
®50 ولدیک

شکل دارویی : 

®Voldic 50
Diclofenac Sodium  دیکلوفناك سدیم 

دسته درمانی : 

اثر درمانی :

مسکن و ضد التهاب

راهنماییهاي عمومی :

مصرف در دوران بارداري و شیر دهی : 

این دارو در دوران بارداري و شیردهی به هیچ وجه بدون صلاحدید پزشک مصرف نشود.

هشدارها 

1-  در صورت بروز اسهال ، مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک خود مشورت کنید

2-  در صورت قرار گرفتن در معـرض نور آفتاب ، احتـمال آفتاب سوختگی شدید ، خـارش و راش پوستـی وجـود دارد ، بنـابر این در معـرض آفتـاب مستقیـم 

     قرار نگیرید. از لباس هاي محافظ ، کلاه ، عینک و ضد آفتاب استفاده کنید.

3-  بیمارانی که نسبت به اسید استیل سالیسیلیک (مانند آسپیرین) یا سایر داروهاي ضـد درد و ضـد التهـاب غیـر استـروئیـدي عـدم تحمـل نشـان می دهند 

     ممکن است دیکلوفناك را تحمل نکنند. در صورت بروز واکنش هاي آلرژيکه با علائم تنفس نامنظم ، نبض نامنـظم ، تورم و تغییر رنگ صـورت به پزشـک 

     خود مراجعه کنید.

4- دیکلوفناك ترجیحآ پس از غذا یا همراه غذا یا با داروهاي ضد اسید معده مصرف شود تا تحریک گوارشی کاهش یابد.

5- توصیه می شود این دارو همراه یک لیوان آب مصرف شود و بمدت 30-15 دقیقه پس از مصرف دارو دراز نکشید.

6-  در صورت مصرف دیکلوفناك بدون دستور پزشک از مصرف طولانی مدت آن خودداري کنید.

7-  در صورت بروز دل درد شدید ، مدفوع قیري ، تهوع شدید ، سوزش سر دل ، سوء هاضمه ، استفراغ خونی یا اجسام شبیه به دانه هاي قهوه اي ، مصرف دارو

     را قطع کرده به پزشک مراجعه کنید.

8- در موارد نادر در صورت بروز علائم آنفلوانزا بعد از خوردن دارو یا بروز راش پوستی با پزشک مشورت کنید.

9-  در هنگام تجویز این دارو براي بیمارانی که از نظر مصرف سدیم محدودیت دارند ، میزان سدیم قرص دیکلوفناك سدیم باید مدنظر قرار گیرد.

10- از خرد کردن و شکستن این دارو خودداري کنید.

عوارض جانبی : 

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز عوارض ناخواسته اي بشود ، گر چه همه این عوارض اتفاق نمی افتد ولی در صورت بروز هر کدام از

 آنها با پزشک خود مشورت کنید.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

مقدار مصرف دارو براي هر بیمار را پزشک تعیین می کند و باید دقیقاً از آن پیروي کرد. مقدار مصرف معمول این دارو به نوع بیماري بستگی دارد:

مقدار مصرف در درمان آرتریت روماتوئید 100- 75 میلی گرم در روز می باشد.

مسمومیت دارویی : 

در صورت مصرف بیش از مقدار تجویز شده بیمار را وادار به استفراغ کرده و هر چه سریعتر به بیمارستان مسمومین منتقل کنید.

 شرایط نگهداري دارو :

در بلیستر و به همراه برگه راهنما و درون جعبه بسته بندي و به بازار عرضه می نماید. ® شرکت داروسازي رها قرص دیکلوفناك 50 را با نام تجاري ولدیک

هر قرص حاوي 50 میلی گرم دیکلوفناك سدیم می باشد.

بسته بندي :

 قرص انتریک کوتد 50 میلی گرم 
ضد التهاب غیر استروئیدي 

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

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

2-  در صورت ابتلا به بیماري هایی نظیر: اختلالات خونی ، آسم ، کولیت ، نارسایی کلیه ،کبد ، کم خونی ، تپش قلب ، فشارخون ، پورفیریا ، ورم قوزك پا ،کهیر

3-  در صـورت مصـرف هـرگـونه دارو از جمله سایمتیـدین ، سالیسیلاتها ، داروهاي ضد انعقاد ، داروهاي ضد فشارخون ، داروهاي ضد صرع ، سیکلوسپـوریـن ، 

پنی سیلامین ، متوترکسات ، داروهاي ضد دیابت و انسولین.
دارو را دور از رطوبت و در دماي کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداري کنید. دارو را دور از دسترس اطفال نگهداري کنید.

عوارض گوارشی: درد شدید معده ، سوزش سر دل ، اسهال ، مدفوع سیاه رنگ یا قیري ، احساس تجمع گاز در شکم. 

عوارض کلیوي: دفع مشکل ادرار ، تکرر ادرار ، ادرار خونی.

عـوارض عصـبـی: خــواب آلــودگـــی ، گـیــجــی ، عصبـــــانـیـــت.

واکنش هاي حساسیتی: کهیر ، خس خس سینه ، خارش پوست ، تنگی نفس.

عوارض خونی: کم خونی ، کمـی پلاکتـهاي خـون ، ضربان غـیر عادي قلب.
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