
Scored Tablet
Cotimet Cidal®

Adults 400/80  Co-Trimoxazole

قرص خط دار
کوتیمت سیدال®

کوتریموکسازول بزرگساالن ۴۰۰/۸۰
این دارو  به صورت قرص های خط دار حاوی ۴00 میلی گرم  ماده موثره سولفامتوکسازول و  80 میلی گرم  ماده موثره تری متوپریم توسط شرکت 

داروسازی خوارزمی تولید و به همراه بروشور در بازار عرضه می شود.
۱-راهنمای عمومی : 

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری 
نمایید.

قبل از مصرف دارو موارد ذیل را به پزشک معالج و یا داروساز اطالع رسانی نمایید : 
* وجود هر گونه حساسیت    * بارداری و یا شیردهی

* ابتال به بیماری های دیگر    * استفاده از سایر داروها 
* اختالل حافظه و یا عدم توانایی خواندن مطالب

۲- موارد و مقدار مصرف  دارو :
کوتریموکسازول آنتی بیوتیک تشکیل شده از دو ترکیب سولفامتوکسازول و تریمتوپریم میباشد که به دلیل فعالیت هم افزایی این دو دارو در شکل ترکیبی با 
نام کوتریموکسازول دردرمان انواع عفونت ها استفاده میشود. مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به قرار زیر است:

بزرگساالن:
به عنوان ضد باکتری سیستمیک در عفونتهای مجاری ادراری، التهاب حاد گوش میانی و برونشیت حاد ناشی از تشدید برونشیت مزمن: ۲ قرص کوتریموکسازول 
بزرگساالن هر ۱۲ ساعت به مدت ۱0 الی ۱۴ روز، همچنین در التهاب روده کوچک ناشی از شیگلوز و اسهال مسافرت ناشی از اشرشیاکلی به مدت ۵ روز مصرف 

گردد.
کودکان:

به عنوان ضد باکتری سیستمیک در عفونتهای مجاری ادراری، التهاب حاد گوش میانی در کودکان با وزن کمتر از ۴0 کیلوگرم ۴ میلیگرم تری متوپریم و ۲0 
میلیگرم سولفامتوکسازول به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن هر ۱۲ ساعت به مدت ۱0 روز مصرف شود. همچنین در التهاب روده کوچک ناشی از شیگلوز به مدت 

۵ روز مصرف گردد. مقدار مصرف در کودکان با وزن بیش از ۴0 کیلوگرم، مانند بزرگساالن است.
در پنومونی ناشی از پنوموسیستیس کارینی: بزرگساالن و کودکان ۳/۷۵ تا ۵ میلیگرم تری متوپریم و ۱8/۷۵ تا ۲۵ میلیگرم سولفامتوکسازول به ازاء هر 

کیلوگرم وزن بدن هر ۶ ساعت به مدت ۱۴ الی ۲۱ روز مصرف شود.
۳-نحوه مصرف:

دارو را بیش از مقدار تجویز شده مصرف نکنید، همچنین در فواصل زمانی منظم میل نموده و طول درمان را کامل کنید -
دارو را با معده خالی مصرف کنید ولی در صورت بروز عوارض گوارشی میتوانید آن را با غذا میل نمایید -

در صورت فراموش کردن یا از دست دادن یک نوبت مصرف به محض بیاد آوردن آن را مصرف کنید مگر نوبت بعدی فرا رسیده باشد . از دو برابر  -
کردن میزان مصرف خودداری نمایید.

دارو را به همراه یک لیوان پر از آب مصرف نموده و در طول روز آب اضافی بنوشید تا عوارض جانبی تخفیف یابد. -
۴-موارد منع مصرف:

در حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده -
در پورفیری حاد -

۵- مصرف در بارداری و شیردهی:
مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی جز با صالحدید پزشک معالج ممنوع است.

۶-هشدارها:
با مصرف این دارو عوارض جانبی در افراد سالخورده ممکن است بیشتر بروز نماید. -

در هنگام مصرف این دارو توصیه می شود که با احتیاط از مسواک، نخ دندان وخالل دندان استفاده شود. -
در صورت عدم بهبودی عالئم بیماری در عرض چند روز یا بدتر شدن آن ها، با پزشک خود مشورت کنید. -
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مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و یا کار با ماشین آالتی که نیاز به هوشیاری کامل  -

دارد خودداری نمایید. 
در صورت بروز بثورات جلدی و هر نوع عارضه جانبی جدی، درمان را متوقف و با پزشک خود مشورت کنید. -

در طی درمان با این فرآورده از لحاظ شمارش سلول های خونی و کم خونی ناشی از فولیک اسید تحت نظر پزشک باشید. -
۷-موارد احتیاط : 

وجود هر نوع حساسیت به سولفونامیدها، فوروزماید،دیورتیک های تیازیدی، سولفونیل اوره، مهارکننده های کربنیک انیداز، تری متوپریم ها و  -
مواد دیگر از قبیل غذاها، مواد محافظ و رنگ ها.

در صورت ابتال به بیماری هایی نظیر کم خونی و یا بیماری های خونی دیگر، کمبود گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز، بیماری های کبدی یا کلیوی. -
از قرار گرفتن طوالنی مدت در مقابل نور مستقیم خورشید و المپهای آفتابی خودداری نمایید -

در صورت انجام هرگونه اقدام دندانپزشکی یا اعمال جراحی، مصرف این دارو را به پزشک خود اطالع دهید -

۸- تداخالت دارویی :
قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای مدر (ادرار آور)، پیریمتامین، سیکلوسپورین، رقیق کننده های خون (مثل وارفارین)، فنی توئین،  داروهای ضددیابت خانواده سولفونیل اوره ها (مانند 
گلی بن کالمید،گلی کالزید،گلیپیزید یا تولبوتامید)، داروهایی که برای درمان مشکالت ضربان قلب بکار می روند مثل دیگوکسین و پروکائینامید، ترکیبات 
مضعف مغز استخوان ، متوترکسات، ریفامپین ، داروهای ضد بارداری خوراکی ،آمانتادین، داروهای ضد ویروس اچ آی وی (بیماری ایدز) مانند زیدوودین و 

المیوودین، داروهایی که غلظت پتاسیم خون را باال می برند مثل بعضی داروهای مدر و استروئیدها( مانند پردنیزولون) 

۹-عوارض جانبی دارو:
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:
افزایش حساسیت، حساسیت به نور، بیمار خونی، هپاتیت کلستاتیک، پانکراتیت، سندرم استیون– جانسون، مننژیت آسپتیک، سمیت سیستم اعصاب مرکزی، 

هماتوری، اختالل در عملکرد تیروئید، عفونت کلیوی.

۱۰- شرایط نگهداری:
دارو را در دمای کمتر از ۳0 درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید. -

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. -

ساخت شرکت داروسازی خوارزمی، تهران–  ایران
تاریخ آخرین تدوین و بازبینی:  اسفند ۱۳۹۸

آدرس داروسازی خوارزمی: کیلومتر ۹جاده مخصوص کرج، شهرک استقالل، 
خیابان جالل، پالک ۱۱۵، داروسازی خوارزمی
kharazmipharm.com :سایت اینترنتی
info@kharazmipharm.com :پست الکترونیک
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