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رانیتیدین 

قرص روکشدار خط دار

150 میلی گرم
Raniflax®®رانیفلکس    

Ranitidine 150 mg 

Scored F.C. Tablet

ATW.085/LF.0/PATW.085/LF.0/P

قرص روکش دار خط دار رانیفلکس حاوي 150 میلی گرم رانیتیدین (به صورت ®

هیدروکلراید) می باشد که در بلیسترهاي 10 عددي و در جعبه هاي 30 عددي همراه با 

برگه راهنماي مصرف دارو عرضه می شود. 
®

-قرص روکش دار خط دار رانیفلکس حاوي 150 میلی گرم رانیتیدین (به صورت 

هیدروکلراید) می باشد که در بلیسترهاي 10 عددي و در جعبه هاي 100 عددي همراه با 

برگه راهنماي مصرف دارو عرضه می شود. 

موارد و مقدار مصرف:

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

است:

 H 2طبقه بندي فارماکولوژیک: آنتاگونیست گیرنده 

طبقه بندي درمانی: ضد زخم معده

-زخم معده و دئودنال:

کودکان 17-12 سال: 150 میلی گرم دو بار در روز و یا 300 میلی گرم یک بار در روز بعد 

از وعده شام یا قبل از خواب.

بزرگساالن: 150 میلی گرم دو بار در روز به مدت 8-4 هفته و یا 300 میلی گرم یک بار در 

روز به مدت 8-4 هفته بعد از وعده شام یا قبل از خواب.

-درمان بیماري رفالکس معده-مري:

بزرگساالن: 150 میلی گرم دو بار در روز براي 12-8 هفته و یا 300 میلی گرم یک بار در 

روز براي 12-8 هفته بعد از وعده شام یا قبل از خواب. دوز نگهدارنده: 150 میلی گرم دو 

بار در روز.

-سوزش سر دل: (فقط در این مورد می تواند به صورت OTC مصرف شود)

بزرگساالن و کودکان باالي 12 سال:  

150 میلی گرم دو بار در روز به مدت 6 هفته و یا 300 میلی گرم یک بار در روز به مدت 6 

هفته بعد از وعده شام یا قبل از خواب.

NSAIDs (داروهاي ضد التهاب غیر  -زخم دئودنال ناشی از مصرف 

استروئیدي):

بزرگساالن: 300 میلی گرم دو بار در روز براي 4 هفته.

:NSAIDs زخم معده ناشی از مصرف-

بزرگساالن: 150 میلی گرم دو بار در روز براي 8 هفته و یا 300 میلی گرم یک بار در روز 

براي 8 هفته بعد از وعده شام یا قبل از خواب.

:NSAIDs پیشگیري از زخم معده و دئودنال ناشی از مصرف-

بزرگساالن: 300 میلی گرم دو بار در روز.

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.

موارد منع مصرف:

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

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به رانیتیدین، سایر داروهاي این دسته 

(فاموتیدین، سایمتیدین) یا هر یک از اجزاي دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در دوران بارداري و شیردهی:

رانیتیدین در دوران بارداري و شیردهی زیر نظر پزشک مصرف شود.

هشدارها :

-احتمال دارد رانیتیدین با تست ادراري تشخیص آمفتامین/ مت آمفتامین، تست ترشح 

اسید معده، تست هاي واکنش هاي حساسیت پوستی تداخل کند.

-مصرف طوالنی مدت رانیتیدین (بیش از دو سال) می تواند باعث اختالل در جذب 

B شود. این عارضه وابسته به دوز بوده و در خانم ها و افراد زیر 30 سال بیشتر  12ویتامین 

بروز می کند.

-رانیتیدین می تواند باعث گیجی و توهم شود، خصوصا در افراد مسن، لذا ضمن درمان با 

این دارو، از رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاري کامل دارند بپرهیزید.

-اگر در طی مصرف این دارو، دچار عوارض کبدي (هپاتیت، یرقان و...) شدید، دارو را قطع 

کرده و سریعا به پزشک مراجعه نمایید.

موارد احتیاط:

-رانیتیدین در افراد با اختالل عملکرد کبد و کلیه با احتیاط مصرف شود.

-رانیتیدین در افراد با پورفیریا حاد بهتر است مصرف نشود.

-در طی درمان طوالنی مدت با رانیتیدین، تست هاي ارزیابی عملکرد کبدي انجام شود.

- از مصرف همزمان دوزهاي باالي رانیتیدین و مزاالمین آهسته رهش بپرهیزید.

مسمومیت:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعأ به پزشک و یا مراکز درمانی 

مراجعه نمایید.

شرایط نگهداري: 

- در دماي کمتر از 30 درجه سانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداري نمایید.

- دارو را در بسته بندي اصلی خود نگهداري نمایید.

- 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. 

ساخت شرکت داروسازي خوارزمی، تهران- ایران

تاریخ آخرین بازبینی و تدوین: خرداد 1397
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