آمپول فوروزماید
اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز شده است  ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه
آن به ديگران خودداري فرمائيد.
مشخصات دارو :
آمپول فوروزماید حاوی  10میلی گرم فوروزماید در هر یک میلی لیتر می باشد .
مصرف در دوران بارداري و شيردهي :
مصرف اين دارو در دوران بارداري و شيردهي توصيه نمي شود مگر به تشخيص پزشك متخصص .
موارد منع مصرف :
وجود هر نوع حساسيت به دارو يا داروهاي سولفونیل اوره
بیماران با سابقه اسهال آبکی و شدید در موارد مصرف قبلی ،آنوریا
هشدارها :
.1مصرف این دارو ممکن است منجر به از دست رفتن آب بدن و کاهش در حجم خون به ویژه در
سالمندان گردد .
.2وزوز گوش و اختالالت در شنوایی و سرگیجه در مصرف این دارو گزارش شده است که در طی ا الی 24
ساعت بر می گردد  .تزریق سریع دارو و تزریق دوزهای باالی دارو ،نارسایی کلیوی شدید ،مصرف همزمان
با داروهای اتوتوکسیک یا امینوگلیکوزیدها ممکن است اتوتوکسیسیتی را افزایش دهد .
.3ممکن است با مصرف این دارو لوپوس اريتماتوز تشدید یا فعال شود .
.4امکان ایجاد اسهال آبکی در مصرف این دارو وجود دارد .
.5عدم تعادل الکترولیت ها  :در بیماران دریافت کننده دوز باال عدم تعادل الکترولیت ها ممکن است
اتفاق بیفتد .
.6هیپوکالمی
پیشگیری از هیپوکالمی به خصوص در موارد ذیل ضروری می باشد:
بیماران با نارسایی احتقانی قلب که مصرف کننده داروهای دیجیتال و دیورتیک می باشند  ،سیروزکبدی
و آسیت  ،موارد افزایش آلدوسترون با عملکرد کلیوی نرمال  ،نفروپاتی
.7هیپوپروتئینمی :
در این بیماران اثر فوروزماید تشدید و عوارض اتوتوکسیسیتی افزایش می یابد .
.8هیپومنیزمی و هیپوکلسمی  :در این بیماران منیزیم و کلسیم خون ممکن است کاهش پیدا کند .
.9هیپواوریسمی :
 BUNو کراتینین سرم ممکن است افزایش پیدا کند .
.10افزایش در گلوکز خون و کلسترول و تری گلیسیرید ممکن است ایجاد شود .
 .11احتباس ادراری ممکن است ایجاد شود .
 .12نفروپاتی ناشی از داروهای رادیوکانترست در بیمارانی که فوروزماید مصرف می کنند بیشتر می
باشد .
.13در بیماران با نارسایی عملکرد کبدی و کلیوی با احتیاط مصرف شود .
.14ممکن است منجر به افزایش حساسیت به نور شود  .محافظت از نور خورشید یا نور  UVتوصیه
می شود

عوارض جانبي :

قلبي -عروقي :كاهش حجم خون و دهيدراسيون ،افت فشار وضعيتي،ترومبوفلبيت با تزريق وريدي
پوست :درماتيت،پورپورا،درد گذرا در محل تزريق عضالني

دستگاه گوارش :درد و ناراحتي شكمي،بي اشتهايي  ،يبوست،اسهال ،تهوع،پانكراتيت ،استفراغ

خون :آگرانولوسيتوز،لكوپني ،ترومبوسيتوپني،آنمي ،آنمي آپالستيك

متابوليك :آلكالوز ناشي از كمي كلر خون،هايپراوريسمي بي عالمت،عدم تعادل الكتروليت ها و مايعات،از
جمله كاهش كلسيم ،منيزيم ،و سديم خون ناشي از رقيق شدن خون،افزايش قند خون،عدم تحمل
گلوكز،هايپوكالمي
گوش ،حلق ،بيني ،چشم :تاري ديد ،كاهش گذراي شنوايي با تزريق وريدي بسيار سريع

اعصاب مركزي :گيجي ،تب  ،سردرد ،بي قراري ،سرگيجه

ادراري :ازوتمي،تكرر ادرار ،اوليگوري،پلي اوري،نارسايي كليه
عضالني-اسكلتي :اسپاسم عضالني  ،ضعف

تداخالت دارویی :
مصرف همزمان با آمينوگليكوزيدها ،عوارض گوشي ناشي از فوروزمايد را افزايش می دهد.
فوروزمايد اثر اكثر داروهاي كاهنده فشار خون را تشديد مي كند .
فوروزمايد ممكن است اثر هيپوگليسمي ناشي از داروهاي ضد ديابت را كاهش دهد.سطح گلوكز خون
بيمار بايد مانيتور شود.
در استفاده همزمان با گليكوزيدهاي قلبي  ،ليتيم ،بلوک كننده هاي عصبي – عضالني ،خطر سميت با اين
داروها افزايش مي يابد .سطح پتاسيم خون مانيتور شود.
داروهاي ضد التهاب غیر استروئيدي مي توانند پاسخ ديورتيكي را مهار كنند.درصورت مصرف همزمان،
احتياط شود.
قرار گرفتن در معرض نور خورشيد مي تواند واكنشهاي حساسيت به نور را تشديد كند.بنابراین احتياط
شود
مسموميت :
با توجه به اینکه فوروزماید یک دیورتیک قوی می باشد  ،در صورت مصرف بيش از مقدار توصيه شده
توسط پزشك و يا مشاهده عــوارض به شكل شديـــد و يا حالت كما ،درمان متوقف و هرچه سريعتر
مسموم را به بيمارستان برسانيد.
شرايط نگهداري :
دارو رادور از نور و داخل جعبه و در دمای کمتر از  30درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت
نمایید .
دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهيد.
ساخت شركت داروسازي ابوريحان تهران-ايران

98 MM

220 MM

مقدار و نحوه مصرف دارو:
دارو را طبق دستور پزشک مصرف نمایید .
در صورت مشاهده تغییر رنگ و یا وجود ذرات از مصرف فراورده خودداری نمایید .
فراورده برای یک بار مصرف است  .باقیمانده دارو دور ریخته شود .
به صورت تزریق آهسته وریدی طی مدت یک الی دو دقیقه یا عضالنی مصرف شود .
در صورت نیاز به درمان با دوز باال  ،به صورت انفوزیون وریدی با سرعت  4میلی گرم در دقیقه و یا
کمتر اقدام شود .
داروهای اسیدی مانند البتالول  ،سیپروفلوکساسین  ،میلرینون  ،امرینون نباید با فوروزماید در یک
محلول انفوزیون مخلوط شوند .

