
 چه مدت باید پالویکس مصرف کنید؟  پالویکس 
اداهِ هقزف پالٍیکظ تب هذت هؾخـ ؽذُ تَعط پشؽک      
ثغیبر حبئش اّویت اعت. ایي هغئلِ ثِ خقَؿ در ثیوکبراًک       
کِ تحت آًضیَپالعت  ػزٍق کزًٍز قزار گزفتِ اًذ هکْکن تکز         
اعت. چَى قطغ سٍدتز اس هَػذ دارٍ ه  تَاًذ عکجکت ایکدکبد         
لختِ ٍ گزفتگ  در ػزٍق قلت ٍ فٌز گکزدد. در افکزادک ککِ            
آًضیَپالعت  ػزٍق قلت ) کبرگذارک فٌز( ؽذُ اًذ هذت سهکبى    
هقزف دارٍ ثز اعبط ًَع اعتٌت)فٌز( فزق ه  کٌذ. ثیوبراًک    
کِ فٌز دارٍی  ثزاک آًبى اعتفبدُ ؽذُ اعت السم اعت هکذت       
طَالً  تزک اس ایي دارٍ اعتفبدُ کٌٌذ کِ ایي هکذت حکذاقک      
ؽؼ هبُ تب ی  عبل ه  ثبؽذ. در ثیوبراً  کِ فٌز غیز دارٍی  
دارًذ حذاق  هذت ی  هبُ اس ایي دارٍ ثبیذ اعتفبدُ کٌٌذ. الجتِ     
تَفیِ ه  ؽَد کِ در هَرد اداهِ یب قطغ دارٍک پکالٍیکککظ     

 حتوبً ثب پشؽ  هؼبلح خَد هؾَرت کٌیذ.
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 طزاح  ٍ چبح: رٍاثط ػوَه   ٍ اًتؾبرات ثیوبرعتبى آتیِ

 تْیِ ٍ تٌظین هطبلت: دکتز هٌْبس هٌؾبدک )هذیز ًظبرت ثز دارٍ (

Plavix 

 تبییذکٌٌذُ: دکتز آرعیظ احوذیِ



پالٍیکظ ی  دارٍک ضذ پالکت  اعت کِ هبًغ اس تؾکککیک     
لختِ در رگ ّبک خًَ  ه  ؽَد ٍ ثبثت ؽذُ اعت خطز ثزٍس 

 .هدذد عکتِ هغشک ٍ یب حولِ قلج  را کبّؼ ه  دّذ
 

 :موارد مصرف

ایي دارٍ ثزاک ثیوبراً  کِ در هؼزك خطز حولِ قلج  ٍ عکتِ 
 . هغشک ّغتٌذ، تَعط پشؽکبى تدَیش ه  ؽَد

 :مقدار مصرف

الف( خْت کبّؼ ٍقبیغ آتزٍاعکلزٍتی  )عککتکِ قکلکجک  ٍ           
ّبک ػزٍق ( در ثیوبراى هجتال ثِ   هغشک، هزگ ًبؽ  اس ثیوبرک

آتزٍاعکلزٍس ٍ عکتِ هغشک ٍ قلج  اخیز ٍ یب ثیکوکبرک ػکزٍق     
 .هحیط 

 .خَراک  ی  ثبر در رٍس، ثب یب ثذٍى غذا mg :55 ثشرگغبالى

 (Qة( ثیوبراى هجتال ثِ آًضیي ًبپبیذار ٍ عکتِ قلج  )غیز هَج

 اًذ.  ثب یب ثذٍى فٌز( قزار گزفتPCIِؽبه  ثیوبراً  کِ تحت )

خًراكي بٍ صًرت تك ديس       mg033 ابتدابشرگساالن:  

ٌ    mg 57 بارگشاري مصزف شدٌ ي سپس    ريساوٍ بٍ َمزا

mg 027-57          آسپزيه يك بار در ريس استفادٌ گزدد. در

 .تًان اس َپاريه استفادٌ ومًد فاس حاد مي

 ST پ( سكتٍ قلبي با افشايش ارتفاع قطعٍ

خًراكي يك بار در ريس بٍ َمزاٌ          mg :57 بشرگساالن

آسپزيه، با يا بدين داريَاي تزيمبًليتيك استفادٌ شًد.        

گزمي ويش    ميلي  033ممكه است اس يك ديس بارگشاري         

 .استفادٌ شًد

 عوارض احتمالی:

خًَزیشک گَارؽ ، خًَزیشک کلیَک، تکت، تؾکٌکح، خکبرػ،        
قزهشک ٍ تَرم پَعت، درد ػوَه  ثذى، تغییز حبالت رٍاًک ،    

 کجَدک پَعت

 چه اطالعاتی را باید درباره داروی پالویکس بدانیم؟

اس آًدب کِ پالٍیکظ هبًغ اس ایدبد لختِ خًَ  ه  ؽکَد، هک         
حت  هتؼبقت ی  آعیت خشئک        ثبػث تؾذیذ خًَزیشک تَاًذ
ثٌبثزایي ثبیذ هتؼبقت ثزٍس خًَزیشک کِ هتَقکف ًکوک         گزدد. 
 . ثِ پشؽ  خَد هزاخؼِ ٍ ثب اٍ هؾبٍرُ ًوبییذ  ؽَد،

 : درموارد زیر فوراً به پسشک خود مراجعه کنید
ّزگبُ ثب خًَزیشک در یک  اس اػضب خَد هبًٌذ هؼذُ ٍ رٍدُ  -1

 . رٍثزٍ ؽذیذ
 . هؾبّذُ هذفَع خًَ  یب عیبُ رًگ -2
 . اعتفزاؽ خًَ  یب عزفِ ّبی  ثِ ّوزاُ دفغ خَى -3
ثیوبراً  کِ پالٍیکظ هقزف ه  کٌٌذ ثبیذ اس ًَؽیذى الک  )

خذاً خَددارک ًوبیٌذ. سیزا الک  ه  تَاًذ هیشاى خًَکزیکشک اس    
 هؼذُ ٍ رٍدُ را افشایؼ دّذ (

در فَرت  کِ قزار اعت ثیوبر تحت ػو  خزاح  قزار               -4

گزدد، حتماً مًضًع   گیزد یب رٍک دًذاى ّبیؼ ػول  اًدبم        

مصزف پالييكس را بٍ اطالع پششك مزبًطٍ بزساود. سيزا   

ريس قبل اس اوجام       7در مًاردي، السم است كٍ حداقل         

اعمال مذكًر اس مصزف پالييكس خًدداري شًد. تا ماوع      

 . اس خطز افشايش خًوزيشي غيز قابل كىتزل گزدد
 

َررزگررش در سمرراورري كررٍ ترر ررت درمرران بررا                

َستيد، بردين مورًرت پرششركرتران اس              پالييكس

داريَاي مسكره دداريَراي ضرد الرترُرابري غريرز                

اس قبيل ايبًبزيفره، ديركرلرًفرىرا  ي           استزيئيدي( 

 مفىاميك اسيد ي... استفادٌ وكىيد.

قبل از مصرف پالویکس چه نکاتی را باید به کادر            

 درمانی خود اظهار کنم ؟

در فَرت  کِ ثِ پالٍیکظ آلزصک ٍ حغبعیت داریذ، یکب     
اگز هجتال ثِ خًَزیشک فؼبل هبًٌذ خًَزیشک اس سخن هؼکذُ   
ٍ یب خًَزیشک هغشک )ًبؽ  اس ضزثِ هغشک( ّغتیذ، ّزگش   

 . پالٍیکظ هقزف ًکٌیذ

قج  اس هقزف پالٍیکظ ّزگًَِ حغبعیت  کِ ًغجت ثِ   
دارٍّب داریذ را پشؽ  ثِ خَد ثگَئیذ. ّوچٌیي هَارد سیز   

 : را ًیش ثِ اطالع اٍ ثزعبًیذ

 ک اثتال ثِ ثیوبرک کلیَک

 ک ٍخَد ّزگًَِ اختالل اًؼقبدک خًَ  هبًٌذ ثیوبرک ّوَفیل 

 عکتِ خفیف هغشک(  TIA (اس قجی   ک عبثقِ عکتِ هغشک
 ک اثتال ثِ سخن هؼذُ یب ثیوبرک کَلیت الغزاتیَ

  ک اثتال ثِ ثیوبرک کجذک

 ثیوبراً  کِ اس اسدیبد تزؽح اعیذ هؼذُ رًح ه  ثزًذ ه  تَاًٌذ
اس دارٍّبی  هث  فبهَتیذیي یب عبیوتیذیي ٍ یب پٌتَپزاسٍل   
اعتفبدُ ًوبیٌذ. ایي دارٍ ثب اهیپزاسٍل تذاخ  اثکز دارد ٍ اس     

 هقزف ّوشهبى ایي دٍ ثبیغت  خَدارک ًوَد.


