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 هنگام مصرف دارو به موارد زیر توجه نمایید

دارو را در ساعت خاص از روز مصرف کنید که  ن  را 
 فراموش نکنید .

در صورت بروز عوارض گوارشی حتما ب  پهششهخ خهود 
 اطالع دهید .

در صورت فراموش کرد  مصرف قرص ب  محض این ک  
ب  یاد نوردید، دارو را مصرف کنید. در صورتی ک  تقریباً 
نوبت بعدی فرا رسیده باشد ، الزم نیست نوبت فرامهوش 
شده را جبرا  کنید . نباید برای جبرا  نوبت از دسهت 
رفت  ، داروی بیشتری مصرف کنید. یعنی نباید در نوبت 

 بعدی، دو برابر مصرف کنید .

 چه داروهایی بر پالویکس تأثیر می گذارند؟

برخی از داروها  نیش ممکن اسهت در صهورت مصهرف 
همشما  با پالویکس ، احتمال خونریشی را افشایش دههد. 
در صورتی ک  نسپیرین مصرف می کنید ب  خصوص اگر 
سکت  قلبی داشت  اید، پیش از مصرف پهالویهکهس بها 

 پششخ صحبت کنید .

ب  طور کلی تمام داروهایی را ک  مصرف می کنیهد به  
اطالع پششخ برسانید . ب  خصوص داروهای رقیق کننده 
خو  )مانند وارفارین یا کومادیهن، ریهواروکسهابها  یها 

داروهای ضد التهاب غیر استروئیهدی مهانهنهد  �زالربا  (
نسپرین، ناپروکسن، دیکلهوفهنهاا، ایهنهدومهتهاسهیهن 
ملوکسیکام و ایبوپروفن داروهای ضد افسردگی مهانهنهد 
فلوکستین )پروزاا(، دولوکستین، پاروکستین، ترازودو  

 و غیره
 

 : نکات مهم

قبل از مصرف کلوپیدوگرل اگر ب  ن   یا داروهای مشاب  -
 نلرژی دارید ب  پششخ خود بگویید .ضد پالکت

قبل از استفاده از این دارو، ب  پششخ خود اطالع دهیهد -
ب  خصوص در شرایط خونریشی )مانهنهد زخهع مهعهده، 
خونریشی در مغش / چشع(، جراحی اخیر، نسیب جهدی / 
 تروما، بیماری کبدی، بیماری خونریشی )مانند هموفیلی( 

از فعالیت هایی ک  خطر خونریشی یا جراحت را افشایهش -
می دهد ، پرهیش کنید. هنگام مسواا زد  یها اصهال  
 کرد  بیشتر مراقب جلوگیری از زخع و خونریشی باشید .

برای کاهش احتمال برید ، کبود شهد  یها نسهیهب -
رساند  ، با اشیاء تیش مانند ریش تراش ها و برش ناخن و 
جلوگیری از فعالیت هایی نظیر ورزش های ارتباطی، بها 

 احتیاط استفاده کنید .

اگر ب  جراحی یا کار دندا  نیاز دارید قبل از جراحی به  -
 جرا  یا دندانپششخ بگویید. 

نزمایشات پششکی )مانند شمارش کامل خو ( مهمهکهن -
است ب  صورت دورهای انجام شود تا عوارض جانهبهی را 

 بررسی کنید.

 پالویکس را می توانید  با یا بدو  غذا مصرف کنید .-

 در دمای اتاق دور از نورو گرما و رطوبت نگهداری کنید-
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شتی ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز آموزشی ردمانی قلب دکتر شمت
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 پالویکس

 نام تجاریپ پالویکس

 نام ژنریخپ کلوپیدوگرل

 شکل دارویی پ

 میلی گرم 57قرص 

 اثر پالویکس چیست؟

یخ مهار کننده تجمی پالکتی است ک  با کهاههش و یها 

متوقف کرد  پالکت ها از چسبید  ب  دیواره ههای ر  

و های خو  و یا بافت های مجرو  جلوگیری مهی کهنهد 

 کمخ می کند تا جریا  خو  حفظ شود.

 موارد مصرف پالویکس چیست؟

پالویکس یخ داروی ضد لخت  شد  خو  است ک  ثهابهت 

شده است خطر بروز سکت  قلبی و گرفت  شد  فنر توسهط 

 لخت  خو  را کاهش می دهد.

در افراد مبتال ب  اختالالت خاص  قلبی یا عروق خونی، به  

منظور جلوگیری از لخت  شد  خو  پس از حمل  اخهیهر 

قلبی یا سکت  مغشی استفاده می شهود . مهوارد مصهرف 

پالویکس در کاهش خطر سکت  مغشی ، حمل  قلبی ، سایر 

مشکالت گردش خو  ناشی از تنگی و سخت شد  ر  ها 

 و یا برخی از مشکالت قلبی دیگرمی باشد .

داروی پالویکس ب  دلیل اینک  شما تحت ننژیوپالهسهتهی  

عروق قلبی قرار گرفت  اید برای شما تجویش کرده است. ک  

 .استنت )فنر( تعبی  شده میشود منجر ب  کاهش گرفتگی

:مصرف پالویکس در دوران بارداری   

در دورا  بهارداری،  پالویکس برای جنین خطری ندارد اما
 این دارو باید تنها زمانی استفاده شود ک  مورد نیاز باشد.

در صورتی ک  باردار هستید یا قصد بارداری دارید، موضهوع 
 را ب  اطالع پششخ برسانید.

هنوز مشخص نیست ک   نیا این دارو از طریق شیر مادر ب  
کودا منتقل می شود یا خیر . بنابراین در حیهن مصهرف 

 دارو نباید کودا را از شیر خود تغذی  کنید .

در موارد زیر پیش از مصرف این دارو، با پزشک 
 صحبت کنید :

�� اختالالت خونی یا انعقاد خونی مانند هموفیلی-
�� سابق  سکت  مغشی و خونریشی مغشی -
�-�در صورتی ک  ب  داروهای مشاب  مانند پراسوگرل، 

 تیکاگرلور و تیکلوپیدین نلرژی دارید
 حساسیت ب  پالویکس یا کلوپیدوگرل-
 خونریشی گوارشی یا مغشی اخیر-
مشکالت شدید  یا کولیت زخمی و یاسابق  زخع معده  -

 گوارشی
 جراحی اخیر حتی جراحی دندانپششکی-
 مشکالت کبدی و کلیوی-
 برنام  جراحی در یخ هفت  نینده-
 تصادف شدید و صدمات داخلی ناشی از ن -

  

 عوارض احتمالی :

 مدفوع خونی  / سیاه یا قیری-

رنگ پریدگی، ضعف، تب و یا زردی )زردی پهوسهت یها -

 چشمها(

 درد شدید معده یا شکع-

 تب، عالئع عفونت و خستگی جدید-

کبودی نسا  و خونریشی  غیر طبیعی و غیرقابل کنترل از -

 لث  یا دها   یا بینی و واژ  یا مقعد

استفراغ یا باال نورد  خو  ک  ب  رنگ قهوه ب  نهظهر مهی -

 رسد . 

باید سابقه ی مشکالت انعقادی و یا خونریزی های 

  مختلف را به اطالع پزشک معالج برسانید
واکنش بسیار حساس ب  نلرژیخ این دارو نادر است. با ایهن 
حال، اگر متوج  عالئمی از جمل پ خارش، تورم )ب  ویژه در 
صورت / زبا  / گلو(، سرگیج  شدید، مشکل تهنهفهس، در 
صورت بروز هرگون  مداخل  درمانی، فورا ب  پششخ مراجهعه  

 کنید.
 چه مدت باید پالویکس مصرف کنید:

تا مدت مشخص شده توسط پششخ ادام  مصرف پالویکهس  
ادام  دهید. قطی زودتر از موعد دارو می تواند سبب ایهجهاد 
لخت  و گرفتگی در عروق قلب و فنر گردد. . بیمارانی ک  فنر 
دارویی برای ننا  استفاده شده است الزم است مدت طوالنی 
تری از این دارو استفاده کنند ک  این مدت حداقل شش ماه 

خ سال می باشد. البت  توصی  می شود ک  در مورد تا  ی
ادام  یا قطی داروی پالویکس حتما با پششخ معهالهخ خهود 

 مشورت کنید و از قطی سرخود دارو خودداری نمایید .
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