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مشخصات دارو و موارد مصرف:

دیکلوفناك سدیم از دسته داروهاي ضد التهاب غیراستروئیدي میباشد. این دارو براي تـسکین عالئم آرتـریت رومـاتوئید، استئـوآرتـریت و اسپـوندیلیت آنــکیلوزان 

(روماتیسم ستون فقرات)، سردردهاي میگرنی، درد و التهاب دندان و دردهاي بعد از جراحی استفاده می شود.

راهنمایی هاي عمومی قبل از مصرف دارو:

این دارو براي درمان بیماري فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداري کنید.

در صورت حساسیت به دیکلوفناك، آسپرین یا سایر داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي حتماً قبل از مصرف دارو، پزشک خود را مطلع کنید.

در صورت ابتال به هریک از بیماري هاي زیر، قبل از مصرف دیکلوفناك پزشک خود را مطلع سازید:

زخم معده، بیماري هاي دستگاه گوارش، دیابت، بیماري هاي قلبی و عروقی، فشار خون باال، هپاتیت یا سایر بیماري هاي کـبدي، بیماري هاي کـلیوي و یا سـابقهي

 ابتال به آنها، احتباس مایعات در اندام هاي تحتانی، آسم و بیماري لوپوس.

مصرف این دارو ممکن است باعث بروز واکنش هاي شدید پوستی مثل سندروم استیون جانسون و یا درماتیت اگزفولیاتیو شـود، در صورت بروز عالئم پوستـی مصرف 

دارو را سریعاً قطع کنید.

این دارو در موارد نادري می تواند منجر به شوك آنافیالکسی شود.

بی خطر بودن و کارایی این دارو در کودکان ثابت شده نیست.

مصرف دیکلوفناك در سالمندان(باالي 65 سال) باید با احتیاط صورت گیرد.

مصرف در دوران بارداري:

در 6 ماهه ي نخست بارداري مطالعات کافی بر روي جنین انسان صورت نگرفته است و مصرف دیکلوفناك توصیه نمی شود و در این خـصوص ارزیابی منافع مـصرف 

دارو در برابر خطرات آن به عهده ي پزشک معالج می باشد. مصرف دیکلوفناك در سه ماهه ي آخر بارداري ممنوع است.

مصرف در دوران شیردهی:

به علت نبود مطالعات بالینی کافی در مورد مصرف دیکلوفناك در شیردهی مصرف این دارو در شیردهی توصیه نمی گردد.

هشدارها:

*دیکلوفناك خطر ابتال به عوارض جدي دستگاه گوارش مانند التهاب، خونریزي، زخم و سوراخ شـدن روده را افـزایش می دهد. خـطر ابـتال به عـوارض گـوارشی در 

سالمندان بیشتر است.

*دیکلوفناك خطر ابتال به حوادث جدي ترومبوتیک قلبی و عروقی مثل انفارکتوس میوکارد و سکته مغزي را افزایش می دهد. در صورت مبتال بـودن به بـیماريهاي 

قلبی و عروقی و یا وجود خطر ابتال به بیماري هاي قلبی و عروقی،احتمال بروز حوادث ترومبوتیک قلبی و عروقی افزایش می یابد.

*دیکلوفناك می تواند منجر به ایجاد فشار خون باال یا بدتر شدن وضعیت بیماران مبتال به فشار خون باال گردد. مصرف دیکلوفناك در بـیماران مـبتال به فـشار خون

باال باید با احتیاط صورت گیرد.

*مصرف دیکلوفناك براي تسکین دردهاي پیش از جراحی در بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار می گیرند، ممنوع است.

موارد احتیاط:

* در افراد سیگاري، سالمندان و افرادي که داروهاي ضد انعقاد و کورتیکواستروئیدي مصرف می کنند و نیز در مصرف طوالنی مدت دیکلوفناك احتمال بروز عـوارض 

گوارشی (زخم و خونریزي معده) افزایش می یابد.

* مصرف همزمان این دارو با آسپرین و سایر داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي منجر به افزایش عوارض جـانبی دیکلوفناك می گـردد، لذا از مـصرف هـمزمان این

دارو با سایر داروهاي این دسته خودداري شود.

* این دارو ممکن است باعث تاري دید و خواب آلودگی شود لذا ضمن درمان از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاري کامل دارند، خودداري کنید.
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*این دارو ممکن است باعث ایجاد حساسیت به نور آفتاب شود. 

*بیش از دوز تجویز شده مصرف نکنید و از مصرف طوالنی مدت دارو خودداري کنید. 

*مصرف این دارو در بیماران مبتال به بیماري هاي کلیوي پیشرفته توصیه نمی گردد. در صورت شروع درمان با دیکلوفنـاك کـنترل دقـیق عـملکرد کـلیوي بــیمار 

توصیه می شود.

تداخالت دارویی:

مصرف همزمان دیکلوفناك با داروهاي زیر تداخل دارد، پیش از مصرف همزمان حتماً با پزشک خود مشورت کنید:

آسپرین، متوترکسایت، سیکلوسپورین، داروهاي مهارکننده ي آنزیم تبدیل کننده ي آنژیوتانسین (          ) مانند اناالپریل و کاپتوپریل، فوروزماید، لیتیوم، وارفارین، 

داروهاي مهارکننده ي آنزیم                  مثل ووریکونازول و نیز داروهاي القا کنندهي آنزیم                   مثل ریفامپین 

مقدار صحیح مصرف دارو:

مقدار صحیح مصرف دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقادیر مصرف معمول این دارو در بزرگساالن به شرح زیر است:

براي تسکین استئوآرتریت، 150-100 میلی گرم روزانه در دوزهاي منقسم، براي تسکین آرتریت روماتوئید 200-150 میلی گرم روزانه در دوزهاي منقسم و براي 

تسکین اسپوندیلیت آنکیلوزان 125-100 میلی گرم روزانه در دوزهاي منقسم. پس از دسترسی به پاسخهاي درمانی اولیه، تصحیح دوز و تناوب مصرف دارو توسط 

پزشک توصیه می گردد. دوز مصرفی سالمندان مطابق با نظر پزشک و کمتر از دوز معمول بزرگساالن است.

نحوه صحیح مصرف دارو:

این دارو را به همراه غذا و یا بعد از آن و با یک لیوان پر از آب میل کنید.

قرص را به طور کامل ببلعید و از جویدن آن خودداري کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی شود، در صورت بروز هر

 کدام از عوارض زیر مصرف دارو را قطع کرده و سریعاً به پزشک مراجعه کنید:

عوارض گوارشی شامل: دردهاي شکمی، یبوست، اسهال، سوء هاضمه، نفخ، سوراخ شدن یا خونریزي دستگاه گوارش، زخم هاي گوارشی، سوزش سردل، حالت تـهوع 

و استفراغ، عملکرد ناقص کلیوي، کم خونی، ادم (احتباس مایعات در بدن)، سردرد، سطوح افزایش یافته ي آنزیم هاي کبدي، سرگیجه، افزایش مدت زمان خونریزي، 

خارش، راش، وزوز گوش

شرایط نگهداري دارو:

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداري نمایید.

دارو را در دماي کمتر از 30 درجه سانتی گراد و به دور از نور و رطوبت نگهداري نمایید.

از نگهداري و مصرف داروي تاریخ گذشته خودداري کنید.

بسته بندي:

قرص دیکلوفناك سدیم توسط شرکت داروسازي فاتک شیمی پارس در سه دوز 50،25 میلی گرم و پیوسته رهش 100 میلی گرم حاوي ماده موثره دیــکلوفـناك

سدیم تولید و عرضه می گردد.

قرص هاي 25 و 50 میلی گرم، هر ده قرص درون یک بلیستر و 10 بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جـعبه قرار مـیگیرد. قـرص 100 میلی گـرم به صـورت 

پیوسته رهش بوده، هر ده قرص درون یک بلیستر و هر 3 بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.
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