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PANTONE 280 C

Atorvastatin 40آتورواستاتین 40
 قرص روکشدار خط دار

· برگه راهنماي دارو را به دقت مطالعه فرمایید
· این دارو براي بیماري فعلی شما تجویز شده، لذا از مصرف دارو در موارد مشابه 

و یا توصیه آن به دیگران خودداري فرمایید.
در صورتی که سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف دارو به نظرتان رسید، با 

پزشک یا داروساز مشورت فرمایید.

ترکیبات:
هر قرص حاوي 40 میلی گرم آتورواستاتین می باشد.

شکل دارویی:
فراورده خوراکی به شکل قرص . 

...................................................موارد مصـــرف:
آتورواستاتین در درمان چربی خون و کلســترول باال به کار می رود. این دارو 
همچنین در افرادي که ریسک فاکتورهاي بیماري هاي قلبی را دارند به عنوان 
درمان پیشگیرانه به کار می رود. براي مثال در بیماران دیابتی حتی در صورت 

نرمال بودن میزان چربی خون تجویز می شود

......................................................مقدار و نحوه تجویـــــــز:
دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید و در صورت فراموشی نحوه مصرف، از پزشک 

.........................................................یا داروساز خود کمک بخواهید.
. در طول مصـــــــــــــــــــــرف این دارو از رژیم غذایی کم چرب پیروي نمایید
دوز شروع معمول این دارو 10-20 میلی گرم یک بار در روز می باشد. در بیمارانی که 
کاهش شدید LDL-کلســــترول مد نظر باشد، ممکن است دوز اولیه 40 میلی گرم 

.................................................................. تجویــــز گــــردد. 
دوز دارو بر اساس تشـــخیص پزشک در فواصل 4 هفته اي تنظیم می گردد و تا 80 

میلی گرم روزانه در بزرگســــاالن باال می رود. در کودکان 10-17 ساله حداکثر دوز 
.....................................................روزانه 20 میلی گرم می باشــــد.

قرص آتورواسـتاتین به شـکل کامل همراه آب میل شـود. این قرص در هر ســاعت از 
شبانه روز، همراه غذا و یا بدون آن می تواند مصـــرف شود. بهتر است همواره دارو را 

.........................................................در ســــاعت معین میل کنید.
در صورت فراموشی یک دوز از دارو، از دوبرابر نمودن دوز بعدي خودداري نمایید.

هشدارها:
·در صورت سابقه واکنش حساسیتی به آتورواستاتین، از مصرف دارو خودداري 

نمایید.
·هرگونه درد عضالنی، حساسیت  یا کشیدگی عضالنی یا ضعف در عضالت را فورا 

به پزشک خود اطالع دهید خصوصا در مواردي که همراه با تب و بی حالی نا متعارف 
باشد.

·این دارو ممکن است سبب حساسیت به نور گردد. لذا در زمان مصرف این دارو از 
ضد آفتاب، کاله و عینک آفتابی استفاده نمایید.

·در صورت وقوع حاملگی در حین مصرف این دارو، بالفاصله دارو را قطع نموده به 
پزشک خود اطالع دهید.

·رژیم، ورزش، و کاهش وزن در بیماران مبتال به چاقی توصیه می شود.
·در ابتداي درمان و در فواصل معین توصیه می شود آزمون هاي کبدي و سنجش 

چربی خون انجام گردد.
·از مصرف بیش از حد آب گریپ فروت در زمان مصرف این دارو خودداري نمایید

·از مصرف الکل خودداري نمایید.

....................................................................عوارض جانبـــی:
این فراورده نیز مانند سـایر مواد دارویی به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن اسـت 
باعث بروز بعضــی عوارض ناخواسته نیز شود؛ البته همه این عوارض در یک فرد دیده 

........................................................................... نمی شـــــــود. 
..........................................عوارض شایع این دارو شامل موارد زیر می باشد:

عوارض پوستی مانند راش و بثورات جلدي، عوارض گوارشـی مانند اسـهال، یبوسـت، 
تهوع، تجمع گاز در معده و سوزش معده، عوارض مربوط به سیسـتم اعصــاب مرکزي 
مانند سردرد، بی خوابی و سرگیجه، از دیگر عوارض دارو می توان به تغییر در تستهاي 
کبدي و افزایش سطح قند خون اشاره نمود. (در صورت ابتال به دیابت با پزشـک خود 

........................................................................... مشـورت نمایید).
عوارض نادر دارو شامل: عوارض شدید پوستی، عوارض چشـمی، کاهش توان جنسـی، 
اختالالت خواب، اختالل در شنوایی، بویایی و چشـــــــایی، عوارض تنفســــــــی

موارد منع مصرف:
-  در صورت سابقه حساسیت به آتورواستاتین از مصرف این دارو خودداري نمایید.

-  بارداري و شیردهی
-  اختالل حاد کبدي

مصرف در بارداري و شیردهی:
مصرف آتورواستاتین در بارداري و شیردهی ممنوع می باشد. در حین مصرف دارو از 

روش هاي مطمئن ضد بارداري استفاده نمایید.

تداخالت دارویی:
·مصرف آتورواستاتین با برخی آنتی بیوتیک ها و ضد قارچ ها تداخل دارد مانند 

اریترومایسین، کالریترومایسین، کتوکونازول، ایتراکونازول، فلوکونازول، ریفامپین، 
فوسیدیک اسید.

·فیبرات ها مانند جم فیبروزیل
·آملودیپین و دیلتیازم 

·دیگوکسین، وراپامیل، آمیودارون
·داروهایی که در درمان ایدز به کار می روند مانند ریتوناویر، ایندیناویر، داروناویر 

و ترکیبات آن ها
·داروهایی که در درمان هپاتیت به کار می روند مانند تالپرویر

·ازتیمیب، وارفارین، ضدبارداري هاي خوراکی، سایمتیدین، کلشی سین، آنتی 
اسیدهاي گوارشی

در بسیاري از تداخالت باال، دوز دارو توسط پزشک معالج یا داروساز شما تنظیم 
می گردد. لذا در صورت مصرف هرگونه داروي گیاهی و یا شـیمیایی پزشـک یا 

داروساز خود را مطلع فرمایید.

شرایط نگهداري و تاریخ انقضا:
- دارو در دماي زیر 30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداري شود

- عمر قفسه اي در این شرایط 2 سال پس از تاریخ تولید است. 
- از مصرف داروهاي تاریخ مصرف گذشته خودداري نمایید. 

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید. 

بسته بندي:
10 بلیستر 10 عددي درون جعبه

تاریخ آخرین باز بینی و تدوین:
آبان 1396
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