
 

 

 دیگوکسین چیست؟

 

دیگَکغیي در درهاى تیواراى هثتال تِ ًارعایی قلثی 

اعتفادُ ( ًاهٌظوی ضزتاى قلة)ٍ تزخی اًَاع آریتوی 

گَکغیي اس طزفی تاػث افشایؼ افَال دی. هی ؽَد

قذرت ضزتاى قلة ٍ اس عَیی دیگز عثة کاّؼ 

دیگَکغیي در قالة . ّذایت الکتزیکی قلة هی ؽَد

قزؿ، تشریق، الگشیز ٍ قطزُ خَراکی در دعتزط 

 .اعت

 طزیقه مصزف دیگوکسین

دیگَکغیي دارٍی تذٍى ًغخِ ًیغت ٍ تغتِ تِ 

دارٍ را هؾکل ؽوا پشؽک هؼالح دٍساص تخقَفی اس 

دیگَکغیي را دقیقا هطاتق تا دعتَر . تدَیش هی کٌذ

پشؽک خَد هقزف ٍ اس تغییز دٍس آى خذا پزّیش 

تزای تاثیز هٌاعة دارٍ، آى را ّز رٍس رأط . ًواییذ

ضوٌا دعتَرات داخل . سهاى هؾخـ اعتفادُ کٌیذ

دیگَکغیي . تغتِ دارٍ را ًیش تِ دقت هطالؼِ ًواییذ

تیواری ؽوا تدَیش ؽذُ فقط تزای تغکیي ػالین 

اعت ٍ تِ ّیچ ٍخِ هَخة ػالج هؾکل ؽوا ًوی 

ّزگش حتی در فَرت احغاط تْثَدی هقزف . ؽَد

 .دارٍ را قطغ ًکٌیذ

 

 

موارد منع مصزف 

دیگَکغیي ًثایذ در تیواراى دچار فیثزیالعیَى 

 .اعتفادُ ؽَد( ًَػی آریتوی خطزًاک)تطٌی 

 فزاموش کزدن دوس دارو

دقت فزاٍاى داؽتِ تاؽیذ کِ ّیچ دٍسی اس دارٍ 

در فَرت فزاهَػ کزدى یک دٍس . فزاهَػ ًؾَد

عاػت پظ اس هَػذ هقزف،  12دیگَکغیي، اگز تا 

خاطز آٍردیذ، دٍس فزاهَػ ؽذُ را هیل  آى را تِ

در غیز ایي فَرت، ًَتت فزاهَػ ؽذُ را رّا . کٌیذ

ّزگش هقذار . کزدُ، طثق تزًاهِ هٌظن خَد ػول کٌیذ

در فَرت فزاهَػ کزدى دٍ  .دارٍ را دٍ تزاتز ًکٌیذ

دٍس یا تیؾتز اس دارٍ، تالفافلِ تا پشؽک خَد هؾَرت 

 .ًواییذ

 مالحظات غذایي

دیگَکغیي را تا غذا یا هؼذُ خالی هیل  هی تَاًیذ

احتواال پشؽک اس ؽوا خَاّذ خَاعت کِ . کٌیذ

کوتز ٍ ًیش هکول ّای پتاعین اعتفادُ ( ًوک)عذین 

هثل عثشیدات ٍ هیَُ )هقزف غذاّای پزفیثز . کٌیذ

ّوزاُ تا دیگَکغیي، هوکي اعت هَخة ( خات

 .کاّؼ خذب ایي دارٍ ؽَد

 

 

 طهشدارها و موارد احتیا

:  ًکات سیز را تِ پشؽک خَد اطالع دّیذ

تِ دیگَکغیي یا ّز دارٍی دیگزی حغاعیت  •

.  داریذ

دارٍیی هقزف هی کٌیذ، اػن اس دارٍّای تا ًغخِ  •

یا تی ًغخِ، تخقَؿ دارٍّای تیواری ّای قلثی اس 

خولِ آریتوی ٍ ًارعایی قلة، آهیَدارٍى، 

هثل )آهفَتزیغیي تی، دارٍّای ضذاعیذ هؼذُ 

، آًتی تیَتیک ّا، دارٍّای (یذرٍکغیذ آلَهیٌیَمُ

، (ّوچَى فلَکغتیي ٍ کلَهیپزاهیي)ضذافغزدگی 

هثل کارتاهاسپیي، فٌی تَئیي ٍ )دارٍّای درهاى فزع 

، آًتی ّیغتاهیي ّا تِ ٍیضُ (ٍالپزٍات عذین

آعتویشٍل ٍ تزفٌادیي، هغذٍد کٌٌذُ ّای تتا هثل 

کول ّای آتٌَلَل، هتَپزٍلَل ٍ پزٍپزاًَلَل؛ م

ادرار )کلغین، کلغتیزاهیي، دیلتیاسم، دارٍّای هذر 

آٍر ّوچَى فَرٍعوایذ، ّیذرٍکلزٍتیاسیذ ٍ 

، اًغَلیي، دارٍّای درهاى پزفؾاری خَى، (تزیاهتزى

دارٍّای تیواری هاالریا، ضذدردّای هخذری هثل 

ّوچَى )خَاب آٍرّا _کذئیي، کیٌیذیي، آرام تخؼ

هثل پزدًیشٍلَى )ٍئیذّا ، اعتز(فٌَتارتیتال ٍ دیاسپام

، َّرهَى ّای تیزٍئیذی هثل (ٍ دگشاهتاسٍى

هثتال تِ ایي  •. لٍَتیزٍکغیي، ٍراپاهیل ٍ ٍیتاهیي ّا

: هؾکالت ّغتیذ یا عاتقِ اتتال تِ آًْا را داریذ

تیواری قلثی، ریَی یا کلیَی، دیاتت ٍ هؾکالت 

ققذ اًدام ػول خزاحی اػن اس اػوال  •. تیزٍئیذ

 .داریذ دًذاًپشؽکی

 

 عوارض جانبي


