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   پالویکسپالویکسپالویکس

                  GT-PA-121کد سند :        

 واحد آموزش سالمت 

 0011بهار 

 05056451-56شماره تلفن :     

 مصرف می شود  مانند دیکلوفناک ،ایبوبروفن،ایندومتاسین

 ناپروکسن و پیروکسیکام، همچنین فنی توئین 

اگر این دارو به دلیل سندرم حاد کرونر مصرف می کنید 

ممکن است پزشک شما همزمان با این دارو برای شما 

آسپرین تجویز کرده باشد  در اینصورت پیش از تغییر میزان 

مصرف آسپرین یا قطع آن حتما با پزشک خود صحبت 

 کنید.

 احتیاط هایی که هنگام مصرف دارو باید انجام دهید:

اگر باردار یا شیر ده هستید و یا اگر بیماری کبدی یا کلیوی 

دارید،حتما قبل از مصرف این دارو ،به پزشکتان اطالع 

.دهید  

هنگام استفاده از این دارو هر نوع خونریزی ممکن است 

دیرتر بند بیاید،لذا از انجام ورزش های خشن یا کارهایی که 

موجب کوفتگی،بریدگی،یا صدمات جسمی می شوند 

 اجتناب نمایید.

شما ممکن است،همچنین خونریزی داخل بدنی که از آن بی 

اطالع هستید داشته باشید بنابراین در صورت مشاهده هر 

نوع خونریزی نظیر،خونریزی از بینی،مشاهده خون در ادرار 

 یا مدفوع)مدفوع سیاه رنگ(به پزشک اطالع دهید.

قبل از انجام هر کار درمانی،توسط پزشک ،یا دندانپزشک 

وی را از مصرف این دارو آگاه نمایید.ممکن است الزم باشد 

چند روز قبل از انجام اعمال جراحی این دارو را قطع 

 کنید.اما بدون اجازه پزشک خود این کار را انجام ندهید.

برای بررسی روند درمان باید به طور منظم برای ویزیت به 

 پزشک خود مراجعه نمایید همچنین ممکن است نیاز به

 آزمایش خون باشد.

 عوارض جانبی احتمالی هنگام استفاده از پالویکس

به محض مشاهده هر یک از عوارض زیر بالفاصله با 

 پزشکتان تماس بگیرید:

واکنش های حساسیتی نظیر خارش،کهیر،ورم صورت و 

دست،ورم در دهان و گلو، احساس تنگی نفس،و مشکل 

 در نفس کشیدن .

 تغییر در مقدار یا دفعات ادرار 

 تب،لرز،گلودرد

 کاهش وزن سریع

 ادرار قرمز یا قهوه ای تیره

 درد شدید معده

درد قفسه سینه البته ممکن است مربوط به بیماری 

 قلبی شما باشد نه عوارض دارو

 راش پوستی 

 تورم دست ها،زانوها،پاها

 مشاهده خونریزی و خون مردگی غیر طبیعی

در صورت بروز عوارض زیر )که اهمیت کمتری دارند( 

 نیز می توانید با پزشک خود صحبت کنید:

 اسهال،سوء هاضمه،درد معده ،تهوع

سردرد و سرگیجه ،درد مفاصل یا کمر ،سرفه و آبریزش 

 از بینی

منابع :داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات بالینننی    
 داروهای ژنریک دکتر رامین خدام-محمد آبگون
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 اگر یک دوز مصرف دارو را فراموش کردیم چه کنیم؟

هر وقت یادتان آمد که یک دوز دارو را مصرف نکرده ایند،  

اگر زمان زیادی نگذشته باشد بالفاصله آن را مصرف کنیند  

،ولی اگر نزدیک زمان بعدی است صبر کنید و دوز بعدی را 

 مصرف نمایید)دوز  را دو برابر نکنید(

 چه مدتی باید از پالویکس استفاده کنید؟

معموال پس از حمله سندرم حمله حاد عروق کرونر و آنژین 

صدری ناپایدار حداقل یکماه و در صورت نداشتن ریسنک  

خونریزی تا یکسال از پالویکس استفاده منی شنود در         

بیمارانی که آنژیوپالستی عروق کرونر داشته باشند، مندت  

 زمان مصرف پالویکس بر اساس نوع استنت )فنر (فرق

می کند.بیمارانی که برای آنها از استننت داروینی)فنننر          

دارویی(استفاده شده،الزم است که مدت طوالنی تنری از     

پالویکس استفاده نمایید.که این مدت شش ماه تا یکسنال   

است .در بیمارانی که از استنت غیر دارویی)فنننر غنینر         

دارویی(استفاده شده بهتر است حداقل مدت ینکنمناه از       

پالویکس استفاده نمایند.ادامه مصرف پالویکس تا زمناننی    

که پزشکتان آن را الزم می داند،به منظور پیشگنینری از     

سکته قلبی یا مغزی،بسیار مهم است.از اینرو هرگز بندون     

 اطالع پزشک،اقدام به قطع دارو ننمایید.

 نحوه نگهداری این دارو به چه صورتی است؟

( در ظرف در بسته ،دور   02تا02این دارو را  در دمای اتاق)  

 از حرارت ،رطوبت و نور مستقیم نگهداری نمایید.

 دارو را از دسترس اطفال دور نگه دارید.

آیا با وجود اینکه داروی کاهش دهنده فشارخون و 

کلسترول  مصرف می کنید باز هم دربرابر محافظت در 

 برابر حمله قلبی یا مغزی به پالویکس احتیاج دارید؟

کاهش فشارخون باال و کلسترول برای کنترل خطرات  

قلبی و عروقی شما بسیار مهم هستندولی در عین حال  

شما باید احتمال تشکیل لخته را در شریان هایی که عامل  

 مستقیم بیشتر حمالت قلبی و سکته مغزی هستند،کاهش

دهید.پالویکس مستقیما باعث کاهش تشکیل لخته می 

گردد.بنابراین برای محافظت مداوم شما در برابر حمالت 

قلبی و سکته های مغزی آینده مصرف داروی پالویکس که 

 توسط پزشک تجویز شده بسیار مهم است.

 این دارو با چه داروها و غذاهایی تداخل دارد ؟  

در صورتی که از هر یک از داروهای زیر استفاده می 

کنید،حتما پیش از شروع مصرف کلوپیدوگرل،به پزشک 

 خود اطالع دهید:

فلوکستین،فلوواکسامین،داروهایی که برای درمان عفونت 

های قارچی مصرف می شوند)مانند فلوکونازول و 

کتوکونازول(،سایر دارو های رقیق کننده خون)مانند 

تیکلوپیدین،وارفارین(،داروهای معده)مانند 

 سایمتیدین،امپرازول،پنتاپرازول(

هنگام مصرف کلوپیدوگرول،اگر می خواهید از هر یک از 

 داروهای زیر استفاده کنید با پزشک خود صحبت کنید:

 آسپرین یا هر داروی دیگری که برای درد یا آرتریت 

 پالویکس چیست ؟

نام اصلی)ژنریک( داروی شما کلوپیدوگرول است .اما  

 بیشتر با نام تجارتی آن )پالویکس( شناخته می شود. 

پالویکس یک داروی ضد پالکتی)رقیق کننده خون( 

است که می تواند خطر بروز مجدد سکته مغزی و  

حمالت قلبی را کاهش دهد.همچنین در بیمارانی که  

تحت عمل آنژیوپالستی عروق قرار می گیرند و برای  

آنها استنت )فنر( گذاشته می شود،مصرف پالویکس  

موجب مهار پالکتی می شود و خطر ایجاد لخته در داخل 

استنت را کاهش  می دهد.این اثر پالویکس بسیار مهم  

است زیرا در صورت عدم مصرف آن و ایجاد لخته در 

استنت،رگ مربوطه بسته می شود و ممکن است باعث  

ایجاد سکته قلبی یا مغزی یا انسداد عروق محیطی شود 

میلی گرمی پالویکس   57به طور خالصه قرص های 

موجب کمک به کاهش سکته های قلبی و مغزی،حمالت  

قلبی و سایر مشکالت قلبی ناشی از گرفتگی عروق .         

 قلبی   می شود.                                                              

 این دارو را چگونه باید مصرف کنیم ؟

مقدار دارو ،دفعات  و طول مدت مصرف را طبق دستور 

 پزشک معالج خود به دقت رعایت کنید.

دارو را به مقدار  یا دفعات بیشتر یا کمتر از آنچه که 

 پزشک تجویز کرده است مصرف نکنید.

این دارو را می توانید به همراه غذا و یا بدون آن میل 

 کنید.


