
 داروی دیگوکسین چیست؟

داروی دیگوکسین برای افزایش قدرر  قد د          

 برای ت مبه کردن خون به کار می رود.

 

این دارو تعراد ضربان ق   را بهبود می بخشر و          

در نتیجه گردش خون بهبود یافته و عالئم ناشدی          

از وضعیت بر کارکرد ق   شامل تنگی نفس و          

 ورم دست ها و پاها کاهش می یابر.

دیگوکسین به صور  قرص تزریقدی و قدهدر             

 خوراکی در دسترس است.

برای تعیین مقرار دیدگدوکسدیدن در خدون در               

افرادی که طوالنی مر  از این قرص اسدتدفداد            

 میکننر، آزمایش خون گرفته می شود.

 عالئم مسمومیت با دیگوکسین:

بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، درد شکم، اخدتدالال      

بینایی و تاری دیر، دو بینی و دیر رندگدی زرد یدا                

 آبی، گیجی و کنر شرن بیش از حر نبض ها 

در صور  مشاهر  این عالئم بده پدزشدو خدود               

 اطالع دهیر.

قرص دیگوکسین را می توان برون توجه به زمدان           

غذا خوردن مصرف کرد. در صدور  فدرامدوش              

کردن یو نوبت، به هیچ عدندوان آن را مصدرف               

نکنیر و در زمان مصرف بعدری آن را دو بدرابدر                 

 نکنیر.

 

نکاتی جهت اثربخشیی بیهیقیر  یر             

 دیگوکسین:

برای پیشگیری از مسمومیت با قدرص، مدقدادیدر            

کافی مواد غذایی حاوی پتاسیم ماننر میو  هدای          

خشو، موز، پرتقال، گریپ فرو ، ه دو، آودو،          

طاوبی، اسفناج، گوجه فرنگی و سدید  زمدیدندی             

 مصرف کنیر.

در طول درمان با این دارو، اندجدام آزمدایشدا               

مخت ف جهت بررسی احتمال بروز مسمومیت بدا        

 دارو ضروری می باشر.

نبض خود را به طور مرت  کندتدرل کدندیدر. در                 

بدار و یدا          06صورتی که ضربان نبض کمتر از        

بار در دقیقه باشر به پزشو اطدالع         066بیشتر از   

 دهیر.



              در صور  مشاهر  هر کدرام از عدالئدم

 مسمومیت با دارو به پزشو اطالع دهیر.

           بهتر است دارو هر روز در زمان یکدسداندی

مصرف شود و معموال بهتر است که صبد       

 ها ناشتا خورد  شود.

           اگر عاد  داریر که برای صبحانه غدال

برشته بخوریر، دیگوکسین را حراقل یو      

ساعت بعر از صدبدحدانده            2ساعت قبل یا    

 مصرف کنیر.

         میزان مایعا  دریافتی و میزان دفع خود را

کنترل نماییر.در صور  عرم تعادل بدیدن          

آنها و یا ایجاد ورم در برنتان بدا پدزشدو             

 مشور  کنیر.

 شرایط نگهداری دیگوکسین :

دیگوکسین را در بسته مدخدصدوص آن کدامدال               

پوشیر  و دور از دسترس اطفال نگه داریدر. دارو      

بایر در دمای اتاق دور از نور مستقیم خورشیر و           

 یا حرار  زیاد و رطوبت نگهراری شود. 

            با گذشت تاریخ انقضای دارو حتمدا آن را

 دور بریزیر.

 

        در صور  بارداری و شیردهی حتما پزشو

 خود را در جریان قرار دهیر.
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