
 

  در صَرتیکِ ّز کدام اس ػالئن سیز را

هطاّدُ کزدید هصزف لیتیَم را قطغ 

تا پشضکتاى تواس تگیزید ٍ  کزدُ ٍ فَرا

 یا تِ اٍرصاًس هزاخؼِ ًوایید:

 تَْع 

 زاؽفاست 

 اسْال 

 ِسزگید 

 تغییز سطح َّضیاری 

  تؼادلػدم 

 لزسش ضدید 

 تاری دید 

 اختالل در تکلن 

  ٍ ِسطح خًَی لیتیَم ٍ ػولکزد کلی

هاُ تا دستَر  6تا  3تیزٍئید تیوار تاید ّز 

 پشضک هؼالح کٌتزل ضَد.
 

 

 

 

  درصَرتی کِ ًَساد ضیزخَار دارید اس

ضیزدّی در دٍراى هصزف لیتیَم اختٌاب 

 کٌید.

  استفادُ اس ایي دارٍ در دٍراى حاهلگی

 است. هوٌَع

  در صَرتیکِ هصزف لیتیَم را فزاهَش

کزدید تالفاصلِ آى را هصزف کٌید، اها 

اگز سهاى ًَتت تؼدی فزا رسیدُ است اس 

هصزف آى)دٍ تزاتز کزدى دٍس( دارٍ 

 خَدداری کٌید.

 

  مىبع:

 دکتز حاج تاتایی -کتاب اطالػات دارٍیی

 

 جهانگيری فاطمه دکتر: گردآورنده

 

 

 

 درماوی شٍيد دکتر بٍشتیمرکس آمُزشی 

 کليىيک سالمت رَان جامعً وگر

 مولیتی راهنمای مصرف
 )راهنمای خانواده(

 
 

 77995446-468در صًرت ویاز بٍ راَىمایی با شمارٌ تلفه 

 کلیىیک سالمت ريان جامعٍ وگر تماس حاصل فرمایید.

مرکس آمًزشی درماوی  -میدان ارک -زوجان آدرش:

 شُید دکتر بُشتی طبقٍ ديم کلیىیک سُريردی

Cmhc.zums.ac.ir



 معرفی دارَ:

دارٍی لیتیَم خش گزٍُ تثثیت کٌٌدُ ّای 

رٍحیِ است کِ در تیواری ّای اػصاب ٍ رٍاى 

کارتزد دارد ٍ تاػث خلَگیزی اس ػَد ػالئن هی 

 د.ضَ

 عُارض محتمل:

گْگاُ تَْع ٍ  -لزسش در دستْا ٍ اًگطتاى

افشایص ٍسى در افزاد  -استفزاؽ ٍ ػالئن گَارضی

ریشش هَّا ٍ خطک  -تطٌگی سیاد -هستؼد

 ضدى ٍ ًاسک ضدى آًْا

 ع: عُارض واشاي
 -افشایص قٌد خَى گذرا -هطکالت تیزٍئیدی

ٍسٍس  -تی اختیاری ادرار -هسوَهیت کلیِ

 -افشایص فؼالیت ّای حزکتی -دیدتاری  -گَش

تِ طَر ًادر احساس طؼن فلش در  -اختالل تکلن

 دّاى ٍ ػدم تؼادل

مُقع استفادي از ايه دارَ می تُان بً طُر  آيا

 :خُدسراوً از ساير دارٌَا استفادي کرد؟

اس آًدایی کِ هصزف ّوشهاى تزخی  .1

دارٍّا تا ایي دارٍ تاػث تغییزات 

 سطخ خًَی لیتیَم هی ضَد

پشضک خَد را اس هصزف  يتٌاتزای

 سایز دارٍّا هطلغ کٌید.

 

هصزف ّز گًَِ در سهاى استفادُ اس  .2

ایي دارٍ تاید تا اطالع پشضک هؼالح 

 تاضد.

 
 

 

 

چه مواردی را باید موقع مصرف این دارو 

 ؟مد نظر قرار دهيم

  اس ًظز تزٍس ػالئن تَرم یا افشایص

 ًاگْاًی ٍسى تدى تاید هزاقة تاضید.

 

 

  ٍ تاید رصین غذایی هتؼادل تا هایؼات

 ًوک کافی هصزف کٌید.

 

  دارٍ را تاید تؼد اس غذا ٍ ّوزاُ هقدار

 سیادی آب یا ضیز هصزف کٌید
 

 

 


