قرص روكش دار لیزونکس ®
لیزینوپریل ( 20ميلي گرم )

هر قـرص لیزونکس® حاوي  20ميلي گرم ماده مؤثره ليزينوپريل مي باشد
دسته داروئي :
وازوديالتور و ضد فشار خون از دسته  ( ACEIمهار كننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين )
موارد مصرف :

black

ساخت شركت داروسازي ابوريحان (سهامی عام)

235 mm

اين دارو بــراي بيماري فــعلي شما تجويز شده است  ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداري
نمائيد .
.1به تنهايي يا همراه با يك داروي ديورتيك ( تيازيد ) براي درمان فشار خون .
.2براي درمان نـارسايي احـتقاني قـلب (  ( ) CHFبه همراه داروهاي ديورتيك یا ديجيتال یا بتابالکرها )
24 .3ساعت پس از انفاركتوس حاد ميوكارد در بيماراني كه از لحاظ هموديناميك ثابت شده اند .
.4درمان نارسایی کلیه در بیماران مبتال به دیابت نوع  2با فشار خون باال
مقدار و نحوه مصرف دارو :
.1مقـدار و نـحوه مصرف دارو را پـزشك تعـيین مي نمايد  .از مـصرف دارو در مــوارد مـشابه و بــه مــقدار دلخواه و دفعات
بيشتر و مدت طوالني تر خودداري نمائيد .
.2به مــنظور رسيدن به اثرات مطلوب درماني دارو را هر روز سر ساعت ميل كرده و در صورت فراموش شدن يك دوز دارو
به محض به ياد آوردن  ،آنـرا مــصرف كـنيد و اگر نـزديك به دوز مـصرف بعدي است  ،دوز قبلي را نخورده و از دوبرابر کردن
دوز خودداری نمایید.
.3از قطع سرخود و ناگهاني دارو بپرهيزيد .
نحوه تجویز در بزرگساالن
.1درمان فشار خون باال:
•شروع درمان 10 :میلی گرم در روز
•درمان نگهدارنده 40- 20 :میلی گرم در روز
•حداکثر میزان مصرف 80 :میلی گرم در روز
.2نـارسايي احـتقاني قـلب ( ) CHF
•به همراه داروهاي ديورتيك یا ديجيتال یا بتابالکرها
•شروع درمان 5-2/5 :میلی گرم در روز
•درمان نگهدارنده 5 :تا 35میلی گرم در روز(تعیین دوز مصرفی با توجه به شرایط بیمار)
•حداکثر میزان مصرف 40 :میلی گرم در روز
.3انفاركتوس حاد ميوكارد
•شروع درمان  5 :میلی گرم  24ساعت بعد از حمله قلبی
•ادامه درمان 5 :میلی گرم بعد از  24ساعت ،سپس  10میلی گرم بعد از  48ساعت
•درمان نگهدارنده 10 :میلی گرم در روز (باید حداقل  6هفته ادامه یابد)
.4نفروپاتی دیابتیک
•شروع درمان  20-10 :میلی گرم در روز
•درمان نگهدارنده 40-20 :میلی گرم در روز
•افزایش دوز دارو باید هر  3روز باشد.
نحوه تجویز در سالمندان:
درمان فشار خون باال:
•شروع درمان 5-2/5 :میلی گرم در روز
•درمان نگهدارنده :افزایش دوز دارو به صورت  5-2/5میلی گرم در روز در طی  1تا  2هفته.
•حداکثر میزان مصرف 40 :میلی گرم در روز
نحوه تجویز در کودکان:
درمان فشار خون باال:
•قابل تجویز در کودکان  6ساله یا بزرگتر از  6سال
•شروع درمان0/07 :میلی گرم به ازای هر کیلو وزن در روز -حداکثر میزان مجاز  5:میلی گرم در روز
•درمان نگهدارنده :افزایش دوز دارو در طی  1تا  2هفته تا مشاهده اثرات مطلوب
•حداکثر میزان مصرف :مقدار بیشتر از 0/61میلی گرم به ازای هر کیلو وزن در روز یا بیشتر از 40میلی گرم در روز در کودکان
مورد مطالعه قرار نگرفته است.
مصرف در بارداری
اگر باردار هستید یا قصد بارداری دارید پزشک خود را مطلع کنید.مصرف این دارو بعد از ماه سوم بارداری می تواند آسیب
های جدی به جنین وارد کند.
مصرف در دوران شیردهی
اگر در دوران شیردهی هستید پزشک خود را مطلع کنید .این دارو برای مادران شیرده توصیه نمی شود و ممکن است پزشک
شما درمان دیگری را جایگزین کند.
موارد منع مصرف :
.1حساسيت به لیزینوپریل یا سایر داروهاي  ( ACEIمهار كننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين )
.2سابقه آنژيوادم(عالئم  :تورم صورت  ،تورم در اندام انتهایی  ،سختي در بلع و تنفس )ناشي از مصرف داروهاي  ACEIدر
بیمار یا یکی از اعضای خانواده
.3سابقه آنژیوادم شدید با دلیل ناشناخته
.4دوران بارداری (بعداز ماه سوم بارداری)
.5دوران شیردهی
موارد هشدار و احتیاط:
.1در صورتيكه يكي از عالئم تورم صورت  ،تورم در اندام انتهایی(دست ها،پاها ،زانوها)  ،سختي در بلع و تنفس بوجود آمد ،
براي جلوگيري از خطر آنژيوادم با پزشك خود مشورت نماييد .
.2قبل از مصرف اين دارو در موارد زير با پزشك خود مشورت نمائيد :
•حساسيت به هر كدام از داروهاي  (ACEIمهار كننده آنزيم مبدل آنژيوتانسين ).
•درصورت داشتن فشار خون پایین که می تواند با احساس سرگیجه و سبکی سر ،مخصوصا در وضعیت ایستاده همراه باشد.
•اگر در دوران بارداری یا شیردهی هستید ،این دارو میتواند به جنین آسیب برساند.
•اگر اخیرا دچار اسهال یا تهوع شده اید.
•اگر هم اکنون سرفه های خشک دارید.
•اگر میزان کلسترول در خون شما زیاد است و از داروهای کاهنده  LDLمانند استاتین ها استفاده می کنید.
•مصرف همزمان ديورتيك ها ( مخصوصا ٌ نـگهدارنده هاي پـتاسيم ) ،سایر داروهاي نگهدارنده پتاسيم يا مكمل هاي سديم
و پتاسيم.
•آنژيوادم ناشي از مصرف قبلي  ACEIها.
•نارسایی كليه و كبد  ،هايپركالمي ،گرفتگي عروق كليه  ،پيوند كليه یا دیالیز.
•از دست دادن حجم زيادي از خون.
• مصرف مشروبات الکلی.
•اگر در رژیم غذایی شما مصرف نمک محدود شده است.
.3به دليلاحتمالوجودخوابآلودگي درحینمصرفاين داروبـههنگامرانندگي ياكارهاييكهنيازبههوشياريكاملدارند ،احتياطنمائيد.
.4در صورت لزوم هر نوع عمل جراحي ( حتي جـراحي هاي مربوط به دندان ) يا درمان هاي اورژانسي پزشک یا دندانپزشک خود
را از مصرف لیزینوپریل مطلع کنید.
.5به هنگام ورزش يا مواجه شدن با هواي گرم احـتياط كنيد ( به دليل تعريق زياد  ،ريسك دهيدراته شدن بدن و در نتيجه
افت فشار خون وجود دارد )
عوارض جانبي :
هر دارو به موازات اثرات مطلوب ممكن است باعث بروز عوارض ناخواسته نيز بشود .
عوارض جانبي شايع :
سـردرد و سـرفه خشك و مقاوم  ،كاهش فشار خون وضعیتی با عالئم سرگیجه و سبکی سر  ،اسهال ،تهوع و نقص در عملکرد کلیه
سایر عوارض:
ضـربان قـلب نامنظم  ،راش پوستي همراه با يا بدون خــارش ،آبریزش بینی ،درد در ناحیه شکم ،کاهش توان ماهیچه ها،
افزایش آنزیم های کبدی ،افزایش میزان پتاسیم خون  ،خـستگي مفرط و احساس خواب آلودگی
•به ندرت مـمكن اسـت واکنش آلرژیک ( تورم صورت  ،لبها و گردن  ،مشکل در تنفس و راش )  ،تاول  ،خونریزی از لب ،چشم ،
دهان ،بینی یا ناحیه ژنیتال مشاهده شود در این صورت باید دارو قطع گردد و به مراکز درمانی مراجعه شود.
تداخل دارويي :
درصورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید.
بعضی دارو ها می توانند با قرص لیزینوپریل تداخل داشته باشند که شامل موارد زیر می باشد:
الكل ،والسارتان و لوزارتان ،پتاسیم فسفات تزریقی ،داروهای خوراکی و تزریقی کاهنده قند خون ،داروهاي ضـد الـتهاب
غيراستروئيدي( ) NSAIDمخصوصا ایندومتاسین ،سيكلوسپورين ،عوامل سايتوستاتيك ،آلوپورينول ،پروكائين آميد
وكورتيكواستروئيد هاي سيستميك و دپرس كننده هاي مغز استخوان ،ليتيم
شرايط نگهداري :
* دارو را در دماي کمتر از  30درجه سانتيگراد  ،دور از نور ورطوبت نگهداري نمائيد.
* از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خوداري كنيد .
* دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید .

98 MM

