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مطالب ﻻزم براي بيمار
اين دارو براي درمان بيماري فعلي شما تجويز گرديده است .لذا از مصرف آن در موارد مشابه و يا توصيه آن به ديگران خودداري كنيد.
دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.
راهنمايي هاي عمومي براي مصرف صحيح دارو
قبل از مصرف اين دارو در موارد زير با پزشك خود مشورت نماييد:
*وجود هر گونه حساسيت به مترونيدازول يا مواد ديگر از قبيل غذا ،رنگها و مواد محافظ
*بارداري و شيردهي
*در صورت مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ديگر از جمله آنتي كواگوﻻنت هاي كوماريني ،سايميتيدين ،دي سولفيرام ،ليتيم،
فنوباربيتال ،فني توئين
*داشتن بيماري هاي نظير مشكﻼت مغزي  ،بيماري خوني ،بيماري كبدي و بيماريهاي ديگر
ﺗوﺟﻪ :
*از مقادير تجويز شده توسط پزشك تجاوز نكنيد.
*در صورت فراموش كردن يك نوبت از مصرف دارو به محض به يادآوردن دارو را مصرف كنيد ولي اگر زمان مصرف بعدي دارو فرارسيده
است از دو برابر كردن مقدار دارو اجتناب ورزيده و دوز بعدي را در زمان تعيين شده مصرف نماييد.
*از مصرف الكل يا فرآورده هاي حاوي الكل  ،همزمان با مصرف دارو و تا سه روز پس از قطع مصرف دارو خودداري نماييد.
*اين دارو ممكن است سبب گيجي شود لذا ضمن درمان از رانندگي و كار با وسايلي كه نياز به هوشياري كامل دارند خودداري نماييد.
*در كودكان و سالمندان با احتياط مصرف شود.
*در صورت استفاده دارو در بيماريهاي مقاربتي  ،در هنگام نزديكي از كاندوم استفاده نماييد.
*براي كاهش عوارض گوارشي دارو را همراه يا بعد از غذا و با يك ليوان پرآب ميل كنيد.
*قرص را بطور كامل بلعيده و از جويدن آن خودداري نماييد.
*دوره درمان را كامل كنيد.
مقدار مصرف دارو
مقدار مصرف دارو را پزشك تعيين مي كند.
عوارض ﺟانبي

هر دارو به موازات اثر درماني مطلوب باعث بروز عوارض ناخواسته نيز مي گردد كه در صورت بروز اين عوارض با پزشك مشورت نماييد :
حساسيت بيش از حد ،مشكﻼت خوني ،سميت مغزي ،عفونت هاي قارچي واژينال ،حمﻼت تشنجي و مشكﻼت مربوط به اعصاب محيطي،
مشكﻼت كبدي ،اثر روي مجاري ادرار و ترمبوفلبيت.
عوارضي كﻪ در صورت ﺗداوم نياز بﻪ مشورت با پزشك دارند:
مشكﻼت مغزي مثل سرگيجه ،سردرد ،احساس سبكي سر ،مشكﻼت گوارشي ،عوض شدن طعم دهان ،احساس طعم فلزي در دهان و
خشكي دهان .
عوارض مصرف بيش از حد دارو
مشكﻼت مربوط به اعصاب حسي محيطي شامل كرخي ،درد دست و پا و حمﻼت تشنجي در صورت مصرف بيش از حد دارو فورا با مركز
مسموميت تماس بگيريد.
شرايط نگهداري
*دارو را دور از نور و رطوبت در دماي كمتر از  ٣٠درجه سانتيگراد در درون جعبه نگهداري نماييد.
*دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد.
*از مصرف داروهاي تاريخ گذشته خودداري نماييد.
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