
 

 

  

 

 

 

  

 

اگر بعد از يك دوره درمان طوالني با اين دارو -4

بايد بتدريج و ، دارو مصرف آن ضرورت پيدا كندقطع

حداقل طيسه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود. 

در طول اينمدت، بيمار بايد از فعاليتهاي شديد بدني 

 بي نظمي قلبييا  سکته قلبيخطر بروز تا شودپرهيز 

 به حداقلبرسد. 

اگر پس از قطع مصرف دارو، عاليم قطع -5

مصرفبروز كرد، بايد مصرف دارو را به طور موقت 

 با ، مصرف دارو يشروع نمود و به دنبال بهبودمجدداً

 شود.احتياط قطع 

در طول مصرف اين دارو، پيگيري عملکرد  -6

گيري فشار خون و ثبت نوار  قلب،تعيين نبض، اندازه

گيري ضربان قلب ضروري است. قلبي واندازه  

 

 

 آموزش به مددجو

 قرص متورال

 

 مقدمه :

 افزايشمتوپرولول در درمان آنژين صدري مزمن، كنترل 

فشا رخون )به تنهايي يا همراه با ساير داروهاي كاهنده 

مصرف  قلبي مجدد سکتهفشارخون( و پيشگيري از

ميلي گرمي  55اين دارو به شکل قرص هاي  شود. مي

 موجود مي باشد.

 نکات هشدار دهنده :

مصرف اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان 

 صورت گيرد: 

احتقاني قلب، ديابت، پركاري  سابقه آلرژي، نارسايي-1

 تيروئيد، افسردگي رواني يا سابقه ابتالء به آن.

كليه، مقادير  بيماريدر بيماران مبتال به  -2

 .متوپرولول بايد كاهش يابدمصرف

در صورت بروز افسردگي ناشي از اين دارو،  -3

 مصرفآن بايد قطع شود

 به نام خدا

 
 دانشگاه علو م پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيالن

 مركز آموزشي درماني قلب دكتر حشمت رشت
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*قطع خودسرانه دارو ممنوع*  

بدون تجويز پزشك دارو مصرف *

*نکنيم  

 

 
 منبع : داروهاي ژنريك، فارماكولوژي باليني

 

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدر  

 پست الکترونيکي زير ارسال فرماييد:
Nursemanagement92@gmail.c
om 

 
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه فرماييد  

www.Iranpharma.com 

 : عوارض جانبي

 كاهش ضربان قلب. 

  سرگيجه. 

  تنگي نفس(،  خس سينه خس )اشکال در تنفس. 

  افسردگي رواني. 

 سردي دستها و پاها. 

  پاها و تنگي نفس(.نارسايي قلب )تورم مچ 

 

آورنده  مقدار مصرف انسولين و داروهاي خوراكي پايين-7

قند خون، هنگام مصرف همزمان با اين دارو بايد تنظيم گردد 

 تا از كاهش بيش ازحد قند خون جلوگيري شود.

پايين آورنده فشار در صورت مصرف همزمان داروهاي -8

اثرات كاهش فشارخون خون مانند پروپرانولول و ديلتيازم، 

 ممکن است تشديد شود.متورال 

 

 


