قرص رمودون®

دنپزیل  5و 10میلی گرم
شکل دارویی:
قرص فیلم کوت  5و  10میلیگرمی
مورد مصرف:
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به
افراد دیگر با عالیم مشابه خودداری نمایید.
هشدا رها:
در صورت وجود هر یک از عالیم زیر قبل از مصرف دارو پزشک خود را مطلع نمایید.
حساسیت به داروی دنپزیل ویا مشتقات آن ،سابقه آسم و بیماری مزمن ریوی ،بیماری قلبی-عروقی،
اختالل عملکرد کبد ،پپتیک اولسر
تداخالت دارویی:
در صورت مصرف داروهای زیر همزمان با این دارو ،پزشک خود را مطلع نمایید.
• دیگوکسین ،وارفارین ،فوروزماید ،سیزاپراید ،ترفنادین ،تئوفیلین ،سایمتیدین
• آنتی کولینرژیکها
• داروهای ضد التهاب غیر استروییدی
• کاربامازپین ،فنوباربیتال ،فنی تویین ،ریفامپین
• کتوکونازول
• کینیدین

حاملگی:
مصرف رمودون ®در دوران حاملگی توصیه نمیگردد.

220 MM

عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته شود .در صورت
بروز هر یک از عالیم زیر پس از مصرف دارو ،پزشک خود را مطلع نمایید.
عوارض شایع :اسهال ،سرگیجه ،گرفتگی عضالت ،تهوع ،استفراغ و بی خوابی
عوارض غیر شایع :درد مفاصل ،خونریزی های غیر معمول ،سردرد ،کاهش وزن ،افسردگی ،درد
سینه ،کاتاراکت ،اشکال در تنفس ،التهاب چشم ،خونریزی دستگاه گوارش ،افزایش و کاهش فشار
خون

ی:
شیرده 
به دلیل ترشح این دارو در شیر مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمیگردد.
توصیه های عمومی در زمان مصرف دارو:
• قبل از انجام جراحی ،پزشک و دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید.
یگردد.
• مصرف این دارو قبل از خواب توصیه م 
ف
• در صورت فراموش نمودن یک نوبت مصرف ،تا زمان نوبت مصرف بعدی ،هیح دوزی را مصر 
نکنید.
مقدار و نحوه مصرف دارو:
بالغین 10 :میلیگرم در هر روز
نوع بسته بندی:
 10بلیستر در هر جعبه
شرایط نگهداری:
• دارو را در دمای کمتر از  30درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
• دور از دسترس کودکان نگـهداری شود.
مصرف کننده محترم ،از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم .شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد
به اطالع برسـاند ،بخش علمی شرکت ،با شماره تلفن  77715554از ساعت  8صبح الی 4بعد از
ظهر ،پاسخگوی سواالت علمی شما عزیزان است.
ساخت شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)
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