
ساخت شرکت داروسازي خوارزمی، تهران–  ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: مهر 1396

145x150 mm

10 میلی گرم             دالپریدین
فامپریدین پیوسته رهش

Dalpridine 10mg
 Fampridine Extended Release

10
mg

PANTONE 280 C

ATW.001/LF.O/P

موارد و مقدار مصرف:

MS دسته دارویی: بهبود دهنده

بهبود و افزایش سرعت راه رفتن در بیماران مبتال به MS در بزرگساالن و افراد 

باالي 18 سال: 
10 میلی گرم هر 12 ساعت.

راهنمایی هاي عمومی:
- این دارو براي بیماري فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و 

یا توصیه آن به دیگران، خودداري نمایید.
-بیش از یک دوز در هر بار استفاده مصرف نشود.

-حتما فاصله زمانی 12 ساعته بین مصرف هر دوز رعایت شود.
-در صورت فراموش کردن یک دوز، از دو برابر کردن دوز بعدي یا مصرف دارو در فاصله 

زمانی کمتر از 12 ساعت بپرهیزید.
-قرص را به طور کامل بلعیده و از شکستن و خرد کردن آن بپرهیزید.

-مصرف این دارو ممکن است موجب گیجی و عدم تعادل شود، لذا ضمن درمان از رانندگی 
و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاري کامل دارند خودداري نمایید.

قرص پیوسته رهش دالپریدین حاوي 10 میلی گرم فامپریدین می باشد که در قوطی هاي 14 عددي و در جعبه هاي 56 عددي همراه با برگه راهنماي مصرف دارو عرضه می شود. 

موارد منع مصرف:
در صورت ابتال به هر یک از مشکالت ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

-حساسیت به فامپریدین یا هر یک از اجزاي دارو
-در بیماران با سابقه صرع و تشنج

(80ml/min >کلیرانس کراتینین) در بیماران با مشکالت کلیوي-
-در افرادي که سایمتیدین و کینیدین مصرف می کنند

مصرف در بارداري و شیردهی:
اطالعات زیادي از مصرف دارو در دوران بارداري و شیردهی در دسترس نیست.

بهتر است در دوران بارداري و شیردهی مصرف نشود.

...................................................................................................................هشــــدار:
...............................................................-در کودکان و افراد زیر 18 سال مصـــــرف نشـــــود.

-در سالمندان، قبل و حین مصـــرف دارو، حتما عملکرد کلیه به طور مرتب بررسی شود.
-بهتر است در حین مصرف دارو، هنگام راه رفتن از یک عصا کمک بگیرید. زیرا فامپریدین 
در بعضـی افراد باعث گیجی و عدم تعادل می شود که احتمال به زمین خوردن را افزایش 

.....................................................................................................................................................مـــی دهد.
-اگر در حین مصــرف دارو، هر یک از عالیم حســاسیت (تورم صورت، دهان، لبها، گلو یا 
زبان، خارش و قرمزي پوست، سختی در تنفس) مشـاهده کردید، سریعا دارو را قطع کرده 

و به پزشک مراجعه کنید.

احتیاطات:
فامپریدین در افراد زیر با احتیاط مصرف شود:

-در افراد با تپش قلب
-در افراد با سابقه فشار خون باال و آریتمی

تداخالت دارویی:
سایمتیدین، کینیدین، داروهایی که روي عملکرد کلیه اثر می گذارند (کارودیلول، 

پروپرانولول، تیمولول، بتاکسولول، آتنولول، پروکایین آمید، متفورمین، رانیتیدین، وارنیکلین)

نحوه مصرف دارو:
بهتر است دارو با معده خالی و یک لیوان پر از آب مصرف شود.

......................................................................................عوارض جانبـــی:
هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن اسـت باعث بروز بعضـــی عوارض ناخواسـته
نیز شـود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شــود اما در صـــورت بروز آن با

.................................................................پزشک یا داروساز مشـــــورت نمائید:
تشــنج، واکنش هاي حســاسیتی ( شوك آنافیالکســی، آنژیوادم)، یبوست، گیجی، عفونت
دستگاه ادراري، بی خوابی، تهوع، سرگیجه، استفراغ، سردرد، درد کمر، التهاگلو، بی حســـی
و گزگز اندام ها، احساس ضعف جسمی و خستگی، سوزش سر دل، کهیر، اضطراب، احساس
عدم تعادل، لرزش بدن، درد شـکم، ســختی در تنفس (کوتاه شــدن تنفس)،کاهش تعداد
گلبول هاي سفید، عفونت ویروسی (آنفلوآنزا)، آنمی، وزوز گوش، گواتر، تاري دید، خشــکی
دهان، نفخ، دندان درد، آبسـه دندان، درد قفسـه سینه، التهاب برونش، عفونت گوش، عفونت
قارچی، تبخال، افزایش کلسترول و تري گلیسرید خون، افزایش دماي بدن و احسـاس گرما،
کاهش اشـتها، پوکی اســتخوان، میگرن، درد نوروپاتیک، ســوزش و احتباس ادرار، احتقان

سینوس و بینی.

............................................................................................................مســـــمومیت:
در صورت مصرف بیش از مقدار توصیه شده و بروز عالیم مســمومیت ( تعرق زیاد، لرزش 
بدن، گیجی، فراموشی، تشنج) دارو را قطع کرده و سریعا به پزشک و بیمارستان مسمومین 

مراجعه کنید.

......................................................................................................شرایط نگهداري: 
- دارو را در دماي کمتر از 30 درجه ســـانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگداري نمایید.

....................................................................- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید. 
- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضـــالب یا زباله هاي خانگی دور نریزید. در مورد 
نحوه ي امحاء آن با دکتر داروساز مشـورت نمایید. این اقدامات کمک زیادي به حفاظت 

..................................................................................................................محیط زیست می نماید. 
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