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دانید؟ می چه لیتیوم مصرف مورد در    

 

ایي دارٍ اس . ٍ افسزدگی تجَیش هی ضَد (ضیذایی ـ افسزدگی )لیتیَم تزای درهاى هزحلِ ضیذایی در اختالل دٍقطثی 

 .فزاٍاًی ٍ ضذت تغییزات خلقی هی كاّذ ٍ تِ ضوا اجاسُ هی دّذ كٌتزل تیطتزی تزرٍی احساسات خَد داضتِ تاضیذ

 

 :در زمان مصرف لیتیوم به نکات زیر توجه فرمائید

 ّیچ گاُ كوتز یا تیطتز اس هقذار تجَیش ضذُ هصزف . هقذار تجَیشی لیتیَم تزای افزاد هختلف هتفاٍت است

 .ًكٌیذ

 داًطگاُ ػلَم پشضكی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

  روزبهبیمارستان
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 ّفتِ طَل تكطذ تا اثزات لیتیَم ظاّز ضَد،اها 1 -3هوكي است. اس دستَرات پشضكتاى تِ دقت پیزٍی كٌیذ 

 .هْن است كِ حتی در صَرت تْثَدی هصزف دارٍ را اداهِ دّیذ

 تِ طَر هٌظن تِ پشضكتاى هزاجؼِ كٌیذ تا تْثَدیتاى را سیز ًظز داضتِ تاضذ . 

  تزای جلَگیزی اس خاصیت هلیٌی ٍ تحزیك ٍ آسیة تِ هؼذُ ، لیتیَم را تا غذا هصزف كٌیذ تا آّستِ تز جذب

 . ضَد

 هقذاركافی آب ٍ ًوك در رصین غذایی خَد داضتِ تاضیذ، ٍلی اس هصزف تیص اس حذ ًوك خَدداری كٌیذ . 

  یا طی فؼالیت ّایی كِ هَجة اس دست رفتي آب تذى           (سًَا)در ٌّگام ٍرسش ، استفادُ اس حوام تخار

ایي كاّص هایؼات تذى . هی ضًَذ، در َّای گزم،ٌّگام تة ٍ تؼزیق ضذیذ یا استفزاؽ ٍ اسْال احتیاط كٌیذ

  .هوكي است هَجة هسوَهیت تا لیتیَم ضَد

 اس دست دادى آب ٍ ًوك در طی رصین گزفتي هوكي . پیص اس هطَرت تا پشضكتاى ٍسًتاى را كاّص ًذّیذ

 . است هٌجز تِ هسوَهیت تا لیتیَم ضَد

  خَدهطَرت كٌیذقثل اسهصزف دارٍّای دیگز تزای جلَگیزی اس تذاخل دارٍیی حتواً تاپشضك. 

 تَْع گذرا، افشایص دفغ ادرار، تطٌگی ٍ ًاراحتی در چٌذ رٍس اٍل درهاى هوكي است تزٍسكٌذ. 

  اسْال ،استفزاؽ ، كن آتی،خَاب آلَدگی ،ضؼف ػضالًی ، )درصَرت تزٍس ػالین هسوَهیت

 .یك ًَتت هصزف دارٍ را قطغ كزدُ ٍتِ پشضك اطالع دّیذ (رػطِ،تة،لزسش ضذیذ ٍ ػذم تؼادل

 ٍقتی تزای آسهایطات لیتَم هزاجؼِ هی كٌیذ، تایستی .تؼییي غلظت سزهی لیتیَم تِ طَرهزتة اّویت دارد

 . ساػت اس آخزیي ٍػذُ هصزف گذضتِ تاضذ،تْتزیي سهاى صثح هی تاضذ13تا12

 ضَدهاُ ارسیاتی 6-12ػولكزدكلیِ ٍ تیزٍییذ ًیش تایذ ّز . 
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 :در صورت بروز هر یك از عالیم زیر، با پسشکتان تماس بگیرید

لزسش تذى، تكلن ًاهفَْم ،  ضزتاى قلة تٌذ،كٌذ یا ًاهٌظن  ضؼف یا خستگی غیزهتؼارف، افشایص ٍسى ، سزگیجِ، 

، خَاب آلَدگی ،كثَدی ٍ درد در اًگطتاى دست ٍ پا، گیجی ، (تاری دیذ)تَْع یا استفزاؽ ،اسْال، هطكالت تیٌایی 

 . تَجَد هی آیذ لیتیَمتا هسوَهیت ضذیذ هَارد درتطٌج ، آكٌِ ، تی اختیاری ادراری یا ػذم تَاًایی كٌتزل ادرار كِ 

 

 

                               

                        

 

 

 

 

 


