
لوودوپا – سی فورت
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شکل دارویی :

دسته دارویی :

راهنماییهاي عمومی :

مصرف در دوران بارداري و شیر دهی :

هشدارها :

مقدار و نحوه مصرف دارو :

عوارض جانبی:

شرایط نگهداري دارو :

موارد مصرف و آثار درمانی :

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.

2- در صورت ابتلا به بیماریهایی نظیر نارسایی قلبی و گلوکوم، ملانوما ،افسردگی ،سکته قلبی ،آریتمی ، سابقه زخم معده ، سایکوز ، نارسایی ریوي ، نارسایی کلیوي، 

احتباس ادراري ،اختلال غدد درون ریز.

3-  در صورت مصــــرف هر گونه دارو از جمله هالوپریدول، داروهاي مهارکننده آنزیم مونوآمین اکســــیداز،فنوتیازینها، سلژلین، تیوگزانتین ها  و غذاهاي غنی از 

پروتئین.

4-  مصرف این دارو در درمان علائم خارج هرمی ناشی از سایر داروها، توصیه نمی شود.

    قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

1-  در صورت سابقه حساسیت به هر نوع دارو ، غذا ، ماده رنگی یا ماده محافظ

ضد پارکینسون ( مهارکننده دکربوکسیلاز، پیش ساز دوپامین)

قرص

درمان پارکینسونیسم

( C گروه ) .این دارو به هیچ وجه بدون صلاحدید پزشک متخصص مصرف نشود

1- دراولین دوره مصرف براي کاهش ناراحتی گوارشی دارو را با غذا مصرف کنید.

2- دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید و خودسرانه دارو را قطع نکنید.

3- ممکن است حداکثر اثر دارو پس از چند هفته یا چند ماه پس ازمصرف دارو شروع شود.

4- در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، به محض یادآوري آنرا مصـرف کنید.مگر اینکه نزدیک 2 ساعت به مصـرف دوز بعدي مانده باشد.در غیر این صورت مقدار 

مصرف دارو را دو برابر نکنید.

5- در صورت بروز گیجی و خواب آلودگی احتیاط کنید و از رانندگی و سایر کارهایی که نیاز به دقت دارند خودداري کنید.

6- احتمال افت فشار وضعیتی و سرگیجه هنگام تغییر حالت وجود دارد، بنابراین وقتی از حالت نشسته به ایستاده تغییر وضعیت می دهید، احتیاط کنید.

7- از مصرف لوودوپا با غذاهاي  غنی از پروتئین پرهیز کنید.

8- در صورت قطع یا کاهش ناگهانی دارو احتمال ابتلا به سندروم نورولپتیک (NMS) وجود دارد.

9- این دارو باعث تغییر رنگ مایعات بدن مانند ادرار، عرق و بزاق می گردد.

مقدار مصرف دارو را پزشک تعیین می کند.

این دارو به موازات اثرات مطلوب  درمانی ممکن است باعث بروز بعضــی عوارض ناخواسته نیز شود.  اگر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد، در صورت بروز ، ممکن 

است نیاز به توجه پزشکی داشته باشد.

بی قراري ،اضطراب ، آتاکســی، حرکات دیســتونیک، گیجی، توهم، سرگیجه، خســتگی، تهوع، استفراغ، نروپاتی محیطی، ضعف، تاري دید، گرگرفتگی، گشــادي 

مردمک، افسردگی، تپش قلب، راش پوستی، افزایش یا کاهش وزن، افت فشار خون وضعیتی، احتباس ادرار، ادم، ناراحتی گوارشی، تیرگی ادرار، بزاق یا عرق.

مسمومیت دارویی :

بیمار را وادار به استفراغ کرده و سریعاً به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

دارو را دور از نور و رطوبت و در دماي کمتر از 30 درجه سانتیگراد نگهداري نمایید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهدارید.

بسته بندي :

شرکت داروسازي رها قرص لوودوپا- سی فورت  را به صورت بلیستر، درون جعبه و به همراه بروشور بسته بندي و به بازار عرضه می نماید.

لوودوپا 250 میلی گرم و کربی دوپا (بصورت مونو هیدرات) 25 میلی گرمترکیبات :

موارد منع مصرف :

3- در صورتی که به گلوکوم زاویه بسته مبتلا هستید.

1- حساسیت به لوودوپا ، کربی دو پا، یا هر یک از اجزاء فرآورده 

2- در صورتی که به طور همزمان یا به فاصله 14 روز داروهاي مهار کننده غیر انتخابی مونو آمین اکسیداز (MAOI) را مصرف کرده اید.

تداخلات  :

داروهاي کاهنده فشـار خون، ضد افسـردگی ها ،آنتی کولینرژیک ها، آهن ، آنتی سایکوتیک ها، فنی توئین و فوسفنی توئین، ایزونیازید ، مهار کننده هاي مونو آمین 

اکسیداز ، متیونین، متیل فنیدات ، متوکلوپرامید ، پریدوکسین، دروکسی دوپا
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