
 

 پالویکس
 چه مدت باید پالویکس مصرف کنید؟ 

ادامه مصرف پالویکس تا مدت مشخص شده توسط پزشک بسیـار   
حائز اهمیت است. این مسئله به خصوص در بیمارانـی کـه تـحـت        
آنژیوپالستی عروق کرونر قرار گرفته اند مهم تر است. چون قـطـع       
زودتر از موعد دارو می تواند سبب ایجاد لخته و گرفتگی در عـروق    
قلب و فنر گردد. در افرادي که آنژیوپالستی عروق قلب (کارگـذاري  
فنر) شده اند مدت زمان مصرف دارو بر اساس نوع استنت(فنر) فرق     
می کند. بیمارانی که فنر دارویی براي آنان استفاده شده اسـت الزم   
است مدت طوالنی تري از این دارو استفاده کننـد کـه ایـن مـدت        
حداقل شش ماه تا یک سال می باشد. در بیمارانی که فـنـر غـیـر           
دارویی دارند حداقل مدت یک ماه از این دارو باید استفاده کـنـنـد.      
البته توصیه می شود که در مورد ادامه یا قطع داروي پـالویـکـس         

 حتماً با پزشک معالج خود مشورت کنید.
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پالویکس یک داروي ضد پالکتی است که مانع از تشکیل لخته در   
رگ هاي خونی می شود و ثابت شده است خطر بروز مجدد سکتـه     

 .مغزي و یا حمله قلبی را کاهش می دهد
 

 موارد مصرف
این دارو براي بیمارانی که در معرض خطر حمله قلبـی و سـکـتـه           

 . مغزي هستند، توسط پزشکان تجویز می شود
 

 مقدار مصرف
الف) جهت کاهش وقایع آترواسکلروتیک (سکته قلـبـی و مـغـزي،         

هاي عروقی) در بیماران مبتال به آترواسکلروز      مرگ ناشی از بیماري
 .و سکته مغزي و قلبی اخیر و یا بیماري عروق محیطی

 .خوراکی یک بار در روز، با یا بدون غذا mg :75 بزرگساالن
شامل بیمارانی که    ب) بیماران مبتال به آنژین ناپایدار و سکته قلبی 

 اند.  با یا بدون فنر) قرار گرفتهPCIتحت (
خوراکی به صورت تـک دوز بـارگـزاري          mg300 ابتدابزرگساالن: 

 mg 325-75 روزانـه بـه هـمـراه        mg 75 مصرف شده و سپس 
توان از هپاریـن   آسپرین یک بار در روز استفاده گردد. در فاز حاد می 

 .استفاده نمود
 ST پ) سکته قلبی با افزایش ارتفاع قطعه

خوراکی یک بار در روز به همراه آسپرین، با یا  mg :75 بزرگساالن
بدون داروهاي ترومبولیتیک استفاده شود. ممکن است از یـک دوز         

 .گرمی نیز استفاده شود میلی 300بارگزاري 

 عوارض احتمالی
خونریزي گوارشی، خونریزي کلیوي، تب، تشنج، خارش، قرمـزي و تـورم        

 پوست، درد عمومی بدن، تغییر حاالت روانی، کبودي پوست
 

 چه اطالعاتی را باید درباره داروي پالویکس بدانیم؟
بـاعـث     از آنجا که پالویکس مانع از ایجاد لخته خونی می شود، می تـوانـد    

بـنـابـرایـن بـایـد         حتی متعاقب یک آسیب جزئی گردد.    تشدید خونریزي
به پزشک خود مراجعه و با او   متعاقب بروز خونریزي که متوقف نمی شود،

 . مشاوره نمایید
 

  درموارد زیر فوراً به پزشک خود مراجعه کنید
 . هرگاه با خونریزي در یکی از اعضا خود مانند معده و روده روبرو شدید -1
 . مشاهده مدفوع خونی یا سیاه رنگ -2
 . استفراغ خونی یا سرفه هایی به همراه دفع خون -3
بیمارانی که پالویکس مصرف می کنند بایـد از نـوشـیـدن الـکـل جـداً             (

خودداري نمایند. زیرا الکل می تواند میزان خونریزي از مـعـده و روده را              
 افزایش دهد 

در صورتی که قرار است بیمار تحت عمل جراحی قرار گیـرد یـا روي         -4
گردد، حتماً موضوع مصرف پالویکس را بـه    دندان هایش عملی انجام 

اطالع پزشک مربوطه برساند. زیرا در مواردي، الزم است که حداقل    
روز قبل از انجام اعمال مذکور از مصرف پـالویـکـس خـودداري           5

 . شود. تا مانع از خطر افزایش خونریزي غیر قابل کنترل گردد
 

هستید، بـدون     هرگز در زمانی که تحت درمان با پالویکس  
مشورت پزشکتان از داروهاي مسکن (داروهاي ضد التهابـی     

از قبیل ایبوبروفن، دیکلوفناك و مفنامیک    غیر استروئیدي) 
 اسید و... استفاده نکنید.

 

قبل از مصرف پالویکس چه نکاتی را باید به           
 کادر درمانی خود اظهار کنم ؟

در صورتی که به پالویکس آلرژي و حساسیت دارید، یا اگر مبتال             
به خونریزي فعال مانند خونریزي از زخم معده و یا خونریزي                
مغزي (ناشی از ضربه مغزي) هستید، هرگز پالویکس مصرف             

 . نکنید
قبل از مصرف پالویکس هرگونه حساسیتی که نسبت بـه داروهـا    
دارید را پزشک به خود بگوئید. همچنین موارد زیر را نیز به اطالع    

 : او برسانید
 ـ ابتال به بیماري کلیوي

 ـ وجود هرگونه اختالل انعقادي خونی مانند بیماري هموفیلی
 سکته خفیف مغزي)  TIA (از قبیل  ـ سابقه سکته مغزي

 ـ ابتال به زخم معده یا بیماري کولیت السراتیو
  ـ ابتال به بیماري کبدي

از   بیمارانی که از ازدیاد ترشح اسید معده رنج می بـرنـد مـی تـوانـنـد        
داروهایی مثل فاموتیدین یا سایمتیدین و یا پنتوپرازول اسـتـفـاده       
نمایند. این دارو با امیپرازول تداخل اثر دارد و از مصرف همزمـان      

 این دو بایستی خوداري نمود.


