
قلبي داروهاي

:نيتروكانتين
بيماران در سينه قفسه دردهاي كاهش و تسكين باعث عروق گشادكنندگي اثر با دارو اين

شود.مي
غالباًعوارض ها. چشم رفتن سياهي و خون فشار كاهش سرگيجه، سردرد، از: عبارتند دارو اين

رود. مي بين از كوتاهي مدت از پس دارو اين از ناشي سردرد

:پرينآس
كند. مي جلوگيري خوني در لخته تشكيل از و داشته ضدپالكتي خاصيت دارو اين

شنوايي.عوارض اختالل و گوش وزوز گوارشي، مشكالت از: عبارتند دارو اين
مهم: نكات

شود..1 نگهداري خنك و خشك محل در بايد دارو اين
گو.2 خونريزي سابقه يا و عشر اثني معده، زخم سابقه كه دارو بهاين را موضوع اين داريد، ارشي

دهيد. اطالع پزشك
كنيد..3 مصرف غذا همراه را دارو اين
دهيد..4 اطالع خود پزشك به شنوايي اختالل يا و گوش وزوز بروز صورت در

:كاپتوپريل
مي خون فشار آوردن پايين موجب عروق كردن گشاد شود.با

فعوارض كاهش خون، فشار كاهش از: عبارتند دارو وضعيتياين خون شار
خشك سرفه .و

مهم: نكات
استاده،.1 حالت به خوابيده حالت از شدن بلند براي كنيد، خودداري ناگهاني وضعيت تغيير از

درآييد. ديگر حالت به حالتي از آهستگي به و بايستيد سپس و بنشينيد ابتدا

از.2 كمتر (ماكسيمم) سيستوليك خون فشار اگر خون، فشار كنترل
ب100 دهيد.بود اطالع خود پزشك ه

دارو.3 جذب غذا زيرا نماييد مصرف غذا از قبل ساعت يك را دارو
دهد. مي كاهش را

به.4 كه كنيد مي سر در سبكي احساس شما دارويي دوز اولين با
شد. خواهد رفع مرور

كنيد..5 مطلع را پزشك خشك، هاي سرفه به ابتال صورت در

:متوپرولول
قل كار كاهش با دارو مياين سينه قفسه درد كاهش و خون فشار كاهش موجب شود.ب

عبارتندعوارض دارو ناتوانيازاين و خستگي قلب، ضربان تعداد كاهش خون، فشار كاهش :
جنسي.

مهم: نكات
فشار.1 ميزان كه صورتي در كنيد، كنترل را خون فشار دارو مصرف از قبل

از كمتر (ماكزيمم) سيستوليك پزش100خون به كنيد.بود مراجعه ك
از.2 كمتر ضربان تعداد كه صورتي در كنيد، كنترل را خود نبض ضربان تعداد دارو مصرف از قبل

كنيد.،بود60 مراجعه پزشك به
دهد..3 مي افزايش را دارو جذب غذا زيرا كنيد، مصرف غذا با است بهتر را متروپرولول داروي
دهيد..4 اطالع پزشك به را آن شديد جانبي عوارض دچار ك صورتي در
حمله.5 و صدري آنژين بروز موجب است ممكن زيرا نكنيد، قطع سرخود را دارو وجه هيچ به

بشود. شما در قلبي

:لوزارتان
مي خون فشار كاهش موجب سديم جذب از جلوگيري و عروق كردن گشاد با دارو شود.اين

داروعوارض سرگيجهاين و سردرد خون، فشار كاهش از: عبارتند
مهم: نكات

فش.1 كه صورتي در خون، فشار ازـكنترل كمتر شما سيستوليك خون پزشك،بود100ار به



دهيد. اطالع
صبح.2 را آن است بهتر شده تجويز شما براي روز در بار يك دارو اگر

نماييد. مصرف
نماييد..3 خودداري ناگهاني وضعيت تغيير حالتاز از شدن بلند براي

ديگر حالت به حالتي از آهستگي به و بايستيد سپس و بنشينيد ابتدا ايستاده، حالت به خوابيده
آييد. در

:آتورواستاتين
(چربي گليسريد تري و كلسترول بد، چربي سطح كاهش براي دارو بردهاين كار به بدن) هاي

شود.مي
يعوارض يبوست از: عبارتند دارو سينوزيت،اين استخواني، و عضالني درد ضعف اسهال، ا

حساسيتي هاي واكنش و گلودرد
مهم: نكات

دهيد..4 اطالع خود پزشك به هستنيد كبدي مشكالت دچار اگر
است..5 شام از بعد غروب آن مصرف زمان بهترين كنيد، مصرف غذا از بعد را دارو اين
ش.6 اجازه معني به روز در دوبار حتي چربي قرص عدمخوردن و پرچرب غذاي خوردن براي ما

سوزاند. تمي ر چربي دارو اين واقع در نيست، وزن كنترل
كار.7 به را ورزش و وزن كنترل غذايي، رژيم كنترل هاي توصيه حتماً دارو مصرف هنگام در

ببريد.
يا.8 و استخواني و عضالني درد عضالت، شديد ضعف حساسيت، چون عوارضي بروز صورت در

شديد دهيد.عفونت اطالع خود پزشك به شديد) درد گلو يا و سينوزيت (مثل
را.9 كبدي آزمايشات شما، كبد عملكرد كنترل براي يكبار وقت چند هر است ممكن پزشك

نمايد. درخواست
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