مزالون®
مزاالزین

دوز اطفال براساس وزن
روزانه مقدار مصرف (میلی گرم /
کیلوگرم  /روز)

حداکثر مقدار روزانه
(گرم  /روز)

دوز صبحگاهی

دوز بعد از ظهر

17->33

36-71

1/2

 2قرص  400میلی گرمی

یک قرص  400میلی گرمی

گروه وزنی (کیلوگرم)

33->54

37-61

2

 3قرص  400میلی گرمی

 2قرص  400میلی گرمی

54-90

27-44

2/4

 3قرص  400میلی گرمی

 3قرص  400میلی گرمی

مقعدی
درمان خفیف تا متوسط اولسراتیو نسبتا فعال
دوز معمول :یک شیاف رکتال یک بار در روز در زمان خواب
در صورت امکان ،شیاف بهتر است برای یک تا سه ساعت یا بیشتر باقی بماند .سیر معمول درمان سه تا شش هفته بسته
به عالئم می باشد.
اگر بیمار یک دوز از مزاالزین را فراموش کند،به محض یادآوری باید آن رااستفاده کند ،مگر اینکه تاموقع نوبت بعدی وقت
کمی مانده باشد .بیماران نباید دو شیاف مزاالزین را هم زمان باهم جهت جبران دوز از دست رفته استفاده کنند.
مصرف این دارو ممکن است باعث ایجاد لکه روی لباس زیر گردد .
◄ نکات موقع مصرف دارو:
• عملکرد کلیوی را قبل از آغاز مزاالزین ارزیابی نمایید.
• قرص مزاالزین راهمراه یا بدون غذا به طور کامل ببلعید.قرص ها را نباید بشکنید یا بجوید.
• قرص های مزاالزین رادور از رطوبت نگهداری نمایید .درب ظرف را محکم و قرص هارا همراه با کیسه جاذب الرطوبه دردرون
ظرف اصلی نگهداری نمایید.
• سعی کنید قبل از استفاده از شیاف مزاالزین روده و مثانه خود را تخلیه کنید ،بهترین زمان برای استفاده از این دارو در
هنگام خواب است.
سمیت  /عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه همه این عوارض در یک فرد
دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هرعارضه ای با پزشک مشورت کنید:
دردشکم یا معده درد ،سرگیجه  ،ریزش مو ،سردرد ،تهوع ،اسهال خونی  ،خونریزی از رکتوم  ،آنفوالنزا ،استفراغ ،یبوست،
سوء هاضمه  ،راش پوستی و نفخ شکم
شرایط نگهداری ،اشکال دارویی و نوع بسته بندی:
شیاف ها رادر دمای کمتر ار  30درجه سانتی گراد و دور ازنور و رطوبت و گرما و درون بسته بندی اصلی نگهداری نمایید .
شیاف ها را در یخچال نگهداری نکنید و از یخ زدگی محافظت نمایید .
قرص ها را در دمای کمتر از  30درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت و در بسته بندی اصلی نگهداری نمایید .
ساخت شركت داروسازي ابوريحان

172 MM

قرص های خوراکی انتریک کوتد  500و 800میلی گرم
شیاف های  500میلی گرم
دسته دارويي:
داروهای ضد التهاب
موارد مصرف:
»
این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.
مزاالزین برای درمان کولیت اولسراتیو (یک بیماری که باعث تورم و زخم در جدار روده بزرگ و رکتوم می شود) و همچنین
برای حفظ بهبود عالئم کولیت اولسراتیو استفاده می شود.
موارد منع مصرف :
• واکنشهای حساسیت شدید نسبت به مزاالزین،سالیسیالت ها (آسپرین ) یا آمینوسالیسیالت ها  ،سولفاساالزین یا سایر
اجزا دارو
در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
مصرف در حاملگي و شيردهي:
گروه مصرف بارداریb :یا:c
هیچ مطالعه کافی و کنترل شده در زنان باردار وجود ندارد .مصرف این دارو در دوران بارداری بایستی حتما با در نظر گرفتن
منافع مصرف دارو در مقابل مضرات آن باشد و بایستی هنگامی مصرف شود که به طور واضح نیازمند مصرف آن باشیم ومنفعت
دارو مهمتر از خطرآن باشد.
شیردهی :مزاالزین در شیر انسان ترشح می شود .اگر نوزاد دچار اسهال شود ،شیردهی را قطع کنید و با احتیاط استفاده
کنید ،منفعت دارو برای مادر باید مهمتر از ریسک خطر برای نوزاد باشد .مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی فقط با
دستور پزشک انجام گیرد .
موارد هشدار و احتیاط:
◄ اختالل کلیوی
اختالل کلیوی ،از جمله حداقل تغییرنفروپاتی و نارسایی کلیه ،در بیماران مصرف کننده داروهای مزاالزین گزارش شده است.
توصیه می شود که بیماران ارزیابی عملکرد کلیه را قبل از آغاز مزاالزین و در طول دوره درمان به صورت دوره ای انجام دهند.
◄ سندرم حاد عدم تحمل ناشی از مزاالزین
عالئم این بیماری شامل اسپاسم ،درد شکم ،اسهال خونی ،گاهی اوقات تب ،سردرد و راش می باشد .مشاهده بیماران از
نزدیک برای بدتر شدن این عالئم در طول درمان باید انجام گردد .اگربه سندرم عدم تحمل حاد مشکوک است ،به سرعت
درمان با مزاالزین را قطع کنید.
◄ واکنش های حساسیتی
بعضی از بیماران که یک واکنش حساسیت به سولفاساالزین را تجربه کرده اند ممکن است یک واکنش مشابه به مزاالزین یا
ترکیبات دیگر که حاوی و یا به مزاالزین تبدیل می شوند را داشته باشند .در هنگام درمان بیمارانی که به داروی سولفاساالزین
حساسیت دارند باید جوانب احتیاط را رعایت کرد.
واکنشهای حساسیت قلبی ناشی از مزاالزین (میوکاردیت و پریکاردیت) با مزاالزین گزارش شده است .در تجویز این دارو به
بیماران مبتال به این شرایط باید احتیاط شود.
◄ نارسایی کبدی
در بیمارانی باسابقه بیماری کبد،بعد تجویزمزاالزین گزارش هایی از نارسایی کبدی وجود داشته است .تجویز مزاالزین در
بیماران کبدی باید با احتیاط باشد.
◄ انسداد دستگاه گوارش
انسداد در دستگاه گوارش فوقانی ممکن است باعث احتباس طوالنی مدت مزاالزین در معده شود که خودآزادسازی مزاالزین
در روده بزرگ را به تاخیر می اندازد.
◄ شکل دارویی شیاف فقط برای استعمال مقعدی می باشد .
تداخالت دارویی
•استفاده همزمان از مزاالزین با عوامل نفروتوکسیک از جمله داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ( )NSAIDsممکن است
خطر ابتال به عوارض کلیوی را افزایش دهد.
• آزاتیوپرین یا -6مرکاپتوپورین :استفاده همزمان از مزاالزین با آزاتیوپرین یا -6مرکاپتوپورین خطر ابتال به اختالالت خونی
را افزایش می دهد.
»
درصورت استفاده از سایر داروها حتما پزشک خودرا مطلع سازید.
مقدار و نحوه مصرف دارو:
خوراکی
درمان خفیف تا متوسط به کولیت اولسراتیو نسبتا فعال
◄ بزرگساالن
دوز معمول:
• برای دوز  800میلی گرم 800 :میلی گرم سه بار در روز با غذا یا بدون غذا (کل دوز روزانه  2.4گرم) ،به مدت  6هفته
• برای دوز  500میلی گرم 1 :گرم  4بار در روز به مدت  8هفته
دوز نگهدارنده:
برای دوز  800میلی گرم 1.6 :گرم در روز ،در دو دوز منقسم ،به مدت  6ماه
برای دوز  500میلی گرم 1 :گرم  4بار در روز به مدت  8هفته
◄ اطفال
برای بیماران اطفال  5سال و باالتر ،کل دوز توصیه شده از مزاالزین بر اساس وزن است (تا حداکثر  2.4گرم  /روز) منقسم
در دو دوز روزانه به مدت  6هفته

