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 120آريا  كپسول اورليستات
 

 ميلي گرم 120اورليستات 
 

 :مشخصات دارو

ميلي گرم اورليستات  120حاوي  و ميباشد درب آبي كپسولهايي با بدنه و 120 كپسول اورليستات آريا

عددي بسته شش بليستر ده عددي در داخل جعبه هاي مقوايي حاوي  10ستر يبل دراين دارو  .است

 .بندي مي گردد
 

 :مصرف دارو موارد
اورليستات يك داروي مهاركننده آنزيم ليپاز است كه با جلوگيري از جذب چربيهاي خوراكي مي تواند در درمان 

روي رژيم كم كالري قرار  زمانيكه فرد بر پس از كاهش وزن، مي توانهمچنين از اين دارو  .وثر باشدچاقي م
 .دنمووگيري از افزايش وزن استفاده به منظور جل ميگيرد،

 
(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2224; Drug Fact & Comparison 2010, Page 
891 - 892)  
 

 
 :راهنمائيهاي عمومي براي بيمار

و يا توصيه آن به  لذا از مصرف آن در موارد مشابه. اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز شده است -
 .ديگران خودداري فرمائيد 

 .اطالع پزشك خود رسانيده و با او مشورت نمائيد به داريد سابقه بيماري تيروئيد و كبدي چنانچه -
 

(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2225, 26; Drug Fact & Comparison 2010, 
Page 891 - 892) 

 
 :موارد منع مصرف
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 .جذب حاد وكولستازيسوء در موارد س

 
(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2225, 26; Drug Fact & Comparison 2010, 
Page 891 - 892) 

 
 :شيردهي مصرف در بارداري و

و شيردهي بايد تحت نظر پزشك معالج انجام گيرد و فوايد مصرف دارو  مصرف اين دارودر طول دوران بارداري
روش جايگزيني در  در صورت مصرف دارو در دوران شير دهي مي بايستي. در برابر مضرات آن سنجيده شود

 .تغذيه نوزاد به كار رود

 
(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2225;Drug Fact & Comparison 2010, Page 
891 - 892) 

 
 :هشدارها

 .در منابع هشدار خاصي ذكر نشده است
 

 :احتياطات
 .معالج خود مراجعه نماييد نات دوره اي به طور منظم به پزشكجهت انجام معاي -
از مصرف اورليستات از ويتامين هاي محلول در  ساعت قبل يا بعد 2مصرف اين دارو يك بار در روز حداقل  -

 .چربي استفاده نماييد
 .ساعت از اورليستات آن را مصرف نماييد 4با فاصله زماني  در صورت مصرف لووتيروكسين، -
 .گيردمصرف اين دارو در بيماران با مشكل ديابت با احتياط صورت  -

 
(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2225; Drug Fact & Comparison 2010, Page 
891 - 892) 

 
 :تداخالت دارويي
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 .پزشك خود را مطلع سازيد در صورت استفاده از ساير داروها حتماً -
 .نمائيدبا پزشك خود مشورت  سيكلوسپورين و وارفارين الكل، در صورت مصرف همزمان اين دارو با -

 
(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2225 ; Drug Fact & Comparison 2010, Page 
891 - 892)         
 

 :نحوه صحيح مصرف دارو مقدار و
 :مقدار مصرف هر دارو را پزشك تعيين مي كند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذيل است -
در  .سه بار در روز همراه با وعده غذايي حاوي چربي مي باشدميلي گرمي  120دوز معمول دارو يك كپسول  -

 . صورتيكه وعده غذايي مصرف نشود و يا حاوي مواد چرب نباشد دارو مؤثر نخواهد بود
در صورتيكه نوبت  .آن را ميل نماييدا فراموش نموديد به محض يادآوري چنانچه يك نوبت مصرف دارو ر -

 .شده را ميل نكنيد و دوزهاي بعدي را نيز دو برابر نسازيدمصرف بعدي دارو بود دوز فراموش 
 

(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2226; Drug Fact & Comparison 2010, Page 
891 - 892) 

 
 : عوارض جانبي

اگرچه اين عوارض ممكن است در يك فرد ظاهرنشود ليكن در صورت بروز هر يك از عوارض زير پزشك  -
 :در جريان قرار دهيد خود را سريعاً

 .عالئم شبه آنفوالنزا، عفونت دستگاه تنفسي، مشكالت دهان ودندان: عوارض شايع تر
 .عفونت كليوي اسهال، التهاب گوش، :عوارض كمتر شايع

 :در صورت تداوم يافتن عوارض زير پزشك خود را در جريان قرار دهيد -
 .مدفوع چرب ،سردرد، سوء هاضمه، درد معده: عوارض شايع تر

 .درد در ناحيه كمر و معقد اضطراب،: عوارض كمتر شايع
 .نمائيد به پزشك يا مراكز درماني مراجعه سريعاًدرصورت مصرف اتفاقي بيش از مقادير توصيه شده  -

 
(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2226; Drug Fact & Comparison 2010, Page 
891 - 892) 
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 :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 -
 .دارو را از بسته بندي اصلي خود خارج نكنيد -

 
(REF: USP DI 2007, Vol III, Page 2226; Drug Fact & Comparison 2010, Page 
891 - 892)  
 

 
 :Email تلفن، آدرس، نام،

 كارخانه داروسازي آريا  -      

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

Email: aryapharma68@gmail.com 
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