لوورازيد®

لوودوپا  +بنسرازيد
اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه يا توصيه مصرف آن به ديگران خوداري نمائيد.
قرص لوورازيد يك داروي ضد پاركينسون است  ،كه براي بهبود عﻼئم و نشانه هاي بيماري پاركينسون استفاده مي شود  .لوودوپا
موجود در قرص لوورازيد در بدن به دوپامين تبديل و جايگزين اين ماده از دست رفته در مغز شده و به اين صورت به بيماران
پاركينسون كمك مي كند  .بنسرازيد هم از تبديل لوودوپا به دوپامين خارج از مغز جلوگيري كرده و شدت عوارضي مانند تهوع
را كاهش مي دهد عﻼوه بر اين ميزان دسترسي مغز به لوودوپا را افزايش ميدهد.
قبل از استفاده از لوورازيد پزشك يا داروساز را از وجود هر يك از مشكﻼت زير با خبر سازيد:




در موارد بسيار نادر لوورازيد باعث به خواب رفتن ناگهاني مي شود .لذا اگر فرد مصرف كننده تجربه خواب آلودگي
بيش از حد و يا تجربه يك خواب ناگهاني را دارد از رانندگي و كار با ماشين آﻻتي كه نياز به هوشياري كامل دارند ،
بپرهيزد و با پزشك خود تماس بگيرد.
وجود هر گونه بيماري ديگر از جمله داشتن  :تشنج  ،ديابت  ،زخم معده  ،مشكﻼت ريوي  ،كبدي  ،كليوي و يا
اختﻼﻻت هورموني  ،افسردگي يا ديگر اختﻼﻻت رواني  ،پوكي استخوان  ،سابقه وجود لخته خون در رگ ها  ،ريتم
نامنظم قلبي و يا سابقه حمله قلبي  ،باﻻ بودن فشار داخل چشم )گلوكوم(  ،سرطان پوست و يا ضايعات پوستي
مشكوك



بارداري و يا قصد باردار شدن



شيردهي



حساسيت به هر يك از داروها  ،مواد غذايي و رنگ ها يا مواد نگهدارنده

 انجام هر گونه جراحي كه نياز به بيهوشي عمومي دارد.
تداخﻼت دارويي
در طول مصرف لوورازيد از مصرف هر گونه داروي نسخه اي يا بدون نسخه ،داروهاي گياهي و مكمل ها بدون مشورت با پزشك
يا داروساز خودداري نمائيد.
داروهايي كه ممكن است با لوورازيد تداخل داشته باشند  ،عبارتند از :


داروهاي ضد سرفه و سرما خوردگي  ،محتوي اپي نفرين يا تركيبات مشابه آمفتامين ها



داروهاي پايين آورنده فشار خون



ديگر داروهاي ضد پاركينسون



برخي از داروهاي مورد استفاده در درمان مشكﻼت رواني



قرص آهن يا قرص مولتي ويتامين حاوي آهن



متوكلوپراميد



هالوتان در صورتيكه عمل جراحي شما نياز به داروي بيهوشي هالوتان دارد  ١٢-٤٨ ،ساعت قبل از آن مصرف لوورازيد
را متوقف كنيد .



ايزونيازيد

 فني توئين
مقدار و نحوه مصرف



مقدار مصرف دارو توسط پزشك و با توجه به شدت و نوع عﻼئم و نشانه ها و ميزان اثر دارو تعيين مي شود.



مصرف به موقع و مطابق تجويز پزشك در اثر بخشي و كاهش عوارض ناخواسته از اهميت زيادي برخوردار است.



دارو را به همراه يك ليوان كامل آب ببلعيد و از جويدن قرص اجتناب كنيد.



دارو را همراه يا بﻼفاصله بعد از غذا مصرف نماييد.



در صورتيكه مصرف يك نوبت دارو را فراموش كرديد به محض يادآوري بايد آن را مصرف كنيد مگر اينكه زمان مصرف
دوز بعدي نزديك باشد در اينصورت از مصرف دوباره دارو پرهيز كنيد و تا زمان بعدي مصرف صبر كرده و دوز بعدي
را به هيچ عنوان دو برابر نكنيد.



در صورت مصرف بيش از مقدار توصيه شده  ،بﻼفاصله با پزشك و يا داروساز مشورت كنيد.



رژيم هاي غذايي غني از پروتئين )به عنوان مثال  :مصرف مقادير زياد گوشت  ،ماهي و مرغ ( ممكن است اثرات مفيد
لوورازيد را كاهش دهد.

 هيچگاه مصرف دارو را بطور ناگهاني متوقف نكنيد.
عوارض جانبي
هر دارو به موازات اثرات درماني مطلوب ممكن است باعث بروز برخي عوارض ناخواسته شود .در بيشتر بيماران اين عوارض
جانبي جزئي و گذراست كه عبارتند از :


حركات غير عادي و غير طبيعي مانند كشش و يا گرفتگي عضﻼني



تهوع  ،استفراغ يا اسهال به خصوص در زمان شروع مصرف كه معموﻻ شدت آن با ادامه مصرف كاهش مي يابد .




در اين موارد بهتر است دارو با غذا مصرف شود  .به هر حال در صورت شديد بودن عﻼئم يا ادامه آن به پزشك
مشورت كنيد.
مشكﻼت رواني در افراد مبتﻼ به بيماري پاركينسون شايع است و ممكن است در طول درمان با لوورازيد رخ دهد
اين عﻼئم ممكن است شامل افسردگي  ،گيجي  ،اضطراب  ،بيقراري  ،توهم  ،كابوس باشد .در صورت بروز هر يك از
اين عﻼئم با پزشك مشورت نماييد .



تغيير در الگوي تپش قلب  ،تغيير فشار خون  ،غش  ،خواب آلودگي  ،عرق كردن  ،لك هاي پوستي و خارش



مصرف دارو ممكن است باعث تيره شدن رنگ عرق يا ادرار شود.



در موارد بسيار نادر ممكن است تغييرات رفتاري مانند افزايش ريسك پذيري )تمايل غيرعادي به شرطي( و يا افزايش
شديد در تمايﻼت جنسي بروز نمايد .در اين موارد با پزشك مشورت كنيد.

 در صورت بروز هر نشانه غير عادي ديگر در زمان مصرف اين دارو  ،حتما پزشك و يا داروساز را مطلع نماييد.
شرايط نگهداري

قرص لوورازيد را در دماي كمتر از  ٣٠درجه سانتيگراد  ،دور از نور و رطوبت  ،درون بسته بندي اصلي آن نگهداري
نماييد .

