبریْبی وجذی ،پزوبری غذُ
تیزٍئیذ،عپغیظ ٍ اختالالت صزػی ثبیذ ثباحتیبؼتدَیش ؽَد.
ػَارض خبًجی :تبویىبردی ،ؼپؼ للت،تَْع ،اختالالت دعتگبُ گَارػ ،عزدرد،فزاهَؽی ،آریتوی ٍ تؾٌدبت
ثَیضُ درهَارد تشریك عزیغ داخل ٍریذی هوىياعت هؾبّذُ ؽَد .ثؼالٍُ اتیلیي دیآهیيهَخَد در
آهیٌَفیلیي هوىي اعت ثبػثوْیز ،تت یًَدِ ،ثثَرات خلذی یب التْبةپَعت ؽَد.
تذاخلّبی دارٍیی :تدَیش ّوشهبىعبیوتیذیي ،عیپزٍفلَوغبعیي،اریتزٍهبیغیي ،پزٍپزاًَلَل ٍ تیبثٌذاسٍلثب
تئَفیلیي احتوبال ثبػث افشایؼ غلظت آىهیؽَد .تدَیش ّوشهبى فٌیتَئیي ٍریفبهپیغیي ثبتئَفیلیي ٍ
وؾیذى عیگبر یبتٌجبوَ احتوبال ثبػث وبّؼ غلظت آىثَاعؽِ تحزیه هتبثَلیغن هیؽَد.تدَیش ّوشهبى
هغذدّبی گیزًذُثتبآدرًزصیه هوىي اعت اثزاتگؾبدوٌٌذگی ًبیضُای دارٍ را هْبر وٌذ.هصزف ّوشهبى ثب
وتبهیي هوىي اعتآعتبًِ حوالت صزع را وبّؼ دّذ.
ًىبت لبثل تَصیِ 1 :ـ آهیٌَفیلیي ًجبیذ دریه عزًگ ثب عبیز دارٍّب هخلَغ ؽَد.
 2ـ تشریك داخل ػعالًی دارٍ ثغیبرهحزن اعت .آهیٌَفیلیي را ثبیذ خیلیآّغتِ داخل ٍریذ (حذالل ؼی
 20دلیمِ)تشریك ًوَد.
همذار هصزف:
ثشرگغبالى :ثِػٌَاى گؾبدوٌٌذُ ثزًٍؼ mcg/kg 700در ّز عبػت در افزادعیگبری ٍ همذار 400
 mcg/kgدر ّزعبػت ثزای افزاد غیزعیگبری اًفَسیَىهیؽَد .ثزای ثیوبراى هغي یب هجتالیبىثًِبرعبیی
للجی یب وجذیmcg/kg 200 ،اًفَسیَى هیؽَد.
وَدوبى :در ًَساداى ًبرط ٍ وَچىتز اس 24رٍس ّ mg/kg1ز  12عبػت اًفَسیَىهیگزدد .در ًَساداى ًبرط ٍ
ثشرگتز اس 24رٍس ّ mg/kg 1/5ز  12عبػت ٍ ثزایًَساداى ؼجیؼی تب عي ّ 52فتگی رٍساًِ+mg/kg] 5
(عي ثزحغت ّفتِ) x [0/2اًفَسیَى هیؽَد .ثزای ًَساداى ؼجیؼی تبعي ّ 26فتگی همذار هصزف تبم دارٍ

درعِ همذار هٌمغن رٍساًِ (ّز  8عبػت)ٍ ،ثزای ًَساداى ؼجیؼی ثبعي  52ـّ 26فتگیهمذار هصزف تبم دارٍ
در چْبر همذارهٌمغن رٍساًِ (ّز  6عبػت) تدَیشهیگزدد.
در وَدوبى 9ـ 1عبل  mcg/kg 800در ّزعبػت ٍ در وَدوبى 16ـ 9عبل mcg/kg700در ّز عبػت،
اًفَسیَىٍریذی هیؽَد.
در صَرت تدَیش ؼَالًی هذت ،عٌدؼغلظت عزهی تئَفیلیي ٍ ارسیبثی پبعخثیوبر ثِآى ثزای دعتیبثی
ثِغلظت هٌبعتدرهبًی ٍ ثِحذالل رعبًیذى خؽز عویتتَصیِ هیؽَد.
اؽىبل دارٍیی:
Injection: 250 mg/10ml
ANTIHISTAMINE DECONGESTANT
هَارد هصزف :ایي دارٍ ثزای ثْجَد هَلتاحتمبىثیٌی ٍ عیٌَطّب ،ػؽغِ ٍآثزیشػ اس ثیٌی ًبؽی اس
عزهبخَردگی ٍریٌیت آلزصیه هصزف هیؽَد.
هىبًیغن اثز :ولزفٌیزاهیي ثب اثز ثزرٍیگیزًذُّبی  H1اثزات ّیغتبهیي را هْبرهیوٌذ .اثزات ظذ هَعىبریٌی
ایي دارٍتبحذی عجت خؾه ؽذى هخبؼجیٌیهیؽَد .فٌیلافزیي ثزرٍی گیزًذُّبی آلفبآدرًزصیه هدبری
تٌفغی اثز وزدُ ٍ ثبایدبد تٌگی ػزٍق هَخت رفغ احتمبىهیؽَد .فٌیل پزٍپبًَالهیي اثز تحزیىیثزرٍی
CNSدارد.
فبرهبوَویٌتیه :ولزفٌیزاهیي ٍفٌیلپزٍپبًَالهیي اس هدزای گَارؽیثِخَثی خذة هیؽًَذ .اهب
خذةفٌیلافزیي سیبد ًیغت .هتبثَلیغن دارٍ درهدزای گَارؽی ٍ وجذ صَرت هیگیزد.دفغ آى اس ولیَی
اعت.
ّؾذارّب 1 :ـ در خزدعبالى ػَارض خبًجیایي دارٍ ثِخصَؿ اثز آًتیهَعىبریٌیثیؾتز دیذُ هیؽَد .در
عبلخَردگبىاحتوبل ثزٍس ٍاوٌؼّبی هتٌبلط هثلتْییحپذیزی ًیش ٍخَد دارد.
 2ـ در عبلخَردگبى احتوبل ثزٍس خؾىیدّبى ،ػفًَتْبی وبًذیذیبس دّبًی ٍّوچٌیي احتوبل اعپبعن ،تَّن
ٍ تؾٌحٍخَد دارد.
ػَارض خبًجی :ػَارض ؽبیغ آى ؽبهلغلیظؾذى تزؽحبت ًبیضُ ٍ ثزٍسعزفِّبی خؾه هیثبؽذ .احتوبل
ثزٍستبری دیذ ،اغتؾبػ ؽؼَر ،دفغ دؽَار یبدردًبن ادرار ،عزگیدِ ٍ خؾىی دّبىٍخَد دارد.

تذاخلّبی دارٍیی :احتوبل ثزٍس تذاخل ثبگلیىَسیذّبی للجی (دیضیتبل) ٍخَد داردوِ هٌدز ثِآریتوی للجی
هیگزدد.هغذٍدوٌٌذُّبی گیزًذُّبی ثتب هیتَاًٌذثبػث افشایؼ فؾبرخَى ًبؽی اس ایي دارٍگزدًذ .هصزف
ّوشهبى ایي دارٍ ثبرسرپیي اثز ایي دارٍ را وبّؼ هیدّذ.هصزف ّوشهبى دارٍّبی
هْبروٌٌذُهًََآهیياوغیذاس ( )MAOثب ایي دارٍهیتَاًذ ثبػث تؾذیذ اثز هَعىبریٌی ٍهعؼف CNS
دارٍّبی ظذّیغتبهیي ؽذٍُ ثبافشایؼ اثز فٌیل پزٍپبًَالهیي
ثبػث ؼَالًی ؽذى ٍ تؾذیذ تحزیه للجیگزدد.
ًىبت لبثل تَصیِ:
 1ـ احتوبل ثزٍس خَاةآلَدگی یب عزگیدٍِخَد دارد.
 2ـ ثزای وبّؼ ػَارض گَارؽی ،ثب غذا،آة ٍ یب ؽیز هصزف ؽَد.
 3ـ ایي دارٍ هوىي اعت ػالئن هغوَهیتگَؽی ًبؽی اس عبلیغیالتْب را ثپَؽبًذ.
 4ـ اعتفبدُ ؼَالًی هذت اس ایي دارٍهیتَاًذ هٌدز ثِ ٍاثغتگی گزدد.
همذار هصزف :در ثشرگغبالى عِ تب چْبرلزؿ در رٍس ٍ در وَدوبى 12ـ 6عبلحذاوثز  3ـ  2لزؿ در رٍس
هصزفهیؽَد.
اؽىبل دارٍیی:
Tablet: Chlorpheniramine Maleate 2.5mg + Phenylephrine HCI 5 mg
+Phenylpropanolamine HCI 20 mg
BECLOMETHASONE DIPROPIONATE
هَارد هصزف :ثىلَهتبسٍى ثِػٌَاى درهبىًگْذارًذُ در ثیوبراى هجتال ثِآعن ًبیضُایهشهي ثىبر هیرٍد.
هىبًیغن اثز :ثىلَهتبسٍى ثِ خبؼز هْبرتزؽح فبوتَرّبی رؽذ ٍ عبیتَوبیيّب اسلٌفَعیتّب ،ائَسیٌَفیلّب،
هبوزٍفبصّب،فیجزٍثالعتّب ٍ هبعت علّب اثزظذالتْبثی لَی داردّ .وچٌیي ثبوبّؼتزؽح هَوَط در هدبری
تٌفغی همذار ٍٍیغىَسیتِ خلػ را وبّؼ هیدّذ.
فبرهبوَویٌتیه :ثىلَهتبسٍى عزیغ اسریِّب ٍ هدزای گَارػ خذة هیؽَد.حذٍد 25ـ 10درصذ دارٍی
هصزفیثِریِّب هیرعذ ٍ ثمیِ در دّبى ٍ گلَرعَة وزدُ یب ثلؼیذُ هیؽَد .هتبثَلیغندارٍ ػوذت عزیغ ٍ اس

ؼزیك وجذ هیثبؽذٍلی ثخؾی ًیش در ولیِ ،ریِ ،یبعبیز ثبفتْبهتبثَلیشُ هیؽَد .دفغ آى اس ؼزیك هذفَعیب
ولیِّب صَرت هیگیزد.
هَارد هٌغ هصزف :در آعن حبد یب هذاٍم(ثِدلیل ًیبس ثِدرهبًْبی خبؿ) ًجبیذهصزف ؽَد.
ػَارض خبًجی :در صَرت اعتفبدُ اسهمبدیز سیبد (رٍساًِ ثیؼ اس  5/1هیلیگزم)اهىبى هْبر غذُ فَق ولیَی
ٍخَد دارد.ایدبد وبًذیذیبس دّبًی ،تحلیل اعتخَاى،ائَسیٌَفیلی ریَی ٍ اسدیبد حغبعیتتبخیزی ًیش در هَرد
ایي دارٍ گشارػ ؽذُاعت.
ًىبت لبثل تَصیِ 1 :ـ ًحَُ صحیح هصزفآئزٍعلّبی اعتٌؾبلی ثبیذ ثِثیوبرآهَسػ دادُ ؽَد.
 2ـ خْت خلَگیزی اس خؾي ؽذى صذا،التْبة گلَ ٍ ایدبدوبًذیذیبس ،ثؼذ
اس ّز ثبر هصزف ،دّبى ثبیذ ثب آة ؽغتِؽَد.
همذار هصزف:
ثشرگغبالى :همذار هصزف هؼوَل100ـ 84هیىزٍگزم ( 2پبف اعپزی)  3تب 4ثبر در رٍس ٍ یب 200ـ168
هیىزٍگزم
( 4پبف اعپزی)  2ثبر در رٍس هیثبؽذ .درآعنّبی ؽذیذ  800ـ 504هیىزٍگزم(حذٍد  12تب  16پبف اعپزی)
در رٍستدَیش هیؽَد ٍ ثزاعبط پبعخ ثیوبر،همذار هصزف ،ثتذریح وبّؼ دادُهیؽَد.
وَدوبى :در وَدوبى سیز  6عبل هیشاىهصزف دارٍ دلیك تؼییي ًؾذُ اعت .دروَدوبى 12ـ 6عبل 100ـ42
هیىزٍگزمدارٍ ( 1تب  2پبف اعپزی)  3تب  4ثبر در رٍساعتفبدُ ؽذُ ٍ یب 200ـ 168هیىزٍگزم (4پبف اعپزی)
 2ثبر در رٍس اعتفبدُهیؽَد .در وَدوبى ،اعتفبدُ رٍساًِ ثیؼاس  10پبف اعپزی ( 500هیىزٍگزم)تَصیِ
ًویؽَد.
اؽىبل دارٍیی:
:Nasal / Oral Inhaler
mg / container10
BROMHEXINE HCI

هَارد هصزف :ثزمّگشیي ثِػٌَاى خلؽآٍرٍ رلیكوٌٌذُ تزؽحبت هَوَعی درهَاردی هبًٌذ التْبة ًبیضُ،
آعن،ثزًٍؾیىتبسی ٍ التْبة عیٌَطّب ّوزاُ ثبتدوغ تزؽحبت هَوَعی غلیظ ٍ چغجٌذُدر هدبری تٌفغی
هصزف هیؽَد.
هىبًیغن اثز :ایي دارٍ ثبتحزیه غذدهخبؼی ًبیضُ ٍ تغییز تزویجبتگلیىَپزٍتئیٌی هَخَد در تزؽحبت،هَخت
وبّؼ چغجٌذگی ٍ رلیكؽذىتزؽحبت ٍ خزٍج آًْب هیگزدد.
فبرهبوَویٌتیه :ایي دارٍ ثِخَثی اسدعتگبُ گَارػ خذة ٍ پظ اس یه عبػت،ثِ حذاوثز غلظت پالعوبیی
هیرعذ .دارٍپظ اس هتبثَلیشُؽذى ،ػوذت اس راُ ادرار
ٍ ثِ همذار اًذن اس ؼزیك هذفَع دفغهیگزدد.
ّؾذارّب :در هجتالیبى ثِسخنّبیگَارؽی ،ثباحتیبغ هصزف ؽَد.
ػَارض خبًجی :اختالالت گَارؽی اسػَارض خبًجی دارٍ ّغتٌذ.
ًىبت لبثل تَصیِ 1 :ـ ثزای خلَگیزی اسػَارض گَارؽی ،دارٍ پظ اس غذا هصزفؽَد.
 2ـ ثْتز اعت الگشیز دارٍ ،اثتذا ثبآة رلیكؽذُ ٍ عپظ هصزف ؽَد.
 3ـ هصزف ؽىل تشریمی دارٍ در وَدوبىووتز اس  12عبل ،تَصیِ ًویؽَد.
همذار هصزف
خَراوی:
ثشرگغبالى :همذار 20ـ 10هیلیلیتز الگشیزیب 2ـ 1لزؿ4 ،ـ 3ثبر در رٍس ،هصزفهیؽَد.
وَدوبى :در وَدوبى ووتز اس  5عبل4 ،هیلیگزم لزؿ یب  5هیلیلیتز الگشیز 2 ،ثبردر رٍس ٍ در وَدوبى 10ـ5
عبلّ ،ویيهمذار  4ثبر در رٍس هصزف هیؽَد.
تشریمی:
ثشرگغبالى ٍ وَدوبى ثیؼ اس  12عبل:رٍساًِ ثِهمذار 24ـ 8هیلیگزم ثِصَرتتشریك آّغتِ داخل ٍریذی ٍ
یب تشریكػویك داخل ػعالًی هصزف هیؽَدّ.وچٌیي هیتَاى همذار 20ـ 4هیلیگزم دارٍرا ثِ  500ـ 250
هیلیلیتز هحلَل دوغتزٍس 5درصذ اظبفِ وزد یب همذار 40ـ 4هیلیگزمآى را ثِ  500ـ 250هیلیلیتز هحلَل
9/0درصذ ولزٍرعذین افشٍدُ ٍ آى رااًفَسیَى آّغتِ ًوَد.

:اؽىبل دارٍیی
Elixir: 4 mg/5ml
Injection: 4mg/2ml
Tablet: 8 mg

