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 500آريا  سيپروفلوكساسين روكشدار قرص
 

 ميلي گرم 500سيپروفلوكساسين

 :مشخصات دارو

 و باشد ميقرصهاي روكشدار محدب الطرفين سفيد رنگ  500 قرص روكشدار سيپروفلوكساسين آريا

عددي در داخل جعبه هاي  10ستر يبل دراين دارو  .است سيپروفلوكساسينميلي گرم  500حاوي 

 .عددي بسته بندي مي گرددبليستر ده  دو مقوايي حاوي
 

 :موارد مصرف دارو
برروي باكتريها  4و  2يك آنتي بيوتيك از دسته فلوروكينولونهاست وبا مهار آنزيم توپوايزومراز  سيپروفلوكساسين

 .اثر مي گذارد
 

(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1410) 
 

 :راهنمائيهاي عمومي براي بيمار
يه آن به و يا توص لذا از مصرف آن در موارد مشابه. ن بيماري فعلي شما تجويز شده استاين دارو براي درما -

 .ديگران خودداري فرمائيد
 ن دارو دچار بيماري ديگري شديددر صورتيكه بيماري فعلي كليوي، كبدي يا مغزي داريد يا درطول درمان با اي -

 .به پزشك خود اطالع دهيد

 

(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1415) 
 

 :موارد منع مصرف
 .حساسيت داريد دسته فلوروكينولونهاساير داروهاي  يا نسبت به اين دارو و چنانچه
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(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1414) 

 
 :مصرف در بارداري و شيردهي

 .قرصهاي سيپروفلوكساسين در دوران بارداري و شيردهي توصيه نمي شودمصرف 
 

(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1417) 
 

 :هشدارها
 .در منابع هشدار خاصي ذكر نشده است

 
 :احتياطات

 .نمائيدمدت زمان توصيه شده مصرف  مطابق مقدار و فقط طبق دستور پزشك ودقيقاً دارو را اين -
 .بهبود در مدت چند روز و يا تشديد عالئم بيماري به پزشك خود مراجعه نمائيددرصورت عدم  -
ساعت بعد  2چنا نچه آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيم، منيزيوم يا سوكرالفيت مصرف مي كنيد، اين دارو را حداقل  -

 .از مصرف قرصهاي سيپروفلوكساسين ميل نمائيد
با سيپروفلوكساسين نسبت به نور خورشيد حساسيت بيشتري در مقايسه بعضي از افراد ممكن است در دوران درمان  -

بنابـراين در ايـن دوران الزم است در معـرض تابـش نور خورشـيد قرار نگـيرند و تا حـد . با مواقع عادي پيـدا كننـد
در صورت . ندامـكان بـا پوشـش منـاسـب قسمت هاي مختلف بدن خود را از تابش مستقيم نور آفتاب دور نگهدار

 .بروز عوارض شديد آفتاب زدگي به پزشك خود مراجعه نمائيد

 
(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1417) 

 
 :تداخالت دارويي

 .پزشك خود را مطلع سازيد در صورت استفاده از ساير داروها حتماً -
فني توئين، بيسموت، سيكلوسپورين، آمينوفيلين، تئوفيلين، آنتي اسيد، ترفنادين،  داروهاي از استفاده صورت در -

 .با پزشك خود مشورت نماييد نيتروفورانتوئين،
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(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1413, 14) 

 
 :مقدار و نحوه صحيح مصرف دارو 

 .مقدار مصرف دارو را پزشك بر حسب شدت بيماري و شرايط جسمي شماتعيين مي كند -
 .دوره درمان را كامل كنيد. ليوان آب ميل نمائيدقرصهاي سيپروفلوكساسين را با يك  -
 .مصرف چندين ليوان آب در طول روز در دوره درمان با اين دارو توصيه ميشود -
درصورتيكه نزديك  .به محض يادآوري آن را ميل نماييد نموديديك نوبت مصرف اين دارو را فراموش  چنانچه -

 .و دوزهاي بعدي را نيز دو برابر نسازيد ميل نكنيد فراموش شده را دوزنوبت مصرف بعدي دارو بود 
 

(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1418) 
 

 :عوارض جانبي
اگرچه هميشه و همه . همراه با اثرات درماني يك دارو گاهي ممكن است عوارض ناخواسته اي نيز بروز نمايد -

بروز هر عارضه اي به پزشك خود مراجعه عوارض گفته شده ممكن است در يك فرد ظاهر نشود لكن در صورت 
 .نمائيد

در صورت بروز آشفتگي، تب، توهم، رعشه، قرمزي، تحريكات پوستي، خارش و ورم صورت وگردن فوراً به  -
عوارض ديگري مانند احساس ناراحتي و درد در ناحيه شكم، اسهال، گيجي، خواب . پزشك خود مراجعه كنيد

رسر، تهوع، استفراغ و بد خوابي نيز ممكن است بروز نمايد كه معموالً با تطابق آلودگي، سر درد، احساس سبكي د
وضعيت بدن با دارو در طول درمان برطرف مي شود چنانچه اين عوارض برطرف نشد و يا تحمل ناپذير بود به 

 .پزشك خود مراجعه نمائيد
 .مراكز درماني مراجعه نمائيدسريعاً به پزشك يا درصورت مصرف اتفاقي بيش از مقادير توصيه شده  -
 

(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1415, 16) 
 

 :شرايط نگهداري دارو
 .درجه سانتيگراد نگهداري نماييد 30دور از نور، رطوبت و در دماي كمتر از  -
 .تا موقع مصرف دارو را درون جعبه نگهداري نماييد -
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 .دارو را از بسته بندي اصلي خود خارج نكنيد -

 
(REF: USP DI 2007, Vol 2 Page 1419) 

 
 :Emailنام، آدرس، تلفن، 

 كارخانه داروسازي آريا  -      

 كارخانه داروسازي آريا - خيابان داروپخش - كرج – اتوبان تهران 17كيلومتر  :آدرس -     
 44981081 - 3 :تلفن -     

Email: aryapharma68@yahoo.com 
 


