
 

 

به شکل دانه تسبیح و قرمز  نیتروگلیسیرینقرص زیر زبانی 

های قلبی و آنژین صدری به کار است و جهت کاهش درد رنگ

  .اصلی قلب بنام کرونر می باشد رگهایرود و باز کننده  می

  نیتروگلیسیریناشکال داروئی 

  پرل 

  پماد 

  آمپول 

بیمار باید با حمله آنژین صدری بطور مناسب مقابله کند و 

  :این هم با رعایت نکات زیر عملی است

  .قرص نیتروگلیسیرین را همیشه همراه داشته باشید 

ای تیـره رنـگ بـا     در ظرف شیشـه  قرص نیتروگلیسیرین را 

  .محکم نکهداری کنیددرب 

  .دور بیندازیدپنبه داخل شیشه اصلی را بیرون آورده و  

  .ماه دور بیندازید 5ها را بعد از  قرص 

ها تازه باشند بعد از اسـتفاده زیـر زبـانی احسـاس      اگر قرص 

  .سوزش در زیر زبان خواهید داشت

درد پشـت قـرص را زیـر زبـان     با اولـین نشـانه نـاراحتی و     

 .بگذارید

 

 .قبل از حل شدن قرص بزاق دهان را نبلعید 

استراحت بنشینید و تا قطع کامل بیحرکت شوید و در حال  

  .درد استراحت کنید

اهمیت استفاده از وضعیت قائم بدن برای تقویت اثـر قـرص    

  .را رعایت کنید

دقیقه بعد یک قرص دیگر  3-5اگر درد کامال بر طرف نشد  

  .مصرف کنید

شروع شد به  اًاگر باز هم برطرف نشد یا مدت کوتاهی مجدد 

  .پزشکی مراجعه کنیدهای نزدیکترین مرکز فوریت

فعالیـت   ،های مشخص مانند باال رفتن از پلـه  قبل از فعالیت 

شـود   دانیـد باعـث درد آنژینـی مـی     حمام رفتن که می ،جنسی

  .قرص نیتروگلیسیرین را به عنوان پیشگیری مصرف کنید

 مصرف نیتروگلیسیرین چه عوارضی بدنبال دارد؟

  گرفتگیگر 

  گیجی 

  سردرد 

گیجه شدید حتما فشار خون خـود را در  اگر دچار سر سرگیجه،

صـورت  کز فوریت های پزشکی چـک کنیـد و در   نزدیکترین مر



 این 

ی در 

ن و 

  

CC  

  سیرین

  

  :می

لی نسبت به انتخاب

  .شکر را داریم

وی اطالعات ضروری

و چگونگی روند درمان

  .باشد می

  طمه دهقانی

   به بیمار
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نیتروگلیس

بیمارگرام

 و حسن نظر جنابعال

کمال تش  مجتمع 

دارید حاکه در دست 

 بیماری فعلی شما و

م مراقبت آن

فاط: تهیه و تنظیم

کمیته آموزش

زمستان

از اعتماد

پمفلتی ک

خصوص

 )بخش قلب(

  ". ش باز کنیم

   روزافزون

 انشگاه علوم پزشکی

Email: be  

٠٣۶  
  

(جراحی برونر سودارث

  

ت را با کلید آموزش

بودی و سالمتی

  

  

جنب دا -قطب راوندی

eheshtihospital@ka

۶١-۵۵۵٠٠٢۶- ٢٩  : س

  ٣۴٢-  ٣۴٩:لی

  5558900:ما

  

  

  

  

  

کتاب داخلی جر: منابع

موفقیتقفل   "

با آرزوی بهب

بلوار ق -کاشان: آدرس

aums.ac.i

تلفن تماس         

داخل

دورنم                    

 خـودداری

  ؟

پس بایـد   

 مصرف آن

 نگهـداری

م

آ

 

ف قـرص زیـر زبـانی

ین را نگهداری کرد؟

معرض نور قرار بگیرد،

  .ی شود

حتی اگر خیس شد از

درجـه سـانتیگراد20

  .گذاشته شود

ن فشار خون از مصـرف

توان نیتروگلیسیرین ی

 گلیسیرین نباید در م

یره نگهدارییشه ای ت

ح شک نگهداری شود،

  .کنید

عمـولی اتـاق حـدود

زم نیست در یخچال گ

  .ش نگهداری نشود

 

 

پائین بودن

  .کنید

چگونه می

قرص نیترو

در ظرف شی

در جای خش

خودداری ک

در هوای مع

شود،پس ال

بدون روکش

  

  


