
Diclofenac Tablet 

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

خودداري فرمائید.

راهنمائیهاي عمومی      

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

  دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید .

  جهت کاهش عوارض گوارشی دارو ، این دارو همراه با غذا میل شود.

  ممکن است اثرات ضد افسردگی این دارو پس از 1 الی 6 هفته از مصرف آن حاصل گردد.

مقدار و نحوه مصرف 

  مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند ولی دوز معمول این دارو  30 تا 60 میلی گرم روزانه می باشد.

  احتماالً پزشک درمان را با مقدار کمتر (30 میلی گرم )آغاز نموده و به تدریج مقدار مصرف را افزایش می دهد.

مصرف در بارداري و شیردهی

  مصرف این دارو در این دوران توصیه نمی شود. 

عوارض جانبی:

  هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکن است موجب بروز برخی عوارض ناخواسته گردد.

اگر چه همه این عوارض دریک فرد دیده نمی شود، ولی درصورت بروز هریک از این عوارض با پزشک مشورت شـود: 

خشــکی دهان، تاري دیـد، یبوسـت، خواب آلودگـــی، صرع، لرزش، افزایش فشـارخــون، تپش قلب، بثورات پـوستـی، 

حساسیت به نور، خارش، تهوع، استفراغ، اسهال، بی اشتهایی، اختالل در عملکرد جنسی، گیجی، افزایش وزن، احساس

ضعف، گر گرفتگی و سردرد.

هشدارها:

  مصرف دارو را خودسرانه و بدون مشورت با پزشک قطع ننمایید.

  مصـرف این دارو ممکن است باعث خشکی دهان گردد ، جهت رفـع این عارضه میتوانید از آب نبات و یا آدامـس هاي

فاقد قند استفاده نمائید.

  درصورتیـکه مصرف دارو بیــش از 2 هفته ادامه یافت جهت معاینات دهان و دندان به دندانپزشک یا پزشـک معالـج 

مراجعه نمائید.

  درصــورت ابتالء به بیماریهائی مانند: اختالالت خـونی، بیماریهاي قلبی - عروقی، ناراحتی هاي گوارشی، گلوکوم،آسـم، 

پرکاري تیروئید، نارسائی کلیوي و کبدي، صرع و شیزوفرنی، وابستگی به مصرف الکل پزشک را مطلع سازید.

Doxepin Capsule 
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  مصرف این دارو ممکن است باعث حساسیت به نور شود ، لذا ضمن درمان از قرار گرفتن درمعرض تابش نور خورشید

 جلوگیري نمائید و از کرم هاي ضد آفتاب مقاوم در برابر UV- A و UV- B استفاده کنید.

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

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

و مقدارمصرف دارو را دو برابر نکنید .

  مصرف این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و گیـجی شود لذا هنـگام رانندگی و کار با ماشیـن آالت و وسائلی که

نیازبه هوشیاري کامـل دارند احـتیاط کنید.

  مصرف این دارو در کودکان توصـیه نمی شود.

تداخالت دارویی:

در صورت حساسیت به داروهاي ضد افسردگی سه حلقه اي، ماپروتیلین و ترازودون، مصرف سایر داروها به خصوص 

تضعیـف کننده هاي اعصاب مرکزي، داروهاي ضد تیروئید، سایـمیتدین، کلـونیدین، گوانیتیدین، فــنوتیازین ها، مـهار

کننده هاي آنزیم مونو آمینواکسیداز، مترونیدازول، داروهاي سمپاتومیمتیک موضوع را به اطالع پزشک خود برسانید.

شرایط نگهداري

  دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداري نمایید.

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

بسته بندي:

این دارو به صورت کپسول در دو دوز 10 و 25 میلی گرمی توسط شرکت داروسازي فاتک شیمی پارس تولید و عرضه

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