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 راهنمای عمومی:

 . كنيد خودداري دارو مصرف نابهنگام قطع از ـ1

 . دهيد اطالع پزشك به پوستي بثورات بروز صورت در ـ2

 .كنيد آزمايش ششم و سوم اول، ماههاي در را مدفوع هاي نمونه آميب، دفع از اطمينان براي ـ3

 صابون و گرم آب با را دستها غذا صرف و مدفوع دفع از بعد و قبل و كنيد رعايت را كامل بهداشت عفونت، عود از جلوگيري براي ـ4 

 .كنيد خودداري خام غذاهاي خوردن از نيز و بشوييد

 .كنيد استفاده شخصي، صابون از امكان صورت در و مايع، صابون از ديگران كردن آلوده از اجتناب براي ـ5 

 .ندارد ضرورتي ديگران از خود كردن جدا. كنيد خودداري غذا به زدن دست از درمان طي ـ6 

 فارماکولوژی:

 در عمدتاً دارو اين. است مؤثر هيستوليتيكا آنتامبا بخصوص ، ها اي ياخته تك بر كه است ياخته تك ضد يك يدوكينول: آميب ضد اثر

 .كند مي اثر ناشناخته مكانيسم يك با و روده داخل مجراي

 : فارماکوکینتیك

 . شود مي جذب شده مصرف مقدار درصد هشت حدود: جذب

 . نيست مشخص: پخش

 .آيد مي در سولفات يا گلوكورونيد صورت به كبد در شده جذب مقدار بيشترين رسد مي نظر به: متابوليسم

 .نيست مشخص شير در دارو اين ترشح. شود مي دفع مدفوع طريق از نيافته تغيير صورت به عمدتاً: دفع 

 : شیردهی دردوران شیردهی و مصرف 

 . است نشده ثابت شيردهي در دارو مصرف ضرري بي

 هشدارها و موارد احتیاط:

 بيماري ،(است يد حاوي دارو اين) يد حاوي هاي فرآورده يا كينولين هيدروكسي ـ8 به شده شناخته مفرط حساسيت: مصرف منع موارد

 (.كند تشديد را حالتها اين است ممكن) چشمي نوروپاتي كليوي، يا كبدي

 : احتياط موارد 

 . تيروئيد بيماري ـ الف

 .شود  نمي توصيه دارو اين مدت طوالني مصرف بينايي، و عصبي آسيب بالقوه خطر دليل به ـ ب



 : مصرف مقدار و موارد 

  اي روده آميب ضد

 از نبايد مصرف مقدار حداكثر. شود مي مصرف روز 26 مدت به روز در بار سه گرم ميلي 636-656 مقدار خوراكي، راه از: بزرگساالن

g/day 2 كند تجاوز. 

 .شود مي مصرف روز 26 مدت به كه است منقسم مقدار سه يا دو در mg/kg/day 40-30 مصرف معمول مقدار: كودكان 

 خفيف بيماري درمان براي( خوراكي راه از روز 5-16 مدت به روز در بار چهار گرم ميلي 056) مترونيدازول با تركيب در غالباً يدوكينول 

 مفيد انگل دار كيست شكل بر فقط دارو اين. شود مي مصرف شديد بيماري درمان براي ديگر داروي چند با همراه و اي روده متوسط تا

 .شود مي محدود عالمت بدون ناقلين خفيف موارد به فقط آن مصرف ، بنابراين. است

 . باشد هفته 2-3 از كمتر نبايد يدوكينول با درمان اضافي هاي دوره زماني فاصله 

  جانبی: عوارض

 آتاكسي، گذشته، خاطره فراموشي آشفتگي، سردرد، كسالت، حقيقي، سرگيجه ضعف، حسي، اختالل ، عصبي مسموميت: مركزي اعصاب

 .محيطي نوروپاتي

 . ناخنها و مو رنگ تغيير پوستولي، و پاپولي ضايعات كهير، خارش،: پوست 

 . بينايي كاهش چشمي، آتروفي ، چشمي نوريت: چشم

 گاستر، اپي در سوزش و درد يبوست، اي، روده حركات افزايش اسهال، شكمي، كرامپهاي استفراغ، تهوع، ، اشتهايي بي: گوارش دستگاه

 .مقعد تحريك و خارش گاستريت،

 . آگرانولوسيتوز: خون 

 . عضالني درد مو، ريزش منتشر، كوركهاي لرز، تب، تيروئيد، شدن بزرگ: عوارض ساير

 . شود قطع دارو مصرف بايد مسموميت، يا مفرط حساسيت عالئم بروز صورت در: توجه

 مسمومیت:

 . عروقي ـ قلبي دستگاه و تنفس دستگاه عملكرد دادن قرار تأثير تحت: باليني تظاهرات

 ايجاد يا معده شستشوي با را معده محتويات بايد(  ساعت چهار طي) باشد شده خورده تازگي به دارو اگر. است حمايتي عمدتاً: درمان

 مؤثر است ممكن اسموتيك يا نمكي هاي  مسهل مصرف. دهد مي كاهش را دارو جذب فعال ذغال تجويز آن، از پس. كرد تخليه استفراغ

 .باشد

 شرایط نگهداری : 
 درجه سانتي گراد نگهداري نماييد.  36دارو را دور از نور، رطوبت و در دماي كمتر از 

 دارو را دور از دسترس كودكان قرار دهيد  . 

 از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري كنيد  . 
 ساخت شرکت داروسازی جالینوس

 ایران                              –تهران                                                                                                                                                                                                  

 


