
    
توجه داشته باشید که براي  ادامه  -عزیز بیمار 

درمان خود باید داروهاي تجویز شده طبق دستور 

قع و سر ساعت مقرر مصرف کنید پزشک را به مو

درمان شما هنوز کامل نشده و همچنان نیاز به  چون

این هنگام مصرف  بنابر. داریدمراقبت و درمان 

  :داروها به نکات زیر توجه کنید 

  از قطع مصرف خودسرانه دارو حتی در

صورتی که احساس بهبودي می کنید 

  .کنیدخودداري  "اکیدا

 طبق دستور پزشک معالج "داروها را دقیقا

مصرف کنید و نکات بهداشتی و مراقبتی 

  .کنیدآن را رعایت 

  در صورت داشتن بیماري هاي زمینه اي و

به پزشک  "حتما ,دیگریا مصرف داروهاي 

  .دهیدع معالج اطال

  جا  که تجویز آنتی بیوتیک در  آناز

درمان بیماري هاي ویروسی کاربردي 

ندارد بنابر این از مصرف خودسرانه هر نوع 

  .کنیدخودداري  "داروي دیگري اکیدا

  

  

  

  )ریتوناویر +لوپیناویر ( کلترا 

  

   .است کلترا ترکیبی از دو داروي ضد ویروس  

بنابر این  ,است از عوارض مهم دارو تهوع و استفراغ 

نیم  "ترجیحا( کنید دارو را با غذا مصرف  همیشه 

  )ساعت  پس از غذا 

درد  مثلبه منظور جلوگیري از عوارض گوارشی 

شکستن و یا خرد کردن قرص خودداري  از  ,معده 

   .کنید 

یک  و همراه بارا به صورت کامل  همیشه قرص

  .لیوان آب مصرف کنید

کمتر یا بیشتر از دوز تجویز شده مصرف  دارو را

نکنید چون باعث افزایش مقاومت ویروس و عوارض 

  .شود جانبی می 

خواب آلودگی  ,سرگیجهاین دارو ممکن است باعث 

پس از انجام کارهایی که نیاز به  ,شود و یا تاري دید 

  .کنیدهوشیاري کامل دارند خودداري 

  آمپول رسیژن

                   

آ با نام تجاري  1-آمپول رسیژن همان اینترفرون بتا

رسیژن است که در بدن به عنوان یک آژیر هشدار 

عمل کرده و باعث فعال شدن سیستم ایمنی بدن 

دارد  شده و هم اینکه اثرات ضد ویروسی مستقیم 

 12حاوي ( میلی لیتر محلول  5/0حاوي  هر سرنگ

یک بار  براي) میلیون واحد ماده فعال پروتئینی 

 .تزریق است  

3 
2  1 



 

  :شیوه مصرف دارو 

دارو به صورت زیر جلدي و یک روز در میان  این- 1

  .مصرف می شود 

به منظور کاهش عوارض شدید پوستی در ناحیه  -2

محل تزریق دارو باید در هر بار تزریق عوض , تزریق 

  .شود 

  .تزریق باید هر روز در ساعت معین انجام شود -3

وست که دچار قرمزي و التهاب و در محلی از پ هرگز-4

 .تزریق نکنیددارو را , عفونت شده است یا

  :موارد منع مصرف 

در صورت حساسیت به هر نوع اینتر فرون بتا و یا 

حساسیت به آلبومین انسانی نباید از رسیژن استفاده 

  .کنید 

  :عوارض جانبی دارو 

شایع ترین عوارض دارویی عالئم شبه آنفلوانزا شامل -1

درد شکم و , درد مفاصل و عضالت , تب و لرز , سردرد 

 "حالت تهوع بعد از تزریق است  که این عوارض معموال

خفیفند  و در شروع درمان شایع ترند ولی با ادامه 

مصرف دارو کمتر شده و با مصرف مسکن برطرف می 

است مصرف مسکن نیم تا یک  این بهتر بنا, شوند 

ساعت قبل از تزریق دارو باشد تا باعث کاهش بروز 

  .عالئم شود 

قرمزي و خارش , واکنش هاي محل تزریق شامل درد -2

تورم و التهاب و تغییر رنگ در محل تزریق است که 

تغییر محل تزریق در هر نوبت تزریق در کاهش این 

    .است عوارض بسیار موثر 

پرخاشگري   ,تحریک پذیري شامل سایر عوارض -3

  .افسردگی  و اختالالت تیروئید است 

تشنج , عوارض نادرتر شامل کاهش سلول هاي خونی -4

  . ریزش مو و حساسیت شدید نسبت به دارو است 

دستورالعمل کشوري تشخیص و درمان :منابع 

  1399تیر ماه , نسخه هفتم ,  19-بیماري کووید

  

 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 

  لرستان

  ایرموزشی درمانی شهداي عشآمرکز

  

 بیمار آموزش خود مراقبتی در

  19-کوویدمبتال به بیماري 

  )مصرف داروها (  

  1399ماه مرداد-موزش به بیمارآواحد

            :سایت بیمارستان

http://shohada.lums.ac.ir               

  33236401-7: شماره تلفن هاي بیمارستان

  

  

 

4 5 6 




