آمپول فرتیژست

®

پروژسترون  25و  50ميلي گرم در يك ميلي ليتر
مشخصات دارو:

هر جعبه حاوي  10عدد آمپــول يك ميلي ليتري است  ( .آمپول روغني فرتیژست®  25و  50به ترتيب
حاوي  25و  50ميليگرم پروژسترون ميباشد ) .

موارد مصرف:
داروي حاضر با تجويز پزشك در آمنوره و درمان خونريزي غیر طبیعی رحم که به دلیل عدم تعادل
هورمونی(ونه به دلیل وجود اختالل ارگانیک مانند فیبرویید زیرمخاطی یا سرطان رحم) ایجاد شده باشند
به کار می رود .
شكل تزريقي دارو فقط براي تزريق عميق عضـالني در نظر گرفته شده است  .مقدار مصرف دارو براي
بيمار را پزشــك تعيين ميكند .لذا دارو را طبق دستور پزشك مصرف نموده و درمـان را تا مدت توصيه
شده توسط پزشك ادامه دهيد.
موارد منع مصرف:
بارداری  ،درصورت سابقه حساسيت به اين دارو ،نارسایی یا بیماری کبدی  ،سرطان سينه و يا اندامهاي
تناسلي  ،اختالالت ترومبوآمبولي و ترومبوفلبیت و خونریزی مغزی و یا سابقه آمبولی ریوی  ،ترومبوز
وریدی عمیق  ،سکته قلبی و خونریزی مغزی  ،سقط جنین فراموش شده
موارد هشدار و احتیاط:
در صورت مشاهده موارد ذیل دارو فورا قطع شود :
کاهش شدید بینایی ،بیرون آمدگی چشم  ،دوبینی  ،میگرن  ،نشانه های اولیه بروز اختالالت ترومبوتیک
 ،اختالالت قلبی عروقی و فراموشی  ،کاهش تراکم استخوان
با توجه به احتباس مایعات  ،در نارسایی عملکرد کلیه  ،آسم  ،میگرن و تشنج با احتیاط مصرف شود .
در بیماران افسرده  ،روند بیماری پایش شود .
در بیماران دیابتی  ،قند خون کنترل گردد .
ممکن است منجر به افزایش تری گلیسیرید و پانکراتیت گردد.
به دلیل وجود بنزیل الکل در نوزادان مصرف نشود .
در بیماران لوپوس اریتماتوز با احتیاط مصرف شود .
بارداری:
پروژسترون ممکن است در دوران بارداری در زمانیکه تولید پروژسترون طبیعی به میزان کافی صورت
نمیگیرد ،برای حفظ بارداری تجویز شود .ولی در مواقعی که تولید مقدار کافی پروژسترون در بدن صورت
میگیرد ،نباید مصرف شود.
شیردهی:
این دارو در شیر ترشح میشود،مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.
تداخالت دارویی:
ضدقارچ ها از دسته آزول ها  ،ریفامپین  ،افاویرنز
عوارض جانبی:
اختالالت قلبی عروقی شامل ترومبوفلبیت و آمبولی ریوی
گیجی ،خستگی  ،بی خوابی  ،افسردگی  ،عصبی شدن
تحریک در محل تزریق
کاهش یا افزایش وزن وتهوع
واکنش های افزایش حساسیت مانند آنافیالکسی یا آنژیو ادم
آمنوره  ،خونریزی های نامنظم  ،ترشحات دهانه رحم  ،تغییر در جریان خون قاعدگی  ،ترشح شیر ،
راش جلدی  ،آکنه  ،مالسما  ،ادم  ،احتباس مایعات و هیرسوتیسم  ،تغییرات در پستان و حساس شدن
شرایط نگهداری:
دارو را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
دارو را دور ازنور و داخل جعبه و در دمای کمتر از 30درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت
نمایید.
ساخت شركت داروسازي ابوريحان تهران-ايران

98 MM

220 MM

در بیماران با هیپوکلسمی شدید با احتیاط مصرف شود .

