
 

 

 

 

  

 اگر یک دوز از این دارو  فراموش شد؟

محض اینکه شما دوز فراموش شده را به یاد آوردید، آن  به

را مصرف کنید. اگر تقریبا موقع نوبت بعدی مصرف دوز 

بعدی است، از مصرف دوز فراموش شده اجتناب کنید. برای 

جبران دوز از دست رفته قبلی در دوز بعدی از داروی اضافه 

 استفاده نکنید.

 

 
 
 

 

 

 

به مطالب آموزشی و همچنین فایل الکترونیکی  مراجعین محترم جهت دسترسی

کانال آموزشی بیمارستان در و یا در به سایت بیمارستان مراجعه نمایید بروشور ها 

 ...شبکه های پیامرسان عضو شوید

بیمارستان: سروش    لینک کانال
@amozesh.kargarnejad 
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 خانواده: -توجهات بیمار 

  کلونیدین باید مطابق با دستور پزشک مصرف شود. از

 قطع ناگهانی کلونیدین اجتناب کنید.

  در طول مصرف کلونیدین از انجام فعالیت هایی که به

 هوشیاری کامل نیاز دارند بپرهیزید.

  برای رفع خشکی دهان از آدامس و آب نبات استفاده

 کنید.

  طول مصرف کلونیدین برای پیشگیری از افت فشار در

 خون وضعیتی به آهستگی تغییر وضعیت دهید.

  عالئم عفونت را در طول مصرف کلونیدین فورا

 گزارش دهید

  احساس گیجی، غش، سبکی در سر در اوایل مصرف

 کلونیدین طبیعی است.

  از مصرف هر گونه داروی غیر نسخه ای همزمان با

کلونیدین اجتناب کنید. قبل از شروع مصرف مصرف 

ضد افسردگی یا  کلونیدین، در صورت مصرف داروهای

سایر داروهای کنترل کننده فشار خون پزشک را در 

 جریان قرار دهید.

  از مصرف الکل همراه با مصرف کلونیدین اجتناب کنید

زیرا احتمال بروز برخی عوارض جانبی کلونیدین را 

 تشدید می کند.

  

 

 

 
 

 بیمارستان روانپزشکی کاررگژناد
 

آشنایی با داروی 

 کلونیدین
 

 احد آموزش رپستاریو
 رگداوری و نظارت:

 رپستاری، کارشناس ارشد زرها مالیی
 A-KH-18کد بروشور:

 ۱۳۹۸ اتبستان 



 

 تت

 

 

 

 

  کلونیدین عوارض جانبی

  ،اعصاب مرکزی: خواب آلودگی، سرگیجه، خستگی

 سردرد. رخوت، عصبانیت،

  ،ضعف قلبی ـ عروقی: کاهش فشار خون وضعیتی

 ، افزایش شدید برگشتی فشارخون.تنفس

 .پوست: خارش، راش، درماتیت 

  ، دستگاه گوارش: یبوست، بی اشتهایی، خشکی دهان

 تهوع، استفراغ.

 ناسلی: کاهش توانایی جنسی، احتباس ادرار.ادراری ـ ت 

 .متابولیک: عدم تحمل گلوکز، افزایش وزن 

  

 

)Clonidine    کلونیدین)

وز ، پیشگیری از برفشار خونکلونیدین برای کنترل زیادی 

، به عنوان داروی کمکی در درمان قاعدگی حمالت میگرن

یع سرو برای رفع  گرگرفتگی ناشی از یائسگیدردناک و 

-شبه تریاک قطع مصرف مواد مخدرعوارض ناشی از سندرم 

 کمبود توجه-بیش فعالیها و سندرم بنزودیازپین-الکل

 شود.مصرف می

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که هر یک از شرایط  قبل از تجویز کلونیدین

 زیر را دارید به پزشک خود اطالع دهید :

  در صورتی که هرگونه بیماری قلبی دارید 

  صورتی که فشارخون پایین داریددر 

 در صورتی که سابقه حمله قلبی و سکته مغزی دارید 

 در صورتی که هر نوع بیماری کلیوی دارید 

 اگر به کلونیدین حساسیت دارید 

 اگر باردار هستید 

 در صورتی که در دوران شیرهی هستید 

  

 :اگر از این دارو بیش از حد مصرف شود 

با مراقبت های پزشکی اورژانس و یا کمک های 

بگیرید. مصرف بیش از حد کلونیدین  اضطراری تماس

 می تواند کشنده باشد.

 :و درمان مسمومیت

، اعصاب مرکزی و هوشیاری ضعف تظاهرات بالینی: 

 ،قطع ناگهانی تنفسضعف تنفسی، کاهش دمای بدن ، 

 پذیری، اسهال، کاهش تشنج، بیحالی، آشفتگی، تحریک

 فشار خون )افزایش فشار خون نیز گزارش شده است(.

درمان:  نباید بیمار را وادار به استفراغ کرد، زیرا ضعف 

ورود تواند منجر به  می سیستم اعصاب مرکزی سریع 

 شود. بعد از اطمینان از باز بودن راه مواد به راه هوایی

تنفسی، معده را باید شستشو داد و به دنبال آن ذغال فعال 

درمانی دیگر عالمتی و حمایتی تجویز کرد. اقدامات 

 .است

 

را حتما با تجویز پزشک مصرف کنید و قبل از مصرف، تمامی  کلونیدین

مواردی که روی جلد این دارو نوشته شده است را به دقت مطالعه 

 برای که مقداری از کمتر یا بیشتر دوز مصرف از همچنین .نمایید

 زمانی ی دوره همان در فقط و کنید خودداری است، شده تجویز شما

 در است ممکن شما دکتر. کنید مصرف را آن شده، تجویز شما برای که

 دهد تغییر گاهی از هر را مصرفی دوز دارو، این مصرف یدوره طول

 کنید پیدا دست بهتری ینتیجه به تا

غذ                             ی    

آ   ص ف  م ئ  . ق ص آ        

ط      ل ق     ه     آ     

  ج        ک   ک   کن  

 عم الً    صبح      قبل  ز خ  بِ شب          

ش  .  گ   ق    ی  ز                 ص ف  ی

 ن  ،  ه       ز    ه ی  خ  فی  ص ف  ی

ط  ی     ظ   گ                  ز    ص ف 

 شم     هنگ م صبح      قبل  ز خ  بِ شب   ش .


