
 

 

 

فلوسیپ کلد و فلو® به صورت ساشه هاى 6  گرمى با طعم لیمو و عسل دربسته بندى ده تایى توسط شرکت  نویا ویژن آریان عرضه مى شود. داخل هر ساشه پودر حاوى  650  میلى گرم استامینوفن و 10 میلى گرم فنیل افرین هیدروکلراید مى باشد.
راهنمایى هاى عمومى :

لطفا این بروشور را با دقت مطالعه فرمایید چون حاوى اطالعات مهمى در مورد این دارو مى باشد.

این دارو براى بیمارى فعلى شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خوددارى نمایید. قبل از مصرف این دارو، موارد زیر را به اطالع پزشک یا داروساز برسانید:

1- وجود هر گونه حساسیت          2- باردارى یا شیردهى          3- استفاده از سایر داروها            4- ابتال به بیمارى هاى دیگر           5- اختالل حافظه و یا عدم توانایى خواندن مطالب           6- در صورت رعایت هرگونه رژیم غذایى خاص مانند کم نمک یا کم قند.

آنچه در این برگه راهنما آمده است:
1- فلوسیپ کلد و فلو®چیست ودرچه مواردى استفاده مى گردد؟          2- قبل از مصرف فلوسیپ کلد و فلو® چه مواردى باید بدانیم؟          3- طرز صحیح مصرف فلوسیپ کلد و فلو®          4- عوارض جانبى احتمالى فلوسیپ کلد و فلو®           5- شرایط نگهدارى فلوسیپ کلد و فلو®

1- فلوسیپ کلد وفلو® چیست ودرچه مواردى استفاده مى گردد؟ 

فلوسیپ کلد و فلو® به شکل پودر براى محلول خوراکى و با طعم لیمو وعسل است که حاوى استامینوفن و فنیل افرین هیدروکلراید مى باشد . این دارو به عنوان ضد تب، ضد درد و ضد احتقان بوده و باعث بهبودى عالیم سرماخوردگى مانند تب ولرز، سردرد و دردهاى عضالنى مى شود.

2- قبل از مصرف فلوسیپ کلد وفلو® چه مواردى را باید بدانیم؟

موارد منع مصرف دارو:

1- سابقه حساسیت به هر یک از اجزاى تشکیل دهنده این دارو          2- مصرف همزمان یا در طى 2 هفته اخیر با داروهاى مهار کننده منوآمین اکسیداز          3- مصرف در کودکان کمتر از 12 سال          4- مصرف همزمان با سایر داروهاى حاوى استامینوفن، داروهاى ضد احتقان، یا ضد سرفه و 

سرماخوردگى          5- مصرف در بیماران با سابقه مشکالت کبد و کلیه 

مصرف در باردارى و شیردهى:

● باردارى: به نظر نمى رسد مصرف موردى این دارو باعث بروز مشکالت در جنین یا نوزاد تازه متولد شده گردد. مصرف این دارو طى دوران باردارى باید با نظر پزشک معالج انجام گردد.

● شیردهى: این دارو در شیر مادر ترشح مى شود و ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته در کودك شیرخوارگردد بنابراین مصرف آن در دوران شیردهى باید با نظر پزشک انجام گیرد.

هشدارها:

1- کودکان با سن پایین معموال به اثرات این دارو بیشتر حساس مى باشند. احتمال بروز افزایش فشار خون در کودکان بیشتر است. مصرف این دارو در کودکان کمتر از 12 سال توصیه نمى گردد.

2- افراد مسن معموال به عوارض این دارو بیشتر حساس مى باشند.

3 - وجود بیمارى هاى دیگر ممکن است در مصرف این دارو تاثیر بگذارد. در صورت ابتال به بیمارى دیگر به خصوص موارد زیر پزشک خود را مطلع نمایید:

● سابقه اعتیاد به الکل: استامینوفن موجود در این دارو احتمال آسیب کبدى را افزایش مى دهد.          ● بیمارى قند (دیابت ملیتوس): فنیل افرین موجود در این دارو ممکن است خطر بیمارى هاى قلبى و عروقى در بیماران مبتال به بیمارى قند را افزایش دهد. همچنین هر ساشه حاوى مقادیرى 

سوکروز مى باشد و در بیماران دیابتیک باید با  احتیاط مصرف گردد.          ● هپاتیت یا سایر بیمارى هاى کبد: به دلیل احتمال تجمع این دارو در بدن شانس بروز عوارض جانبى افزایش مى یابد.          ● بیمارى هاى قلبى یا عروق خونى و فشار خون باال: فنیل افرین موجود در این دارو ممکن است 

باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب گردد.          ● بیمارى هاى کلیوى: اگر دارو به مقدار زیاد مصرف گردد ممکن است کلیه ها را تحت تاثیر قرار دهد.          ● پرکارى غده تیروئید: در پرکارى غددتیروئید که منجر به ضربان سریع قلب مى شود، فنیل افرین موجود در این دارو ممکن است باعث 

بیشتر شدن ضربان قلب بیمار گردد.

موارد احتیاط:

1- در صورت عدم بهبودى عالئم و یا وخیم شدن آنها و یا مشاهده تب باال با پزشک خود مشورت نمایید.

2- این دارو ممکن است باعث عصبانیت ، بیقرارى، اشکال در به خواب رفتن در برخى از افراد گردد. در صورت اشکال در به خواب رفتن ،آخرین نوبت مصرف روزانه این دارو را چند ساعت قبل از خواب مصرف کنید.

3- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهاى حاوى استامینوفن ممکن است باعث مسمومیت گردد.

4- مصرف همزمان این دارو با مقادیر زیاد نوشابه هاى حاوى الکل ممکن است باعث آسیب کبدى شود.

5- مصرف همزمان این دارو با داروهاى کنترل کننده اشتها، باید با احتیاط انجام گیرد.

6- قبل از انجام هرگونه عمل جراحى یا سایر درمان هاى فوریت دار پزشکى، پزشک خود را مطلع نمایید.

تداخالت دارویى : قبل از مصرف این دارو چنانچه از داروهاى زیر استفاده مى نمایید پزشک خود را مطلع نمایید:

● کومارین ها شامل وارفارین: با مصرف روزانه استامینوفن به مدت طوالنى ، اثر ضد انعقادى وارفارین ممکن است افزایش یابد که منجر به احتمال خونریزى مى گردد. در چنین شرایطى ممکن است مقدار مصرف داروهاى ضد انعقاد کاهش یابد .           ● داروهاى افزایش دهنده تخلیه 

معده(مانند متوکلوپرامید): این مواد جذب استامینوفن را افزایش مى دهند.          ● داروهاى کاهش دهنده تخلیه معده (مانند داروهاى ضد افسردگى با اثرات آنتى کولینرژیک، داروهاى ضد درد مخدر) : این مواد جذب استامینوفن را کاهش مى دهند.          ● داروها با احتمال سمیت کبدى 

یا داروهاى القا کننده آنزیم هاى میکروزومى (مانند الکل، داروهاى ضد تشنج ) : احتمال سمیت با استامینوفن ممکن است افزایش یابد.          ● پروبنسید: ممکن است بر روى دفع استامینوفن تاثیر بگذارد و مقدار آن را در خون تغییر دهد.          ● کلستیرامین: اگر همزمان ویا در طى یک 

ساعت با استامینوفن مصرف شود، جذب استامینوفن را کاهش مى دهد. داروهاى مهار کننده منوآمین اکسیداز مصرف همزمان با فنیل افرین ممنوع است.          ● آمین هاى سمپاتومیمتیک : مصرف همزمان فنیل افرین با سایر آمین هاى سمپاتومیمتیک میتواند باعث افزایش احتمال بروز عوارض 

جانبى قلبى عروقى گردد           ● بتابلوکرها و سایر داروهاى کاهنده فشار خون (شامل گوانتیدین ، رزرپین ، متیل دوپا) : فنیل افرین ممکن است کارایى داروهاى بتابلوکر و داروهاى کاهنده فشار خون را کاهش دهد. خطر افزایش فشار خون و سایر عوارض جانبى قلبى عروقى ممکن است 

افزایش یابد.          ● داروهاى ضد افسردگى سه حلقه اى (مانندآمى تریپتلین) : خطر عوارض قلبى عروقى فنیل افرین ممکن است افزایش یابد.          ● دیگوکسین و گلیکوزیدهاى قلبى: خطر ضربان نامنظم قلب یا حمله قلبى را افزایش مى دهد.

3- طرز صحیح مصرف فلوسیپ کلد وفلو® :

محتویات یک ساشه را دریک لیوان آب داغ ریخته، به خوبى به هم زده و در حالیکه بخور آن را تنفس مى کنید جرعه جرعه میل نمایید . مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند اما میزان مصرف کلى این دارو به شرح زیر است:

● براى درد واحتقان سینوس ها :  بزرگساالن وکودکان باالتر از 12 سال: هر 4 یا 6 ساعت یک ساشه مصرف گردد. بیش از 6 ساشه در 24 ساعت نباید مصرف شود.  مصرف درکودکان کمتر از 12 سال توصیه نمى گردد.   

در خصوص مصرف صحیح این دارو به نکات زیر توجه نمایید:

● این دارو را فقط بر اساس دستور پزشک یا راهنماى دارو مصرف کنید.          ● از مصرف مقادیر  بیش از حد دستور دارویى، خوددارى کنید.          ● از مصرف آن به مدت بیشتر از 48 ساعت در کودکان 12 تا 17 سال خوددارى کنید مگر پزشک دستورداده باشد.

● در صورتى که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید به محض به یاد آوردن، فورا آن را میل کنید و اگر تقریبا زمان مصرف نوبت بعدى آن فرا رسیده باشد فقط آن نوبت را مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار دارو خوددارى کنید.

4-عوارض جانبى احتمالى فلوسیپ کلد وفلو®  :

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانى، ممکن است باعث بروز برخى عوارض ناخواسته نیز شود اگرچه با مصرف مقادیر توصیه شده این دارو به ندرت عوارض جانبى جدى بروز مى نماید. احتمال بروز عوارض جانبى در شرایطى است که دارو در مقادیر بسیار زیاد و به مدت طوالنى مصرف شود. 

در صورت بروز عوارض زیر سریعا با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید:

واکنش آلرژیک، کم خونى ،عوارض قلبى، تحریک سیستم اعصاب مرکزى، گیجى شدید، عصبانیت یا بى قرارى شدید و سمیت کبدى، زرد شدن چشم ها یا پوست، خستگى یا ضعف غیر عادى 

توجه: در صورت مصرف اتفاقى بیش از مقدار توصیه شده و مشاهده عالئمى نظیر بى قرارى، تحریک پذیرى، افزایش فشار خون، کند شدن ضربان قلب انقباضات یا درد معده، سردرد مداوم و شدید، تنگى نفس  و حمالت تشنجى، بیمار باید سریعا به پزشک یا مراکز درمانى منتقل گردد.

5-شرایط نگهدارى فلوسیپ کلد وفلو®  :

دارو را دور از دسترس کودکان نگهدارى نمایید. در دماى کمتر از 30 درجه سانتى گراد و دور از رطوبت نگهدارى کنید. از مصرف دارو پس از تاریخ انقضاء خوددارى نمایید.

فلوسیپ کلد و فلو®
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