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مصرف والپروات سدیم راهنمای  

اين دارو همچنین اثرات تثبیت کننده خلق دارد و در درمان سديم والپروات يك داروي ضد تشنج است. 

 اختالل دوقطبی و میگرن  نیز کاربرد دارد. 

         ر از اين دارو در کوتاه نمودن دوره بیماري و کم کردن عالئم و جلوگیري از حمالت بعدي موث استفاده

 می باشد و نبايد زودتر از موعد مقرر و بدون نظر پزشك قطع شود.

 .بايستي با صالحديد پزشك انجام شود،هر گونه تغيير در دوز دارو

می باشد. در صورت استفاده از اين دارو  اين دارو به شکل قرص و شربت و ويالهاي تزريقی در دسترس

 شود. سطح خونی آن بهتر است اندازه گیري 

سديم والپروات مانند بسیاري از داروهاي ديگر عالوه بر مزاياي درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد 

که اين عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک و جدي 

بسیار بیشتر از عوارضشش باشد. عوارض نیستند. روانپزشك زمانی اين دارو را تجويز   میکند که منافع آنها 

جانبی تغییرات فیزيولوژيك ماندگار و دائمی نیستند بلکه بعلت حضور فعال ماده در بدن ايجاد شده، موقتی 

بوده و نشان دهنده تاثیر دارو نیز  می باشد. بسیاري از عوارض دارويی قابل درمان هستند و نیازي به قطع 

 بايد با پزشك مشورت شود.دارو نیست و در اولین فرصت 

 عبارتند از:برخي از عوارض جانبي والپروات سديم 

اين دارو ممکن است باعث دردهاي خفیف شکمی شود. اسهال، تهوع، سوء هاضمه، سرگیجه و ضعف، 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مديريت امور پرستاري  –معاونت درمان   

روزبهبیمارستان   

 

 

 

دارو بايستي با هر گونه تغيير در دوز 

 صالحديد پزشك انجام شود

هر گونه تغيير در دوز دارو بايستي با 

 صالحديد پزشك انجام شود
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لرزش دست و افزايش وزن از  عوارض دارو می باشد. سديم والپروات ممکن است باعث آسیب کبدي 

 الئمی مانند درد شکمی، تهوع، بی اشتهايی و زردي پوست به پزشك اطالع دهید.شود، در صورت بروز ع

 :تداخل والپروات سديم با ساير داروها

مصرف بعضی از داروها  به همراه سديم والپروات  باعث کاهش يا افزايش اثر دارو می شود لذا الزم است 

 قبل از مصرف هرگونه دارو با پزشك مشورت کنید.

 وارد زير توجه نماييد:به م ˝لطفا

  از مصرف همزمان سديم والپروات با فنی توئین و فنوباربیتال و کلونازپام بدون اطالع پزشك

 خودداري کنید.

  استفاده با الکل، اثر دارو را کم می کند. همچنین باعث کاهش سطح هوشیاري می شود. از مصرف

 الکل خودداري نمائید.

  مصرف همزمان داروهاي بدون نسخه، ضد دردها و داروهاي گیاهی با سديم والپروات بايستی به

 اطالع پزشك رسانده شود.

 :نکات قابل توجه در مصرف دارو 

 قرصها را بطور کامل بلعیده و آن را همراه غذا مصرف کنید. ،براي کاهش مشکالت گوارشی 

 نوشابه هاي گازدار خودداري کنیدد، زيدرا واکدنش ي خوراکی والپروات سديم بامصرف محلول هااز

 .ايجاد شده موجب بوجود آمدن احساس و طعم نا مطبوع و تحريك دهان و گلو می شود

 از نوشیدن الکل خودداري کنیدد، زيدرا ممکدن اسدت باعدث  ،تا زمانیکه اين دارو را مصرف می کنید

 .افزايش اثر دارو  و کاهش سطح هوشیاري شود
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 پزشدك  ،ار بیماري جسمی)خونی و کبدي( هستید، قبل از مصرف  والپروات سدديمصورتیکه دچ در

 خود را مطلع کنید.

 .قبل از شروع درمان با سديم والپروات و در شش ماه اول درمان، انجام آزمايشات کبد ضرورت دارد 

  استفاده نبايد از دارو  ،ساعت قبل از آزمايش 21جهت انجام آزمايش سطح خونی  والپروات سديم تا

 شود. بالفاصله بعد از نمونه گیري دارو را مصرف کنید.

 ياد آوردن، دوز فراموش شده را مصدرف کنیدد.  به محض کرديد، به دارو را فراموش نوبت اگر يك

 دارويی  منظم برنامهفراموش شده را رها کرده به  ، نوبترسیده است اما اگر تقريباً زمان  نوبت بعدي

 برگرديد. هرگز میزان مصرف بعدي را دو برابر نکنید.  تان

   به هنگام رانندگی يا انجام کارهايی که نیاز به هوشیاري دارد احتیاط کنید. زيرا امکدان بدروز خدوا

 دارد. آلودگی وجود

 .در صورت بارداري و يا تمايل به بارداري به پزشك خود اطالع دهید 

 ه پزشك خود اطالع دهید.در صورت شیردهی، قبل از مصرف دارو ب 

      .درصورت تمايل به روزه داري با پزشك خود مشورت کنید 

 

  


