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کپسول 300 میلی گرم

حل کننده سنگ هاي صفراوي

 سنگ هاي صفراوي کلسیفیه نشده

 پیشگیري از تشکیل سنگ هاي صفراوي در بیماران چاقی که کاهش وزن سریع دارند.

سیروز صفراوي اولیه

   از مصرف آنتی اسیدهاي حاوي آلومینیوم ( به دلیل احتمال تداخل با جذب دارو)  خودداري نمائید.

   ایمنی و اثر بخشی دارو در کودکان، به اثبات نرسیده است.

   در صورت ابتلا به بیماري هاي کبدي مزمن (به جز سیروز صفراوي اولیه) از مصرف این دارو خودداري نمائید.

   در سیروز صفراوي اولیه، لازم است در ابتدا پارامترهاي عملکرد کبدي شاملAST، ALT  و GGT هر 4 هفته به مدت سه ماه و سپس هر سه ماه ارزیابی شود.

   لازم است بیماران از رژیم غذایی حاوي مقادیر زیاد کلسترول و کالري اجتناب نمایند.

   این دارو براي سنگ هاي کلسترولی کلسیفیه شده، سنگ هاي رادیوپک( حاوي کلسـیم) و یا سنگ هاي صفراوي پیگمانته رادیولوسنت و در هنگام عدم عملکرد 

صحیح کیسه صفرا کاربردي ندارد.

   در صورت بروز عوارض مربوط به سنگ هاي صفراوي نظیر فیســتول کیســـه صفرا به روده، انســـداد مجاري صفراوي، کلانژیت، کوله سیســـتیت و پانکراتیت 

اورسوداکسی کولیک اسید نباید مصرف گردد.

   در صورت فراموش کردن یک دوز، به محض یادآوري آن را مصرف نموده و یا دوز بعدي را دو برابر مصرف نمائید.

این دارو براي بیماري فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداري کنید.

   در صورت حساسیت به این دارو و همچنین فرآورده هاي حاوي اسیدهاي صفراوي از مصرف این دارو خودداري نمائید.

این دارو در گروه B از طبقه بندي FDA قرار دارد، با این وجود مصــرف دارو در دوران بارداري توصیه نمی شود. در شیردهی نیز به دلیل عدم وجود شواهد کافی از 

ترشح به داخل شیر، مصرف آن باید با احتیاط صورت بگیرد.

عارضه شایع: اسهال

عوارض نادر: درد شکمی، کلسیفیه شدن سنگ هاي صفراوي، کهیر

سایر عوارض: تهوع، استفراغ، خارش

    عوارضی که در صورت بروز نیاز به بررسی بالینی دارند:

هر دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته اي  نیز،  بشود.

عوارض شایع: آلرژي( سرگیجه، تپش قلب، تنگی نفس، خس خس سینه، راش پوستی یا خارش کل بدن،تعریق، ضعف)، کوله سیســـــــتیت (سوء هاضمه، درد 

شکمی، تهوع شدید، استفراغ)، عفونت دستگاه ادراري( درد مثانه، ادرار خونی یا کدر، سوزش یا سختی در ادرار کردن، تکرر ادرار، درد کمر یا پهلو ها)

عوارض با شیوع کم: لکوپنی( مدفوع سیاه، درد قفســه سینه، لرز، سرفه، تب، تنگی نفس، گلو درد، زخم، تبخال یا دانه هاي سفید بر روي لب ها یا دور دهان، غدد 

متورم، خونریزي یا کبودي غیر معمول، خستگی و ضعف شدید)، زخم گوارشی( مدفوع سیاه، استفراغ خونی، درد معده شدید ادامه دار)

     عوارضی که تنها در صورت ادامه یافتن به بررسی بالینی نیاز دارند:

آلوپسی، آرتریت، درد کمر، برونشیت، یبوست، سرفه، اسهال، سردرد، علائم شبه آنفولانزا، دردهاي عضلانی و اسکلتی، تهوع، فارنژیت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، 

استفراغ

     در سال اول درمان با این دارو لازم است تصاویر اولترا سوند از کیسه صفرا به فواصل شش ماه جهت بررسی پاسخ سنگ هاي صفراوي به درمان، تهیه گردد.

      مقدار مصرف دارو را پزشک معالج تعیین می کند.

     توصیه می شود این دارو همراه و یا بعد از غذا مصرف شود.

     لازم است درمان با این دارو، سه الی چهار ماه بعد از حل شدن سنگ ها نیز ادامه یابد.

اورسوداکســی کولیک اسید با کلســتیرامین، کلســتیپول و فرآورده هاي آنتی اسید حاوي آلومینیوم، داروهاي ضد هیپرلیپیدمی به ویژه کلوفیبرات، استروژن ها، 

نئومایسین و فرآورده هاي ضد بارداري خوراکی و پروژستین ها تداخل دارد.

     در صورت حساسیت به این دارو و یا سایر اجزاي موجود در آن

     التهاب حاد کیسه صفرا

     بیماري هاي التهابی و شرایطی که در آن کولون، کبد و روده کوچک با گردش انتروهپاتیک نمک هاي صفراوي تداخل دارند.

دارو را دور از نور و رطوبت و در دماي کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداري نمائید.

شرکت داروسازي رها  اورسوداکسی کولیک اسید را با نام تجاري بایلدکس  به شکل کپسـول، در بلیسـتر به همراه بروشور درون جعبه بسـته بندي و به بازار عرضه ®

م ینماید.              
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