
 

 

 

  

 

 بنام خداوند جان وخرد

  دنا تخصصی و فوق تخصصی  بیمارستان  

 به بیمار بخش آموزش

                        

     راهنمای مصرف 

  ( Plavix )پالویکس 
 

  آدرس : شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

 بیمارستان دنا            

 36490411-17تلفن :            

 36490433فاکس :            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه بروشور آموزشي

 )پالویکس راهنمای مصرف  عنوان

Plavix ) 

 پرستار -ناهيد براتي تهيه كننده

 خانم دكتر غالم نژاد تائيد كننده

 داروساز سمت

 1400تابستان  سال تهيه

 برومند سوپروایزر ارتقاء سالمت -م ناظر كيفي

 تحت نظارت و مشاوره دفتر 

 مدیریت كيفيت بيمارستان
 

 منابع:

 ایرانداروهای ژنریک 

 دکتر رامین خدام
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 آموزشی راهنمای
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دارو را قطع کرده و به پزشک در صورت مشاهده موارد زیر، 

 مراجعه کنید:

مدفوع خونی یا تیره رنگ 

سرفه خونی 

وجود لکه های بنفش یا قرمز در پوست 

 پوست رنگ پریده، ضعف، تب یا یرقان ) زردی

 چشم و پوست (

 ،کبودی، خونریزی غیر معمولی از دهان، واژن

 بینی یا مقعد
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 در دوره مصرف پالویکس، به این نکات توجه فرمائید:

دارو را دقیقاً همانطور که توسط پزشک شما تجویز می گردد -

 مصرف کنید.

داروی خود را به موقع و منظم مصرف کنید و از مصرف بیشتر  -

یا کمتر از مقداری که پزشک تجویز کرده است خودداری 

 کنید.

دوره مصرف این دارو مراقب هر گونه خونریزی در بدن در  -

خود باشید، مثل کار کردن با وسایل خطرناک که احتمال زخمی 

و حتی مسواک زدن که باعث خونریزی لثه می شود  شدن دارد

 یا اصالح کردن.

قبل از انجام هر گونه عمل جراحی و یا دندانپزشکی، باید  -

رتیکه عمل جراحی در مصرف پالویکس را قطع کنید. در صو

 را به پزشک خود گرایش دهید. پیش دارید، مصرف این دارو

پالویکس، هر گونه ضربه ای  در صورتیکه در دوره مصرف -

به سر شما وارد گردید، سریعاً به پزشک مراجعه کنید. حتی 

 اگر هیچ حس و عالمت بدی در خود مشاهده نمی کنید.

 گرما و رطوبت نگهداری کنید.دارو را در دمای اتاق و دور از  -

اجتناب از انجام فعالیت هایی که ممکن است خطر  -

 خونریزی یا آسیب جدی را افزایش دهد.

در صورت فراموش کردن دوز دارو، به محض اینکه دوز  -

فراموش شده را به یاد آوردید آن را مصرف کنید. اگر تقریباً 

دوز نزدیک به نوبت بعدی مصرف دارو است، از مصرف 

 فراموش شده خودداری کنید.

برای جبران میزان داروی فراموش شده، از دو برابر کردن  -

 دوز بعدی جداً خودداری فرمائید.

 این دارو را می توان با یا بدون غذا مصرف کرد. -

 

 
 

 تعریف:
که با نام های دیگری همچون  ( Plavix )قرص پالویکس 

       اسویکسو قرص  ( clopidogerl )قرص کلوپیدوگرل 

( Osuix )  شناخته می شود و به پیشگیری از به هم

چسبیدن پالکت های خون و جلوگیری از تشکیل لخته کمک 

این دارو باعث می شود خون به راحتی در عروق  می نماید.

شما جریان یافته و اکسیژن به ارگان های حیاتی مانند قلب و 

مغز برسد و نتیجه آن پیشگیری از بروز سکته قلبی و مغزی 

پالویکس بیشتر برای افراد با سابقه سکته و یا است. قرص 

 زمان انجام آنژیوگرافی و آنژیوپالستی استفاده می شود.
 

 موارد مصرف:
     به تصلب شرایین ) گرفتگی عروق (ابتال   -

 سکته قلبی - 

 انجام آنژیوگرافی یا آنژیوپالستی           -

 سکته مغزی -
 

 پالویکس به آن توجه نمود:نکاتی که باید قبل از استفاده از 
 

سابقه هر گونه خونریزی از جمله زخم فعال معده یا جراحی  -

 یا جراحتی که در چند هفته اخیر داشته اید.

 سابقه اختالل کلیوی یا کبدی -

 سابقه حساسیت به پالویکس -

 در صورت بارداری یا شیردهی -

 وجود اختالالت خونی -

داروهای بدون نسخه، مکمل لیست داروهای مصرفی ) حتی  -

 و گیاهی ( را به همراه خود داشته باشید.

 سابقه سکته قلبی یا مغزی -

 قصد انجام جراحی ) جراحی دندان و .... ( -

* حتماً پزشک خود را در جریان این اطالعات قرار دهید تا 

 اقدامات الزم انجام گردد.

 
 

 

 
 
 

 این دارو را می توان با یا بدون غذا مصرف کرد.-

مصرف پالویکس با گریپ فروت و آب گریپ فروت  -

تداخل شدیدی دارد و نباید به صورت همزمان مصرف 

 گردد.

در دوره مصرف پالویکس، خوراکی هایی که باعث رقیق  -

شدن خون می شوند، مانند سیر، زردچوبه، کلم بروکلی، 

آویشن، روغن زیتون و ... را با احتیاط زنجبیل، نعناع، 

 مصرف کنید.

دقت کنید و با پزشک  Eدر مصرف مکمل های ویتامین  -

 خود مشورت کنید.

در صورت مشاهده نشانه های واکنش آلرژیک )  -

حساسیتی ( به داروی پالویکس مانند: راش پوستی، 

زبان یا گلو با ، لب، کهیر، اشکال در تنفس، تورم صورت

 س پزشکی تماس بگیرید.اورژان
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