
 داروھایی کھ بدون نسخھ پزشک می توان تھیھ کرد

 
 OTC   بھ چھ معنی است ؟ 

کھ شما حتی بدون تجویز و نسخھ   فروش دارو بدون نسخھاست یعنی   over-the-counter  مخفف  OTC  کلمھ
ن عالئم و یا برطرف کرد   این داروھا عموما برای تسکین درد. پزشک ھم می توانید از داروخانھ ھا تھیھ نمایید

را ھمراه با نحوه    OTC   در این قسمت ما شایعترین داروھای. آنفلوآنزا و حساسیت بکار میرود  -  سرماخوردگی
  . کاربرد آنھا برایتان توضیح می دھیم

Pain relievers   مسکن ھا 
Antihistamines  ضد حساسیت ھا - آنتی ھیستامین 
Decongestants    نھاضد احتقا -دکونژستانھا 

Cough medicines     داروھای ضد سرفھ  
 
  مسکن ھا *
 

البتھ ھرکدام  .یا دردھای عضالنی و استخوانی بکار می روند   برطرف کردن سردرد و تب   برای   این دستھ از داروھا
ضد التھاب غیر    از داروھا کھ تحت عنوان داروھایگروھی  -  و نحوه کاربرد آنھای متفاوت است   از این داروھا

می باشند و گروه    باکلوفن -ناپروکسن  -    ایبوبروفن   -  نام گذاری شده اند شامل آسپیرین   (NSAIDs )  استروئیدی
  . ھر کدام کاربرد مخصوص بھ خود دارند   دیگر ترکیبات استامینوفن ھستند کھ

 )ناپروکسن –دیکلوفناک  -  ایبوبروفن - آسپیرین  (  داروھای ضد التھاب غیر استروئیدی 

پروستاگالندین ھا موادی    .جلوگیری از تولید پروستاگالندین ھا سبب کاھش درد می شوند   این گروه از داروھا بدلیل 
احساس درد در انسان می    انتھای اعصاب و بوجود آمدنھستند کھ بطور طبیعی در بدن وجود دارند و سبب تحریک 

 . شوند

Acetaminophen استامینوفن 

اما این     ما بطور کامل مکانیسم تاثیر ضد درد استامینوفن را نمی دانیم. این دارو سبب کاھش درد و تب می شود 
ت و عضالت و مفاصل و کھ در سطح پوس  بر عکس داروھای ضد التھاب غیر استروئیدی   مطلب مشخص است کھ

 . مھار حس درد در مغز و نخاع سبب کاھش درد می شود  با   استامینوفن -  استخوانھا تاثیر می گذارند

 Antihistamines   آنتی ھیستامین ھا 
و عطسھ    ترشح خلط -    تحرکات بینی -آنتی ھیستامین ھا داروھایی ھستند کھ با مھا ر گیرنده ھای مربوط بھ خارش 

با توجھ بھ شیوع    -این داروھا عموما بعنوان ضد حساسیت در بین مردم شناختھ می شوند  -     نترل آنھا می شوندسبب ک
ھر سال آنتی ھیستامین ھا ی جدیدی ساختھ و وارد بازار دارویی کشور ھا می شوند کھ از  -   آلرژی در بین مردم

 : مھمترین آنھا می توان از داروھای زیر نام برد

 -سیتیریزین  -   زادتین   -لوراتادین  - پرومتازین -ھیدروکسی زین  -    کلماستین  -  کلرفنیرامین   -   درامیندیفن ھی
 … پیریالمین مالئات و -     کتوتیفن

Decongestants  ضد احتقانھا( دکونژستانھا( 
در   دکونژستانھا داروھایی ھستند کھ باعث تنگی رگھای مخاط بینی شده و سبب فروکش کردن التھاب و ورم و احتقان 

کھ فنیل افرین . می توان ازپزودو افدرین و فنیل افرین نام برد   بدون نسخھ  ضد احتقان   این ناحیھ می شوند از داروھای
 .تامین دکونژستان وجود دارد در بازار دارویی ایران درترکیب قرص آنتی ھیس

 Cough Medicines    داروھای سرفھ  
و دیگری  Antitussives داروھای ضد سرفھ   یکی: داروھایی کھ برای سرفھ تجویز می شود دو دستھ ھستند  



سبب مھار رفلکس سرفھ می شوند کھ از جملھ آنھا می توان از    داروھای ضد سرفھ   -    اکسپکتورانت ھا
گروه دیگر این داروھا اکسپکتورانت ھا ھستند کھ سبب رقیق شدن خلط شده   .ورفان و کلوبوتینول نام برد دکسترومت

کھ در این گروه گایافنزین . وبدین وسیلھ باعث می شوند کھ با ھر بار سرفھ مجاری تنفسی از خلط و ترشح پاک شود
 و كدئین وجود داردقرار دارد کھ ھم بصورت مجزا و ھم درتركیب اكسپكتورانت ساده 

 OTCعالئم سرماخوردگي و راھھاي كنترل آن با داروھاي   جدول زماني * 

داروھا فقط سبب كنترل عالئم و بھبودي حال عمومي    و  ھنوز درمان قطعي براي درمان سرماخوردگي وجود ندارد
وھا ھیچگاه نمي توانند حتي سبب اما دار. بیمار مي گردند تا زماني كھ مقاومت خود بدن سبب از رفتن ویروس گردد 

در اینجا ما بطور خالصھ روشھایي را برایتان بازگو مي كنیم تا . بھبودي كامل عالئم سرماخوردگي و آنفلوآنزا گردند 
 . بھتر و بیشتري را ببرید  شما بتوانید از داروھاي ضد سرماخوردگي فواید

 دبخصوص اگر تب داری -در منزل بمانید و استراحت كنید 
 سیگار نكشید و در معرض دود سیگار دیگران قرار نگیرید

 و سوپ رقیق میل نمایید - آب میوه  -مایعات فراوان مانند آب 

 در این مدت از مشروبات الكلي استفاده ننمایید

بھ قرصھاي مكیدني مربوط     تا زمان بر طرف شدن التھاب گلو آب نمك ولرم غرغره كنید مي توانید از آب نبات ھا یا
 . التھاب گلو استفاده نمایید كھ مي تواند سبب تخفیف درد گلو گردد

اگربیني شما درد ناك و متورم شده است مي توانید از قطره ھاي كلرور سدیم براي رقیق شدن ترشحات بیني استفاده 
 . نمایید كھ سبب كاھش حساسیت بیني مي گردد

 OTC استفاده كردن از مطالب برشور داروھا ي بدون نسخھ  چگونگي
ھرچند براي تھیھ و خرید داروھاي بدون نسخھ نیازي بھ تجویز پزشك نیست اما این داروھا نیز ھمانند داروھاي 

. دد و گاھي بسیار جدي در استفاده كنندگان گر  تجویزي توسط پزشكان مي تواند سبب بروز عوارض جانبي ناخواستھ
ویا مطالبي كھ شما از داروسازان  OTCدر طي سطور آینده شما را با چگونگي استفاده از بروشورھاي داروھاي

 :باید پیرامون این داروھا سوال كنید آشنا خواھیم كرد  محترم یا پزشك خانوادگي خود

معموال ممكن  -شما مي گردد شامل ماده موثر موجود در دارو است كھ سبب كاھش عالئم در : تركیبات دارویي  - ١
و    .است یك دارو از چند جزء موثر تشكیل شده باشد كھ در ابتداي بروشورھاي دارویي این مطالب درج شده است 

 . بوضوح این تركیبات توضیح داده شده است

 اندیكاسیونھا یا موارد مصرف دارو كھ مصرف آن سبب بھبودي آنھا در بیمار مي گردد - ٢

دارو ھا و یا  -كھ شما ھنگامي كھ این دارو را استفاده مي كنید باید بدانید شرایط استفاده از غذاھاي ھمراه ھشدارھا  -٣
 استفاده از آنھا چیست ؟   رانندگي ھمراه با

 . چگونگي مصرف كھ در چھ زماني مصرف آنھا بھتر است - ۴

 )وش نگھداري وھمانند ر( سایر اطالعات مھمي كھ ممكن است الزم باشد بدانید  - ۵

دانستن این نكات بخصوص  -مواد نگھدارنده و رنگھاي خوراكي و سایر مواد شیمیایي كھ ھمراه دارو وجود دارد  - ۶
 . ماده یا رنگ خاصي حساسیت دارند   براي افرادي مھم است كھ بھ

 . یریدآدرس یا تلفن سازندگان آن كھ اگر نیاز بھ اطالعات بیشتري داشتید باآنھا تماس بگ - ٧



 چگونھ ازدرمان با این داروھا بھترین نتیجھ را بگیریم ؟
بدون نسخھ ممكن است در بسیاري از موارد مفید باشد در مواردي نیز ممكن است مضراتي   ھمانطور كھ داروھاي

 :داشتھ باشد براي استفاده صحیح از این دارھا بھ این راھنمایي ھا توجھ كنید

 كنید با پزشك خانوادگي خود مشورت

در زماني كھ روش استفاده یا تاثیر یك دارو را بدرستي نمي دانید از پزشك خانوادگي یا داروساز داروخانھ اي كھ دارو 
اگر بیش از یك دارو مصرف مي كنید از نامبردگان بخواھید  -را از آنجا تھیھ مي كنید ھمھ این اطالعات را سوال كنید 

گر بھ روشني براي شما توضیح دھند تا شما ھم از واكنشھاي متقابل داروھایي كھ كھ تاثیرات متقابل آنھا را بر ھمدی
 .مصرف مي كنید آگاھي یابید

 : در زیر لیستي از سواالتي كھ در این موارد باید از پزشك یا داروسازتان سوال كنید را برایتان مي آوریم

 این دارو چھ كاري انجام مي دھد؟
 مصرف كنید ؟این دارو را چھ موقع باید 

 اثرات جانبي و واكنشھاي ناخواستھ این دارو در بدن چھ چیزھایي مي تواند باشد ؟
 این دارو با چھ غذاھا یا نوشیدني ھایي تداخل دارد؟

 در زمان مصرف دارو چھ نوع فعالیتھایي باید كم شود یا با احتیاط انجام شود؟
 چگونھ مي توانیم بفھمیم كھ دارو اثر كرده است ؟

 بدانیم ؟. نچھ باید راجع بھ داروھایي كھ تھیھ مي كنیم آ 
 نام ژنریك و تجارتي دارو

 دلیل تھیھ این دارو
 چھ زماني و بھ چھ مقداري باید از این دارو تھیھ كنیم ؟

 عوارض جانبي دارو و طریقھ مقابلھ با بروز عوارض احتمالي

 تا چھ مدت باید این دارو را مصرف كنیم

 )قبل یا بعد از غذا و -وقع خواب م( زمان مصرف آن 

 در زمان مصرف دارو چھ چیزھایي ممنوع است ؟
مصرف بعضي از غذاھا یا نوشابھ ھا الكلي و غیر  -بعضي از دارھا یا شرایط خاص تداخل با مصرف دارو دارند 

رف انھا بسیار ضروري لذا دانستن آنھا و ممانعت از مص - الكلي مي تواند سبب بروز واكنشھاي شدیدي در بیمار گردد 
ھمچنین مصرف برخي از داروھا سبب حساسیت بھ نورآفتاب مي گردد كھ در زمان مصرف آنھا باید از در  -است 

 . معرض نور خورشید قرار گرفتن پرھیز نمود

 قبل از مصرف دارو ببنید آیا موارد زیر را انجام داده اید ؟
 آیا برشور آن را بدقت خوانده اید ؟

 ھمان دارویي كھ پزشك شما راھنمایي كرده است تھیھ نموده اید؟ آیا دقیقا

 ھمھ آنھا را تھیھ نموده اید؟ -آیا اگر پزشك شما چند قلم دارو توصیھ نموده 

آیا قبل از آنكھ داروھاي بدون نسخھ را با داروھایي كھ پزشكتان تحویز كرده باھم مصرف كنید پزشكتان اجازه داده 
 است ؟

 دن بستھ بندي داروھا و سالم بودن خود داروھا مطمئن شده اید ؟آیا از سالم بو

 آیا تاریخ انقضاي داروھا را قبل از استفاده چك كرده اید؟



 آیا داروھاي مصرفي تغیر رنگ یا طعم یا بو نداده است ؟

 نام ژنریك و تجارتي چیست و شما چھ وظیفھ اي در قبال آن دارید؟
ولي نام تجارتي نامي است كھ ممكن است ھر كارخانھ  - وثره موجود در دارو است نام ژنریك دارو ھمان نام ماده م

سازنده اي براي یك دارو یك نام خاص استفاده نماید كھ البتھ در بازار دارویي ایران این نامھا حذف شده ولي از ابتداي 
اگر نام دارو ھمان نام ژنریك    - مجددا این نامھا بتدریج در حال وارد شدن بھ بازار دارویي ایران است ١٣٨٠سال 

دارو است كھ مي توانید بدون دغدغھ آن را مصرف كنید ولي اگر دارویي با نام تجارتي تھیھ نموده اید قبل از مصرف 
 .باید حتما مطمئن شوید كھ این دقیقا ھمان داروئي است كھ مورد نظر شماست 

مثال اگر شما  -داروي اضافھ بر نیاز خود مصرف نكنید   مادر مصرف داروھاي بدون نسخھ دقت كنید حتما و حت »  
دیگر نیازي بھ مصرف دارو   آن دارو مصرف كنید و  فقط براي   دارید  درجریان سرماخوردگي تنھا آبریزش بیني

 « .براي سردرد یا سرفھ نیست
 مود؟در ھنگام سرماخوردگي و مصرف داروھاي بدون نسخھ چھ زمان باید بھ پزشك مراجعھ ن  
 . ھنگامي كھ از مصرف داروھاي سرماخوردگي سودي نبردید و تاثیري در حال شما نداشت - ١ 

 . ھنگامي كھ احساس مي كنید شدت بیماري در شما زیاد است و شما را خیلي ناراحت كرده است  - ٢

 . ھنگامي كھ پس از گذشت دوره درمان ھنوز ھم احساس ناراحتي دارید - ٣

 . بدلیل مصرف داروھاي بدون نسخھ دچار عوارض جانبي آن شدیدزماني كھ  - ۴

 مھمترین عوارض جانبي داروھاي بدون نسخھ
 غیر استروئیدي  ضد التھاب  آسپیرین و سایر داروھاي

كھ این مشكالت مي تواند از یك ناراحتي ساده معده تا . عارضھ جانبي اصلي این داروھا مشكالت گوارشي است
ھرچھ مقدار مصرف این داروھا و . گوارشي باشد كھ مورد اخیر بیشتر در سنین باالتر اتفاق مي افتد خونریزي ھا ي 

اما از یاد نباید برد كھ  ٠  احتمال بروز خونریزي ھاي گوارشي بیشتر است   طول دوره درمان با این داروھا بیشتر باشد
نیز ممكن است خونریزي   غیر استروئیدي حتي با مصرف یك عدد قرص آسپیرین یا سایر داروھاي ضد التھاب

 . گوارشي اتفاق بیافتد

برگشت ساده كلیھ تا آسیب ھاي پایدار   كھ از یك التھاب قابل  از عوارض جانبي دیگر این داروھا آسیبھاي كلیوي است
 .جدي مي تواند متغیر باشد

دي باال رفتن فشار خون بخصوص در ضد التھاب غیر استروئی  از جملھ عوارض دیگر آسپیرین و سایر مسكن ھاي
 . داروي فشار خون استفاده مي كنند و این بدلیل تاثر آنھا بر داروھاي ضد فشار خون است   كساني است كھ از

روماتیسم قلبي ( در كسانیكھ بیماري كبدي دارند و یا مبتال بھ آرتریت جوانان و یا تب روماتسمي   دوز باالي این داروھا
 . ند ریسك آسیبھاي كبدي را باال ببردھستند مي توا) 
  

 استامینوفن
دارو    این  در ھنگام مصرف طوالني مدت  اما   ھر چند این دارو در بسیاري از افراد داروي بي خطري است

   بوجود آورد   مي تواند مخاطراتي را براي كبد و كلیھ  در انواعي كھ حاوي كافئین یا كدئین است  بخصوص
(analgesic nephropathy  ) .  آ سي آ( كافئین در قرصھاي آكسار  A.C.A- (  وجود دارد این موارد اكثرا پس از

 . سالھا مصرف مداوم و یا در مسمومیت ھاي دارویي ممكن است اتفاق بیافتد

 آنتي ھیستامین ھا
در ھنگام رانندگي یا   آنتي ھیستامین ھا بدلیل حالت خواب آلودگي و رخوتي كھ در انسان ایجاد مي كنند ممكن است

 . مخاطراتي را براي بیمار بوجو آورند  كاركردن با ماشین آالتي كھ نیاز بھ ھوشیاري دارند

 .و با قطع دارو برطرف مي شود  كھ گذرا است  دھان و چشم است  از عوارض دیگر آنھا خشكي



 Decongestants  ضد احتقان ھا
فشارخون یا    حالتھاي عصبي و بي خوابي و افزایش -   بي خوابي   و بخصوص پزودو افدرین   از عوارض این داروھا

 . و با قطع دارو بھ حالت اولیھ برمي گردد   است  قند خون است كھ البتھ ھمھ اینھا گذرا و موقتي   افزایش

 داروھاي ضد سرفھ
و یا حالت تھوع  - ت یبوس -    سبب خواب آلودگي  كدئین كھ در داروھاي ضد سرفھ بكار میرود ممكن است بطور موقت

دكسترومتورفان اثر خواب آلودگي كمتري نسبت بھ سایر داروھا دارد و بھ میزان كمتري نیز ممكن است سبب    گردد
 .و تحریك پذیري در فرد ایجاد نماید   ھر چند ممكن است عالئم عصبي و بي قراري. مشكالت گوارشي گردد 

 الكل و داروھاي بدون نسخھ
 مسكن ھا
كھ مصرف الكل ھمراه با داروھاي ضد التھاب غیر استروئید باعث تشدید احتمال بروز خونریزي ھاي از آنجائی

 مصرف ھمزمان الكل با اینگونھ داروھا حتما باید با نظر پزشك باشد -  گوارشي مي شود

روي كبد عوارض مختصري كھ ممكن است بر   ھرچند استامینوفن ھمراه با مشكالت گوارشي كمتري است اما بدلیل
استامینوفن در    گرم ۴باید ھمراه با مشروبات الكلي مصرف نشود و ھمچنین باید دقت شود در روز بیش از   داشتھ باشد

 یك انسان بالغ مصرف نشود
  

 الكل+ داروھاي آنتي ھیستامین و ضد احتقان و ضد سرفھ 
را تشدید مي كند و بخصوص در مورد  از آنجائیكھ مصرف ھمزمان الكل با داروھاي فوق اثرات خواب آوري آنھا

مي گردد توصیھ مي شود در    دكسترومتورفان سبب كاھش كارآیي فرد و كاھش سرعت واكنشھاي خودكار و ارادي
 مدت مصرف این داروھا چھ با و چھ بدون الكل رانندگي و كار با ماشین آالت خطرناك صورت نگیرید

  )افرادوبیماران آسیب پذیر-و شیرده زنان حاملھ- سالخوردگان-كودكان(گروھھاي خاص

 كودكان  
لذا باید دارو در كودكان بدرستي مصرف شود تا   با زرگساالن متفاوت است  از آنجاییكھ متابولیسم داروھا در كودكان 

مجاز بھ ھمین دلیل باید قبل از مصرف دارو بدرستي بدانید چھ دارویي را . كمترین عارضھ را براي آنان داشتھ باشد 
 : لذا بھ این نكات توجھ داشتھ باشید. ھستید بدون توصیھ پزشك و در چھ زماني و در چھ مدتي مصرف كنید 

 عموما دارویي است كھ بعنوان مسكن در كودكان مصرف مي گردد   استامینوفن

ود ممكن است با كودكاني كھ با مصرف آسپیرین دچار حساسیت مي شوند و بعنوان مثال باعث تشدید آسم در آنھا مي ش
 مصرف سایر داروھا ي مشابھ مانند ایبوبروفن نیز ممكن است دچار ھمان عالئم گردند

كھ    Reye’s syndrome  ري   سال ممكن است باعث بروز سندرم ١٨از آنجائیكھ مصرف آسپیرین در سنین زیر 
 . اسپیرین بدون نسخھ پزشك مصرف نشود   در این سنین   نوعي آسیب مغزي است شود

 . از مصرف داروھاي كدئین دار در كودكان استفاده نكنید  بدون تجویز پزشك

 چگونھ دارو را در كودكان درست و بھ اندازه مصرف كنیم

بار در شبانھ روز باید بھ كودك دارو  ۴ساعت تعیین مي كند یعني شما  ۶پزشك دستور مصرف یك دارو را ھر    وقتي
و این بدان معني نیست كھ نصف شب كودك را براي دارو )    و موقع خواب   ابتداي غروب-ظھر  -صبح (    بدھید

 .خوراندن از خواب بیدار نمایید

از ) شربتھا ( مصرف مایعات دارویي   در مورد اندازه ھاي   -   در دادن میزان دارو بھ كودك دقت كافي مبذول دارید
یك    قاشقھاي مرباخوري و چایخوري و غذاخوري را   شو یا با سرنگ میزان گنجای -  پزشك یا داروسازتان سوال كنید

قاشقھا ي   چون اندازه   -بار اندازه بگیرید تا در ھنگام دادن دارو بدانید بھ چھ میزان بھ كودك خود دارو مي دھید 
و یك   سي سي ٢.۵   یك قاشق مرباخوري -  قاشق چایخوري یك سي سي  یك   اما بطور كلي  مختلف متفاوت است

 . گنجایش دارد  سي سي ۵استیل حدود    ذاخوريقاشق غ



 اگر دادن میزان حداقل دارو سبب بھبودي كودكتان مي شود مقدار بیشتري بھ او ندھید

ھنگام دادن دارو پیستون داخل   اگر شربتھا یا سایر مایعات دارویي را با سرنگ اندازه گرفتھ و بھ كودك خود مي دھید
 كودكتان با مكیدن دارو را بخورد سرنگ را خارج نمایید و بگذارید

دارو و  - شما باید بیماري كودك   كودكتان دچار واكنشھاي ناخواستھ گردید و برایش مشكلي پیش آمد    اگر با دادن دارو
 و عوارض بوجود آمده را یادداشت كنید و با پزشك كودكتان تماس بگیرید  دوز داروي مصرفي

  و   ھداشتي داشتھ باشید و در آن بیماریھاي مھم و حساسیت بھ داروھا و غذاھابراي كودكتان شناسنامھ ب  سعي كنید
 . واكسیناسیونھاي انجام شده براي كودك را در آن ثبت نمایید

   

 سنین باال و سالخوردگان
ویي از آنجاییكھ اكثر سالخوردگان تحت درمان دارویي با تجویز پزشك مي باشند لذا بدلیل احتراز از واكنشھاي دار 

 . بدون نسخھ نیز با توجھ كامل بھ سایر داروھا ي آنھا و حتي المقدور با نظر پزشك باشد   دادن داروھاي   الزم است

   از آنجاییكھ ریسك ابتال بھ خونریزي ھاي گوارشي و بیماریھاي كلیوي در سالخوردگان بیشتر از سایر افراد است
 سپیرین با ید حتما با تجویز پزشك باشدمصرف داروھاي ضد التھاب غیر استروئیدي مانند آ

و حتي افزایش    داروھا ي ضداحتقان مانند پزودو افدرین و آنتي ھیستامین دكونژستان میتواند سبب افزایش فشار خون
 - در افراد سالخورده این داروھا میتواند باعث احتباس ادرار گردد . گردد ) آب سیاه ( و بروز گلوكوم    فشار داخل چشم

و داروھا ي     انسولین و سایر داروھاي پایین آورنده قند خون   -ین بدلیل تداخل با داروھایي مانند پروپرانولول ھمچن
 .باید ھمراه با آنھا مصرف نشود  ضد افسردگي

ضدافسردگي وانواع آرامبخش ھا و ھمچنین داروھاي ضد تشنج و   بدلیل تداخل دارویي پزودو افدرین با داروھاي
 ھمراه با این داروھا مصرف شودصرع نباید 

با داروھاي ضد افسردگي تداخل دارد و بخصوص در سالخوردگان نباید با ھم    داروي ضد سرفھ دكسترومتورفان نیز
 مصرف شود

 و خانمھاي شیرده   خانمھاي باردار 
باید قبل از مصرف حتما با / از انجاییكھ ھر دارویي در خانماي باردار یا شیر ده ممكن در كودكشان تاثیر داشتھ باشد  

اما بطور كلي موارد عمومي مصرف داروھاي بدون نسخھ را در این گروه از بیماران ذكر مي   پزشك مشورت كنند
 : كنیم

 حاملگي

 تسكین درد بي ضررترین دارو استامینوفن ساده است   در طول حاملگي براي
بروز ناھنجاري در جنین و یا مشكالتي در زمان  از آنجاییكھ مصرف آسپیرین در خانھاي حاملھ ممكن است سبب

 .مصرف آن در زمان حاملگي نباید صورت گیرد   زایمان گردد

مصرف سایر داروھاي ضد التھاب غیر استروئیدي نیز بدلیل احتمال بروز ناھنجاري بخصوص در سھ ماھھ سوم 
 . ممنوع است

 دوران شیردھي

استروئیدي مانند ایبوبروفن در طي دوران شیردھي بعنوان مسكن مجاز مصرف استامینوفن و داروھاي ضد التھاب غیر 
 . است و مشكلي ایجاد نمي كند



از آنجاییكھ آسپیرین در شیر مادر ترشح مي شود و ممكن است سبب خونریزي و بثورات جلدي گردد باید در دوران 
 . شیردھي بخصوص در شیردھي زیر یك سال مصرف نشود

آلودگي ویا   در شیر مادر ترشح مي شود و مصرف طوالني مدت آنھا ممكن است سبب خواب آنتي ھیستامین ھا نیز
 .گریھ در نوزاد گردد  و یا  بي قراري -    اختالل خواب

 توصیھ ھاي كلي

 عوارض جانبي در خانم ھاي باردار یا شیرده مي شود  بھ حداقل رسیدن   توجھ بھ نكات زیر سبب

 با پزشك خود مشورت كنیددر مورد مصرف داروھاي مجاز 

 بدون مصرف پزشك مصرف نكنید   تحت ھیچ عنوان در سھ ماھھ اول حاملگي دارو

 دارو ھاي خوراكي را پس از شیردادن بھ نوزاد یا قبل از خواب طوالني نوزاد مصرف كنید   در دوران شیردھي

 قوي را مصرف نكنید   در این مدت داروھاي طوالني اثر یا

 وراكي را مصرف نكنیدداروھاي تركیبي خ

و قبل از مصرف دارو    تغییرات پوستي یا جسماني نوزاد خود را كھ ممكن است بدلیل اثرات جانبي داروھا بوجود آمده
 نبوده است مد نظر داشتھ باشید

 سایر گروھھا ي آسیب پذیر
 -  بیماریھاي كلیوي یا كبدي -  الفشارخون با -بیماریھاي عروقي  -نقرس  - در زمان ابتال بھ بیماریھایي مانند دیابت  

  باید داروھا با احتیاط مصرف شود چون احتمال بروز عوارض جانبي در این موارد بیشتر است  و آسم  بیماریھاي قلبي
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