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

خودداري فرمائید .

راهنمائیهاي عمومى:

1-در صورت سابقه حساسیت به این دارو یا هر نوع دارو، غذا و ماده رنگى پزشک را مطلع سازید.

2-دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید.

3-در صورت ابتال یا سابقه ابتال  به هر نوع بیمارى از جمله اختالالت کبدى ، کلیوى، قلبى، دیابت ، فشار باالى چشم،

گلوکوم، فشار خون باال ، اختالالت خون وانعقاد  به پزشک اطالع دهید.

4-در صورت مصرف هر نوع دارو از جمله انواع داروهاى اعصاب و روان بخصوص انواع داروهاى ضد افسردگى  ،

داروهاى ضد پالکت مانند کلوپیدوگرل، داروهاى ضد التهاب غیراستروئیدى مانند ایبوپروفن، داروهاى رقیق کننده خون

مانند وارفارین، داروهاى دیگر مانند سایمتیدین و  برخى آنتى بیوتیک هاى کینولون (سیپروفلوکساسین، آنوکساسین)

پزشک را مطلع سازید.

مصرف در بارداري و شیردهى:

مصرف این دارو در این دوران توصیه نمى شود .

موارد احتیاط:

1-دارو را طبق نظر پزشک مصرف کنید.

2-در صورت ابتال به دیابت، دولوکستین ممکن است برقند خون شما تاثیر بگذارد. قند خون خود را به طور مرتب

بررسى کرده و نتایج را با پزشک خود در میان بگذارید.

3-مصرف دارو را خودسرانه و بدون مشورت با پزشک قطع ننمایید، حتى در صورت بهبودي مصرف دارو را ادامه دهید.

4-در صورت نیاز به عمل جراحى پزشک یا دندانپزشک خود را از مصرف این دارو مطلع سازید.

5-در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت از دارو، به محض به خاطر آوردن دوز فراموش شده آن را میل کنید.

اما اگر تقریبا زمان نوبت مصرف بعدي رسیده است، نوبت فراموش شده را رها کرده، طبق برنامه منظم خود عمل کنید

و مقدار مصرف دارو را دو برابر نکنید.
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6-مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگى و گیجى شود لذا هنگام رانندگى و کار با ماشین آالت و وسائلى

که نیاز به هوشیاري کامل دارند احتیاط کنید.

7-مصرف این دارو در کودکان توصیه نمى شود.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند ولى دوز معمول این دارو  30 تا 60 میلى گرم روزانه مى باشد.

احتماًال پزشک درمان را با مقدار کمتر (30 میلى گرم )آغاز نموده و به تدریج مقدار مصرف را افزایش مى دهد.

عوارض جانبى:

هر دارو به موازات اثرات درمانى مطلوب، ممکن است باعث بروز برخى عوارض ناخواسته گردد. اگرچه همه این عوارض

در یک فرد دیده نمى شود ولى در صورت بروز هریک از عالئم زیر با پزشک مشورت شود:

احساس تهوع،خشکى دهان،یبوست،اسهال،تارى دید،احساس خستگى،سرگیجه، خواب آلودگى ، سردرد، کاهش اشتها،

سوء هاضمه، معده درد و برافروختگى صورت،افزایش فشارخون، مشکل در به خواب رفتن، احساس اضطراب، احساس

گزگز شدن و بى حسى پوست، احساس لرزش، کاهش میل جنسى و افزایش تعریق

شرایط نگهداري:

1-دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداري نمایید.

2-دارو را دور از نور، رطوبت و در دماي کمتر از 30درجه سانتى گراد نگهداري نمایید.

بسته بندي:

این دارو به صورت کپسول در دو دوز 20 و 30 میلى گرمى توسط شرکت داروسازي فاتک شیمى پارس تولید و عرضه

مى گردد. هر ده کپسول در یک بلیستر و هر 3بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار مى گیرد.
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