قرص استرادیول والرات
قرص خط دار 1و2میلی گرم

مشخصات دارو:
قرص های استرادیول والرات حاوی  1یا  2میلی گرم ماده ی موثره ی استرادیول والرات می باشند.
قرص های استرادیول والرات حاوی هورمون زنانه ی استروژن می باشند و در درمان جایگزینی هورمونی مورد
مصرف قرار می گیرند.
موارد مصرف دارو:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه ی آن به دیگران
جدا خودداری نمایید.
در دوران یائسگی به دلیل کاهش سطح استروژن در بدن عالئمی مانند گرگرفتگی و تعریق شبانه ایجاد می شود .
استرادیول والرات می تواند باعث بهبود این عالئم شود.
هم چنین به دلیل افزایش ریسک شکستگی بر اثر پوکی استخوان بعد از یائسگی  ،استرادیول والرات می تواند
باعث پیش گیری از پوکی استخوان شود.
موارد منع مصرف:
در صورت وجود شرایط زیر قبل از شروع دارو با پزشک خود مشورت نمایید:
• سرطان پستان یا سابقه ی ابتال به آن
• هرگونه سرطان وابسته به استروژن ها (مانند سرطان اندومتر رحم)
• هرگونه خونریزی غیرمعمول واژینال
• افزایش ضخامت دیواره ی رحم (هایپرپالزی اندومتر )
• سابقه ی تشکیل لخته  ،وجود مشکالت انعقادی خون،سابقه ی سکته ی قلبی یا مغزی
• بیماری کبدی
• هرگونه حساسیت نسبت به ماده ی موثره ی دارو
هشدارها و احتیاطات:
قبل از مصرف این دارو در مورد مشکالت ذیل با پزشک خود مشورت نمایید :
• وجود بافت فیبروم در رحم
• رشد بافت دیواره ی رحم خارج از آن (اندومتریوز)
• افزایش ریسک تشکیل لخته
• سابقه سرطان وابسته به استروژن در خانواده
• باال بودن فشار خون ،دیابت ،سنگ های صفراوی ،سردرد های شدید یا میگرن
• وجود بیماری خود ایمنی لوپوس
• باال بودن چربی خون
• احتباس مایعات به دلیل بیماری قلبی/کلیوی
درصورت مشاهده ی عالئم زیر دارو را سریعا قطع نمایید:
افزایش فشار خون،زرد شدن صلبیه ی چشم یا پوست
عالئم تشکیل لخته ی خون مانند :درد ناگهانی در سینه ،التهاب دردناک و قرمزی در پا ،مشکل در تنفس
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نکته:
قرص استرادیول والرات قرص ضد بارداری نمی باشد  .برای پیشگیری از بارداری از روش های الزم استفاده
نمایید.
بارداری و شیردهی:
قرص استرادیول والرات تنها برای استفاده در خانم ها در شرایط یائسگی است .اگر باردار یا شیرده هستید از
مصرف این دارو خودداری نمایید.
درصورت باردار شدن دارو را سریعا قطع نمایید و پزشک خود را آگاه سازید.
تداخالت دارویی:
درصورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید.
بعضی دارو ها می توانند با قرص استرادیول والرات تداخل پیدا کنند که می توانند باعث خونریزی های نامنظم
یا افزایش اثر استرادیول شوند.
این تداخالت شامل داروهای ذیل می باشد:
داروهای ضد تشنج( مانند باربیتورات ها ،فنی تویین ،پریمیدون ،کاربامازپین)
داروهای ضد سل(مانند ریفامپین)
داروهای ضد هپاتیت ( Cنویراپین ،افاویرنز ،ریتوناویر و نلفیناویر )
داروهای ضد قارچ(فلوکونازول ،ایتراکونازول) و آنتی بیوتیک ها(کالریترومایسین و اریترومایسین)
وراپامیل و دیلتیازم در درمان بیماری های قلبی
نحوه ی تجویز دارو:
دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید.
دوز پیشنهادی  2میلی گرم در روز می باشد .این دوز توسط پزشک شما می تواند افزایش یا کاهش یابد.
دارو را هر روز در یک زمان مشخص به همراه غذا مصرف نمایید.
مصرف قرص استرادیول والرات در کودکان و نوجوانان تایید نشده است .
نحوه ی شروع دارو:
• درصورتی که داروی دیگری برای درمان جایگزینی هورمونی دریافت می کنید:
استرادیول والرات را روز بعد از اتمام داروی قبلی شروع نمایید.
• اگر برای اولین بار تحت درمان جایگزینی هورمونی هستید ،و همچنان قاعدگی منظم دارید:
قرص استرادیول را در روز اول خونریزی شروع نمایید.
• اگر برای اولین بار تحت درمان جایگزینی هورمونی هستید ،و قاعدگی منظم ندارید :
قرص استرادیول را می توانید در هر زمان شروع نمایید(در صورت عدم بارداری)
دوز باالی استرادیول می تواند باعث تهوع ،استفراغ و قاعدگی نامنظم شود .در صورتی که بیش از دوز مصرفیدارو مصرف کرده اید  ،پزشک خود را آگاه سازید.
درصورت فراموش کردن دوز مصرفی:
اگر کمتر از  12ساعت از زمان مصرف دارو گذشته باشد  ،قرص را هر چه سریعتر مصرف نمایید.
اگر بیش از  12ساعت از زمان مصرف دارو گذشته باشد  ،دارو را مصرف ننمایید  .باقی قرص ها را طبق روال
مصرف نمایید .در این صورت امکان خونریزی و لکه بینی وجود دارد.
درصورت قطع درمان با استرادیول والرات ،ممکن است عالئم یائسگی مانند گرگرفتگی  ،اختالل در خواب ،خشکی
واژینال را دوباره تجربه کنید .درصورت عدم تمایل به ادامه ی درمان با پزشک خود مشورت نمایید.
عوارض جانبی:
مانند همه ی دارو های دیگر  ،استرادیول والرات می تواند عوارض ناخواسته ای به دنبال داشته باشد ،گرچه همه
ی مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند.
بیماری های ذیل در خانم هایی که درمان جایگزینی هورمونی می شوند نسبت به خانم هایی که تحت این نوع درمان
نیستند ،بیش تر گزارش شده است:
سرطان پستان
سرطان دیواره ی رحم یا اندومتریوز
تشکیل لخته های خونی در پا یا ریه
بیماری های قلبی
زوال عقل در صورتی که شروع درمان از سن  65سال به باال باشد
عوارض جانبی که در ارتباط با مصرف استرادیول والرات و سایر درمان های جایگزینی هورمونی گزارش شده است:
• در چندین ماه اول درمان امکان خونریزی واژینال غیر منتظره وجود دارد .این عالئم معموال با ادامه درمان کمتر
می شوند .درصورت ادامه ی خونریزی پزشک خود را مطلع سازید.
• حساس و بزرگ شدن سینه ها و خروج ترشحات از پستان
• قاعدگی دردناک ،تغییر در ترشحات واژن ،تغییر سایز فیبروم در رحم ،تغییرات در گردنه ی رحم
• سوء هاضمه،درد شکم،نفخ ،بیماری های کیسه ی صفرا
• راش جلدی ،خارش ،جوش ،افزایش رنگ پوست
• سردرد ،میگرن  ،خستگی
• افزایش فشار خون ،تپش قلب ،التهاب وریدها به خصوص در پا
• احتباس مایعات و ادم  ،تغییر در وزن و میل جنسی ،افزایش اشتها
شرایط نگهداری دارو:
دارو را در دمای کمتر از  30درجه سانتیگراد و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

98 MM

