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 کاربامازپین

 

دارٍی کارتاهاسپيي ػالٍُ تز تيواراى هثتال تِ صزع، . کارتاهاسپيي دارٍیی است کِ هثتالیاى تِ تطٌج آى را هصزف هی کٌٌد

 .تزخی ًيش ایي دارٍ را تا ًام تگزتَل هی ضٌاسٌد.در تيواراى اسکيشٍفزًی ٍ هاًيک ًيش کارتزد دارد

 

 .  هيلی گزهی هَجَد هی تاضد400 هيلی گزهی ٍ 200کارتاهاسپيي تِ ضکل قزظ ّای

 داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خدهات تْداضتی درهاًی تْزاى

   هدیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

  رٍزبهبیوارستاى
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 :ًکات ههن به هٌگام هصرف دارٍ 

 دارٍ را در جای خطک ٍ خٌک ًگْداری کٌيد. 

 هصزف  ًکٌيد  ُ ُ  تيص اس هقدار تجَیش ضد  .ّيچگا

   یاد آٍردید هصزفص   کٌيد اگز تقزیثاً  هَقغ  ًَتت  ِ ِ  ت ِ  هجزدی  ک اگز یک  ًَتت  دارٍ را فزاهَش  کزدید، ت

ِ   هٌظن   دارٍیی  تاى  تزگزدید  . تؼدی  رسيدُ است  ، ًَتت  فزاهَش ضدُ را رّا کزدُ  تِ   تزًاه

 تزای جلَگيزی اس اختالالت گَارضی ، دارٍرا ّوزاُ غذا ٍ درفَاصل سهاًی هساٍی هصزف کٌيد. 

 هصزف ایي دارٍ هوکي است هَجة خَاب آلَدگی، سزگيجِ ٍ تاری دید ضَد. 

  ، در ّفتِ اٍل درهاى ٍ در هَارد افشایص هقدار هصزف، اس اًجام فؼاليتْایی کِ ًياس تِ َّضياری دارًد

 .خَدداری کٌيد

 کارتاهاسپيي هصزف  دًداًپشضکی،کارّای    اسػول  جزاحیپيص  ِ  یا درهاى ّای  اٍرصاًس سایز پشضکاى را اس ایٌک

 .هی کٌيد هطلغ  ساسید

 پشضکتاى  دارٍی دیگزی  هصزف کٌيد  ُ  .ًثاید تدٍى  اجاس

   ٍتاضد، هوکي  در سهاى هصزف دار  ِ ِ کٌيد تا تتَاًد تْثَدیتاى  را سیز ًظز داضت ِ  پشضکتاى  هزاجؼ ِ  طَر هٌظن  ت ت

 .است  السم  تاضد تزای  تؼيي  سطح  دارٍ در خَى  آسهایص  تدّيد

 

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 : در صَرت  ٍجَد هریک  از هَارد زیر پیش از هصرف  کارباهازپیي  ، پسشکتاى  را هطلع  سازید

  کارتاهاسپيي  یا دیگزدارٍّای  ضدتطٌج ، دارٍّای  ضد  ِ   سِ حلقِ ای،  تؼضی اس آًتی تيَتيک افسزدگیحساسيت ت

 .، دارٍّای  فطار خَى  ٍ قلثی  دیلتياسم  ، ٍراپاهيل ،قزظ ضدتارداری ٍ تيواریْای خًَیسایوتيدیيّا، 

 ًطاى  دّد کارتاهاسپيي  هصزف  هی کٌيد  ِ ِ  تاضيد ک ُ  داضت ِ  ضٌاسایی  پشضکی  ّوزا  یک  تزگ

 عَارض جاًبی دارٍ چیست؟

ِ  خفيف  یا خَاب   یثَست  ِ  خَاب   آلَدگی ، سزگيج ، گيجی ، دٍ تيٌی، تَْع  ٍ استفزاؽ  ، سز درد ، هطکل   در ت

ِ ًَر خَرضيد  اس رفتي   . ػَارض جاًثی دارٍ هی تاضد، افشایص  حساسيت  ت

 :درصَرت برٍز هر یک از هَاردزیر باید هصرف دارٍ قطع شَد

تزٍس ػالین حساسيت هفزط، افشایص ًتایج آسهًَْای ػولکزد کثدی،اختالالت خًَی، تة، گلَ درد، کثَد ضدى تی 

  .دليل پَست ٍ سخن دّاى

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86

