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پریزل گات
(گرانولهاي انتریک کوتد)

PrizelGut
کپسول پریزل گات حاوي 20 میلی گرم گرانول هاي انتریک کوتد امپرازول می باشد که در قوطی هاي 14 عددي درون جعبه همراه با برگه راهنماي مصرف دارو عرضه می شود. ®

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

بزرگساالن: 20 میلی گرم یک بار در روز براي 4 هفته.

بزرگساالن: 20 میلی گرم یک بار در روز براي 8-4 هفته.

بزرگساالن: 40 میلی گرم یک بار در روز براي 8-4 هفته.

بزرگساالن: 20 میلی گرم روزانه براي 14 روز.

بزرگساالن: در ابتدا 40 میلی گرم یک بار در روز براي 14 روز. در صورت عدم بهبودي می توان 
دارو را به صورت 20 میلی گرم روزانه براي 14 روز دیگر ادامه داد.

بزرگساالن: 20 میلی گرم دو بار در روز براي 10 روز. در صورت عدم بهبودي می توان دارو را به 
صورت 20 میلی گرم یک بار در روز براي 18 روز دیگر ادامه داد.

بزرگساالن: 20 میلی گرم یک بار در روز تا 4 هفته.

بزرگساالن: 40 میلی گرم روزانه.

- این دارو براي بیماري فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن 
به دیگران، خودداري نمایید.

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به امپرازول یا هر یک از اجزاي دارو  با پزشک خود مشورت 
نمایید.

امپرازول در شیر ترشح شده و عوارضی براي کودك ایجاد می کند.
 امپرازول در دوران بارداري و شیردهی فقط زیر نظر پزشک معالج مصرف شود.

هشدارها :
-استفاده طوالنی مدت از امپرازول باعث گاستریت آتروفی (التهاب مزمن موکوز معده که باعث کاهش 

سلول هاي ترشحی و جایگزینی آن ها با الیه هاي فیبري می گردد. 
-در صورت کاهش منیزیم بدن در حین مصرف امپرازول، سریعا دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه 

کنید.
B در بدن می شود  12-درمان طوالنی مدت (بیش از دو سال) با امپرازول باعث سوء جذب ویتامین 

که این عالئم در خانم ها و افراد زیر 30 سال بیشتر رخ می دهد.
-در طی مصرف امپرازول در صورت ابتال به اسهال شدید غیر قابل بهبود، سریعا دارو را قطع کرده و 
به پزشک مراجعه کنید. این عارضه میتواند مربوط به اسهال ناشی از کلستریدیوم دفیسیل به علت 

مصرف امپرازول باشد.
-استفاده از امپرازول ریسک عفونت سالمونالیی را افزایش می دهد.

-در صورت ابتال به هرگونه اختالل کلیوي شدید در طی مصرف امپرازول، دارو را قطع کرده و سریعا 
به پزشک مراجعه نمایید.

)، ارلوتینیب، پیموزاید، پوساکونازول، ® -از مصرف همزمان امپرازول با داروهاي کلوپیدوگرل (پالویکس
ریفامپین، رزیدرونیت، گیاه علف چاي و وریکونازول بپرهیزید.

-در صورت مصرف همزمان امپرازول و سیتالوپرام، حداکثر دوز مجاز روزانه سیتالوپرام در مصرف همزمان 
20 میلی گرم می باشد و در این صورت بیمار باید به طور مرتب جهت جلوگیري از سمیت سیتالوپرام 

.QT ارزیابی شود. عالئم سمیت: سندرم سروتونین و افزایش

-امپرازول درافراد با سابقه شکستگی هاي ناشی از پوکی استخوان که به مدت طوالنی یا با دوز باال از 
امپرازول استفاده می کنند، با احتیاط مصرف شود. زیرا امپرازول ریسک شکستگی استخوان را افزایش 
می دهد و این افراد باید به طور مرتب ارزیابی شوند و در طی درمان از مکمل هاي کلسیم و ویتامین 

دي استفاده نمایید.
-امپرازول در افراد با اختالل کلیه باید با احتیاط مصرف شود و دوز دارو توسط پزشک معالج تنظیم 

گردد.
-در طی 3 ماه تا یک سال از مصرف امپرازول احتمال هیپومنیزمی (کاهش شدید منیزیم بدن) وجود 
دارد که عوارضی مانند تشنج و آریتمی ایجاد می کند.  بنابراین در ابتدا و حین درمان طوالنی مدت با 

امپرازول به طور مرتب باید سطح منیزیم خون اندازه گیري شود، خصوصا در کسانی که در کنار امپرازول 
از دیگوکسین، دیورتیک ها و سایر داروهایی که سطح منیزیم خون را کم می کنند، استفاده می نمایند. 

که در این افراد باید حتما مکمل منیزیم مصرف شود.

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهاي زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
آریپیپرازول، رزیدرونیت، کارودیلول، سیلوستازول، سیتالوپرام، کلوپیدوگرل، کلوزاپین، سیکلوسپورین، 

دابیگاتران، ارلوتینیب، اس سیتالوپرام، فلوکونازول، هیدروکدون، ایندیناویر، نمک هاي آهن، 
ایتراکونازول، کتوکونازول، مزاالمین، متوترکسات، متیل فنیدیت، مایکوفنوالت، فنی توئین، پیموزاید، 

پوساکونازول، ریفامپین، گیاه علف چاي، تاکرولیموس، وارفارین، وریکونازول.

-امپرازول را قبل از غذا مصرف کنید.
-کپسول را به طور کامل بلعیده و از خرد کردن و جویدن آن بپرهیزید.

-در افرادي که توانایی بلع کپسول را ندارند، می توان کپسول را باز کرده و محتویات آن را با یک قاشق 
غذاخوري آب سیب مخلوط کرد. مخلوط تهیه شده را سریعا با یک لیوان آب خنک مصرف کنید. 

مخلوط تهیه شده را نباید جوید و یا خرد کرد و از نگهداري آن خودداري کرده و بالفاصله مصرف کنید.

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگر 
چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک یا داروساز خود 

مشورت نمائید:
سردرد، درد شکمی، تهوع، اسهال، استفراغ، نفخ، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، یبوست، سرگیجه، 

راش پوستی، درد کمر، سرفه، تب (در کودکان 2-1سال)، آگرانولوسیتوز، واکنش هاي آلرژیک (شوك 
آنافیالکسی، آنژیوادم و ...)، بی اشتهایی، اضطراب، دوبینی، خشکی چشم و دهان و پوست، افزایش 

فشار خون، افزایش کراتینین، خون آلکالین فسفاتاز، افزایش بیلی روبین، ALT و AST خون.

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعأ به پزشک ویا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

- در دماي کمتر از 30 درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداري نمایید.
- دارو را از بسته بندي اصلی خود خارج نکنید.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید.
- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضالب یا زباله هاي خانگی دور نریزید. در مورد نحوه ي امحاء 

آن با دکتر داروساز مشورت نمایید. این اقدامات کمک زیادي به حفاظت محیط زیست می نماید. 
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