
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 نگهداري داروي

را در تستِ هخظَص آى، کاهال پَشیذُ ٍ  دیگَکسیي

تایذ در دهای  دارٍ. دٍر اس دستزس اطفال ًگْذاریذ

دٍر اس ًَر هستقین، حزارت سیاد ٍ رطَتت  اتاق،

گذشتي اس تاریخ اػتثار یا ًیاس تِ  تا. ًگْذاری شَد

 .دارٍ، آى را دٍر تزیشیذ

 فسون دوز و موارد اضطراري

طَرت هسوَهیت یا فشٍى دٍس تِ ًشدیک تزیي  در

تستِ دارٍ را  هزکش درهاًی هزاجؼِ کٌیذ ٍ حتوا

تزخی ػالین اٍلیِ فشٍى دٍس . ّوزاُ داشتِ تاشیذ

تَْع، استفزاؽ، کاّش اشتْا، اسْال ٍ  :ػثارتٌذ اس

 .لةکٌذی شذیذ ضزتاى ق

 تداخالت دارویی

دیگَکسیي هوکي است تا تسیاری اس دارٍّای هَرد  •

در طَرت . تذاخل کٌذ استفادُ در تیواری ّای قلثی

استفادُ اس ّز ًَع دارٍی قلثی، پششک خَد را هطلغ 

  .ساسیذ

ّوشهاى آهیَدارٍى، دیلتیاسم، کیٌیذیي ٍ هظزف  -

هسوَهیت ًاشی اس  ٍراپاهیل تا دیگَکسیي، خطز

در طَرتی کِ ّز . دیگَکسیي را افشایش هی دّذ

دارٍّا را استفادُ هی ًواییذ، دٍس آًْا  یک اس ایي

دارٍّای کِ  • .حتوا تایذ تَسط پششک تٌظین شَد

پتاسین خَى را کاّش هی دٌّذ، ّوچَى تزخی 

آهفَتزیسیي تی، استزٍئیذّا ٍ  ٍّای ادرارآٍر،دار

 تؼضی آًتی تیَتیک ّا، احتوال تزٍس هسوَهیت

 . ًاشی اس دیگَکسیي را افشایش هی دٌّذ

 کودکان و زنان باردار یا شیرده

هظزف دیگَکسیي در کَدکاى تایذ تحت ًظز  •

قظذ تاردار  در طَرت تارداری، •. پششک طَرت گیزد

ٍ یا شیزدّی تِ طفل خَد حتوا تا پششک خَد  شذى

هضزات استفادُ اس ایي دارٍ  در خظَص فَایذ ٍ

 .طحثت کٌیذ

 اطالعات جانبی

دیگَکسیي هی تَاًذ حالت خَاب آلَدگی ایجاد  •

هیشاى تاثیز آى  کٌذ، تٌاتزایي تا سهاى هشخض شذى

 در شوا اس راًٌذگی یا اًجام کارّای پزدقت پزّیش

الکل حالت خَاب آلَدگی ٍ گیجی ایي  ضوٌا. کٌیذ

هیشاى  دارٍ را تشذیذ هی کٌذ؛ تا سهاى هشخض شذى

 •. تاثیز دیگَکسیي اس ًَشیذى الکل ًیش پزّیش کٌیذ

حتوا تا پششک خَد تطَر هزتة  در طَل هذت درهاى

 السم است ٍی ٍضؼیت تیواری ٍ. در تواس تاشیذ

دٍس دیگَکسیي  پاسخ شوا تِ درهاى را تزرسی ٍ ًیش

تِ ػالٍُ ضزٍری است  .را در طَرت ًیاس تٌظین کٌذ

کِ پششک در فَاطل هٌظن ًَار قلة ٍ تزخی شاخض 

حتوا چگًَگی کٌتزل  •. را کٌتزل کٌذ ّای خًَی

طَرت  چزا کِ در. ًثض را اس پششک خَد تیاهَسیذ

کٌذی یا تٌذی ضزتاى قلة ًسثت تِ هیشاى اًتظار، 

ّزگش تذٍى  •. هطلغ ساسیذ تایذ تالفاطلِ پششک را

هشَرت تا پششک، هارک تجاری دیگَکسیي هَرد 

 .تغییز ًذّیذ هظزف را
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