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در مورد بی پریدین چه می دانید؟ 

 

تزای درهاى تیواری پارکیٌسَى ٍ ػَارؼ جاًثی ًاضی اس دارٍّای ؾذسایکَس  (آکیٌیتَى)تی پزیذیي 

 . تکار هی رٍد (...ّالَپزیذٍل،رسپزیذٍى ٍ)

اًقثاؼ ٍ گزفتگی ػؿالًی ٍ لزسش استفادُ هیطَد ٍ تِ ضکل قزظ ٍ : تی پزیذیي تزای تزطزف کزدى ػالیوی هاًٌذ

 .آهپَل در دستزس هی تاضذ

 

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

  روزبهبیمارستان
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 :نکات قابل توجه 

 تی پزیذیي را دقیقاً هطاتق تا دستَر پشضک خَد هػزف ٍ اس تغییز دٍس آى جذاً پزّیش ًواییذ . 

 ّزگش تذٍى هطَرت تا پشضک، هػزف دارٍ را قطغ ًکٌیذ .

 در هذت درهاى اس ػیٌک آفتاتی استفادُ . تی پزیذیي هوکي است تاػث افشایص حساسیت چطن ّاتِ ًَر ضَد

 .ًواییذ ٍ سؼی کٌیذ کوتز در هؼزؼ ًَر ضذیذ قزار گیزیذ

 در غَرت استفادُ اس دارٍّای دیگز حتواًتا پشضک خَد . تی پزیذیي تا تسیاری اس دارٍّا تذاخل دارد

 .هطَرت ًواییذ

 تَغیِ هی ضَد دارٍ را تا یا تالفاغلِ پس اس غذا هیل . تی پزیذیي هوکي است سثة ًاراحتی هؼذُ گزدد

 .ًواییذ

  تٌاتزایي تا سهاى هطخع ضذى هیشاى تاثیز آى در ضوا آلَدگی ایجاد کٌذ   تی پزیذیي هی تَاًذ حالت خَاب

 .اس راًٌذگی یا اًجام کارّای پزدقت پزّیش کٌیذ

 الکل حالت خَاب آلَدگی ٍ گیجی ایي دارٍرا تطذیذ هی کٌذ، تٌاتز ایي اس ًَضیذى الکل  پزّیش کٌیذ. 

 تی پزیذیي هوکي است تاػث ایجاد احساس سثکی سز ٍ افتادى، خػَغاً ٌّگام تغییز ٍؾؼیت ًاگْاًی ضَد .

 .  در غَرت تزٍس ایي حالت، تِ آراهی اس هَقؼیت ًطستِ تِ ایستادُ تغییز ٍؾؼیت دّیذ
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  دٍس فزا هَش ضذُ، آى را هیل   در غَرت فزاهَش کزدى یک دٍس   تی پزیذیي، تِ هحؽ تِ خاطز آٍردى

، ًَتت فزاهَش ضذُ را ( ساػت سهاى تاقی هاًذ2ُکوتز اس (اها اگز تقزیثا سهاى ًَتت تؼذی رسیذُ تَد.کٌیذ

 .رّا کزدُ، طثق تزًاهِ هٌظن خَد ػول کٌیذ

 ّزگش هقذار دارٍ را دٍ تزاتز ًکٌیذ  . 

 عوارض جانبی دارو چیست؟

 :در غَرت تزٍس یا ضذت گزفتي ػالین سیز، تا پشضک خَد هطَرت ًواییذ.ػَارؼ تی پزیذیي قاتل درهاى است

 سزدرد، سزگیجِ،خَاب آلَدگی  احساس سثکی سز، تی قزاری، ػػثی ضذى، تغییزات خلقی، اختالل حافظِ، 

 . خطکی دّاى یا تیٌی، تَْع، استفزاؽ، ًاراحتی هؼذُ، یثَست، کاّص تؼزیق، اضکال در دفغ ادرار ٍ اسپاسن ػؿالًی

  :در هَارد سیز تالفاغلِ تِ پشضک هزاجؼِ ًوائیذ

، تثَرات پَستی، درد چطن یا تاری دیذ، (دیذى یا ضٌیذى چیشّایی کِ ٍجَد خارجی ًذارًذ)ػذم َّضیاری،تَّن

 .طپص یا ًاهٌظوی ؾزتاى قلة ٍ احتثاس ادراری 

  

 

 

  

    

 

 


