
لیتو خوارزمی
ولوتیل®

محلول خوراکی استامینوفن

موارد و مقدار مصرف:
دسته دارویى: ضد درد

درمان درد و تب خفیف تا متوسط:
به  گرم  میلی   10-15 سال:   12 زیر  کودکان 
ساعت.   4-6 هر  بدن،  وزن  کیلوگرم  هر  ازاي 

بیش از 5 دوز در روز مصرف نشود.
کودکان 17-12 سال: 650 میلی گرم هر 4-6 

ساعت. حداکثر دوز مجاز روزانه: 3/25  گرم.
ساعت.   4-6 هر  گرم   0/5-1 بزرگساالن: 

حداکثر دوز مجاز روزانه: 4 گرم.

موارد منع مصرف:
حساسیت به استامینوفن یا هر یک از اجزا دارو

بیماري شدید فعال کبدي

مصرف در دوران بارداري و شیردهی:
زیر نظر پزشک معالج می تواند مصرف شود.

هشدارها :
حاوي  دیگر  داروهاي  همراه  دارو،  این 

استامینوفن مصرف نشود.
اگر در حین درمان با دارو، کبودي، گلو درد یا 
سایر عالئم عفونت را مشاهده کردید، مصرف 
به پزشک مراجعه  را قطع کرده و سریعا  دارو 

نمایید.

احتیاط هاي مصرف:
کلیوي،  و  کبدي  عملکرد  اختالل  با  افراد  در 
تغذیه  سوء  با  افراد  الکل،  کنندگان  مصرف 
احتیاط  با  بدن  آب  کمبود  با  افراد  و  مزمن 

مصرف شود.
احتیاط  با   G6PD آنزیم  کمبود  با  بیماران  در 

مصرف شود.

تداخل هاي دارویی:
فنی  فنوباربیتال،  کاربامازپین،  وارفارین، 
زیدوودین،  کلستیرامین،  کتوکونازول،  توئین، 

متوکلوپرامید.

عوارض جانبی:
استیونس  سندرم  پوستی،  هاي  واکنش 
لوکوپنی،  خونی،  اختالالت  -جانسون، 
ترومبوسیتوپنی،  نوتروپنی،  آگرانولوسیتوز، 

سمیت کبدي، نارسایی کبدي( در دوز باال).

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین:
اردیبهشت 1398

صداي مشتري:021-44545420
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 velotyl®
Acetaminophen oral solution
Dosage & Indications: 
Pharmacologic category:
Analgesics

Mild to moderate pain and fever:
Children<12 years: 10–15 
mg/kg/dose, every 4–6 hours. Not 
to exceed 5 doses in a day.
Children 12–17 years: 650 mg 
every 4–6 hours. Not to exceed 
3.25 g in a day.
Adults: 0.5–1 g every 4–6 hours; 
maximum 4 g per day.

Contraindications:
Hypersensitivity to acetaminophen 
or any of the other ingredients.
Severe active liver disease.

Pregnancy & Breast-feeding:

Use on a physician’s advice.
Warnings:
Do not give this medicine with any 
other acetaminophen-containing 
product.
If you get bruising more easily, sore 
throat or other signs of infection, 
stop taking this medicine and see 
your doctor as soon as possible.

Cautions:
Use with caution in patients with 
impaired kidney or liver function, 
alcohol dependence, chronic 
malnutrition, dehydration.
Use with caution in G6PD 
deficiency.

Interactions:
Warfarin, carbamazepine, 
phenobarbital, phenytoin, 
ketoconazole, cholestyramine, 
zidovudine, metoclopramide.
Side effects:
Skin reactions, Stevens-Johnson 

syndrome, blood disorders, 
leucopenia, agranulocytosis, 
neutropenia, thrombocytopenia, 
hepatotoxicity, liver failure (in 
overdose).

Date of last authorization and 
revision:
May 2019
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