ﮐﻼوﯾﺴﯿﻠﯿﻦ اي اس
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ﮐﻮآﻣﻮﮐﺴﯽﮐﻼو 643
راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ دارو ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﺎر:

اﯾﻦ دارو ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﺬا از ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ:

ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو در ﻣﻮارد زﯾﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﻨﯽﺳﯿﻠﯿﻦﻫﺎ و ﺳﻔﺎﻟﻮﺳﭙﻮرﯾﻦﻫﺎ )ﻣﺜﻞ آﻣﻮﮐﺴﯽﺳﯿﻠﯿﻦ ،ﺳﻔﺎﻟﮑﺴﯿﻦ ،ﺳﻔﯿﮑﺴﯿﻢ (... ،و
داروﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،رﻧﮕﻬﺎ و ﻣﺤﺎﻓﻆﻫﺎ .
 در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ.
 در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾـﻬﺎي ﻗـﻠﺒﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧـﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪاي از آن ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﮐﯿﺴﺖ ﻓﯿﺒﺮوزه ،ﺑﯿﻤـﺎريﮐﻠﯿﻮي ،ﻣﻨﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮزﯾﺲ،
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺒﺪي و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﻌﺪهاي و رودهاي.
 ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺷﯿﺮدﻫﯽ .
 در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع داروي دﯾﮕﺮ.
 اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ .
ﻫﺸﺪارﻫﺎ:
 در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد و ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز از ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،دارو را ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﯽ( ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و دوره درﻣﺎن را ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮا
ﺑﻬﺒﻮدي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ دارو ﻣـﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻮ -آﻣﻮﮐﺴﯽﮐﻼو را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ،از ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ داروي ﺿﺪ اﺳﻬﺎل ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
 ﭘﻨﯽﺳﯿﻠﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼـﯿﺰي وارد ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﮐﻨﺸﻬﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﻣـﺎﻧﻨﺪ اﺳـﻬﺎل ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي
ﻗﺎرﭼﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﮐﻮدك ﺷﻤﺎ دﯾﺪه ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن:

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  3ﻣﺎه و ﺑﺰرﮔﺘﺮ:

وزن ﺑﺪن )ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(

 90ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم آﻣﻮﮐﺴﯽﺳﯿﻠﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ  6/4ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮐﻼوﻻﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ازاي
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از وزن ﺑﺪن در ﻫﺮ روز )ﺟﺪول زﯾﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( و ﺑﻪ ﻣﺪت  10روز
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺎدل 90ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم آﻣﻮﮐﺴﯽﺳﯿﻠﯿﻦ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ 6/4
ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮐﻼوﻻﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن در ﻫﺮ روز

8

 3ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دو ﺑﺎر در روز

12

 4/5ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دو ﺑﺎر در روز

16

 6ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دو ﺑﺎر در روز

20

 7/5ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دو ﺑﺎر در روز

24

 9ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دو ﺑﺎر در روز

28

 10/5ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دو ﺑﺎر در روز

32

 12ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دو ﺑﺎر در روز

36

 13/5ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ دو ﺑﺎر در روز

ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﮐﻼوﯾﺴﯿﻠﯿﻦ اي اس  643ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  3ﻣﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﮐﻼوﯾﺴﯿﻠﯿﻦ اي اس  643ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  40ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
روش ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن در ﺷﯿﺸﻪ  100ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي:
 اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﯿﺸﻪ را ﺗـﮑﺎن دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻮدر داﺧﻞ آن از ﻫـﻢ ﺑﺎز ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ،آب ﺟﻮﺷﯿﺪه و ﺳﺮد ﺷﺪه را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ
ﭘﻮدر ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﯿﺸﻪ را ﺧﻮب ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،ﺷﯿﺸﻪ را ﺧﻮب ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ و درﭘﻮش ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻣﺤﮑﻢ
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﮐﻼوﯾﺴﯿﻠﯿﻦ را ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ از ﻗﺎﺷﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم
) 5ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ( را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺼﺮف داروي ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه :

در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ از دارو ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ،ﻣﻘﺪار ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه را ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﺎن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪي ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد از ﺧﻮردن آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺒﻞ دارو را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار دارو ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ:

ﻫﺮ دارو ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدد .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺟﺰﯾﯽ ﺑﺎ اداﻣﻪ درﻣﺎن و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺪن ﺑﺎ دارو رﻓﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮارض زﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺳﺮﯾﻊ دارو و ﺗﻤﺎس ﻓﻮري ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ دارﻧﺪ :ﺳﺮﻓﻪ ،ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺮﯾﻊ ،ﺗﺐ ،درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ،ﮔﯿﺠﯽ
و ﻣﻨﮕﯽ ،ﺧﺎرش و ﺗﺮﺷﺤﺎت واژن ،ﺳﻨﮑﻮپ ﻧـﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،ورم ﮐـﺮدن ﺻﻮرت ،ﻗﺮﻣﺰي و اﻟﺘﻬﺎب ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ،ﺗﻨﻔﺲ ﮐـﻮﺗﺎه ،ﺑﺜﻮرات ﺟﻠﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﻮزش و ﺧﺎرش ،زﺧﻢ در دﻫﺎن و زﺑﺎن ،اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺎط ﺳﻔﯿﺪ در دﻫﺎن و زﺑﺎن و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺿﻌﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل .
 ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ :ﮐﺮاﻣﭗﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺷﮑﻤﯽ دردﻧﺎك ،ﺗﺸﻨﺞ ،ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻘﺪار ادرار ،اﺳﻬﺎل آﺑﮑﯽ و ﺷﺪﯾﺪ )ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮن( ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ  ،ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ،زﺧﻢ در ﮔﻠﻮ ،ﮔﻠﻮ درد و ﺗﺐ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﻏﯿﺮﻋﺎدي ،زردي
ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻗﺮﻣﺰي و اﻟﺘﻬﺎب زﺑﺎن ،درد ﺳﯿﻨﻪ ،ورم ﺻﻮرت ،اﻧﮕﺸﺘﺎن و اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻞ در دﻓﻊ ادرار.
 ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺪن ﺑﺎ دارو از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ :اﺳﻬﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻧﻔﺦ ،ﺳﺮدرد ،ﻣﻌﺪه درد ،ﺑﻠﻊ ﻣﺸﮑﻞ ،اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل.
 ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮاﻣﭗﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ درد و اﺳﻬﺎل ﺷﺪﯾﺪ و آﺑﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف دارو ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﻮد.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري:
 دارو را دور از دﺳﺘﺮس ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮاردﻫﯿﺪ.
 ﭘﻮدر ﺧﺸﮏ و ﻗﺮص را در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از  25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،دور از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
 ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﺷﯿﺸﻪ را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري و از ﯾﺦ زدﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﮐﻼوﯾﺴﯿﻠﯿﻦ اي اس
 643را ﭘﺲ از  10روز دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .
 از ﻣﺼﺮف داروي ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ:
 ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﮐﻼوﯾﺴﯿﻠﯿﻦ اي اس 643در ﺷﯿﺸﻪﻫﺎي  120ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮي ﺑـﺎ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ در  100ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ .ﻫﺮ  5ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن
آﻣﺎده ﺷﺪه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ،ﺣﺎوي  600ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم آﻣﻮﮐﺴﯽﺳﯿﻠﯿﻦ و  42/9ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﮐﻼوﻻﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزي ﮐﻮﺛﺮ
ﺗﻬﺮان – اﯾﺮان

