
 

 

 مصرف در دوران بارداری و شیردهی ❖

تاثیر این دارو در زنان باردار ناشناخته و مصرف این دارو در دوران 

بارداری بر اساس تجویز پزشک است. به دلیل ترشح در شیر مادر از 

 مصرف این دارو در دوران شیردهی خودداری نمایید.

 
 

 شرایط نگهداری ❖
گرراد درجره سرانتی 30در دمای کمترر از و دور از نور و رطوبت را دارو 

 دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید..کنیدنگهداری 

 بسته بندی ❖

 20میلرری گرمری و در ب ررته بنرردی  600و  400ایرن قررره بره  ررور  

 درمان آرنگ عرضه می شود.عددی توسط شرکت داروسازی دارو

لینزولیرردن نیاسررته  ر ن میدروکری ررتالین مررواد تیرردیل دهنررد   

گلیدرررو  ن اسرررتار  پروپیرررل سرررلولزن سررردی  سرررلولزن هیدروک ررری

 اک یدتیتانیوم.اتیلن گلیدولن دیاستئارا  منیزی ن هیپرملوزن پلی

 ایران –ساخت  شرکت دارو درمان آرنگ 

 harm.cominfo@arangpآدرس اینترنتی  

 www.arangpharm.com:وب سایت

 

 

هرای حراوی مصرف همزمان محصو   حراوی تیررامین و مدمرل •

کافئینن تیروزینن تریپتوفان یا فنیل آ نین مری توانرد خ رر برروز 

 عوارض جانبی را تیدید کند.

بیوتیرک در  ور  مصرف داروی ضد انعقاد نظیر وارفرارین و آنتری •

 میور  نمایید.ریفامپینن با پزشک خود 

بینرایین به دلیل احتمال بروز سرگیجهن خواب آلرودگی و میرد   •

هنگام رانندگی و یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری دارندن دقرت 

 کنید.

و  CNSهرای آریوکس نباید به  رور  تجربری در درمران عفونرت •

 های ناشی از کاتتر استفاد  شود.همچنین عفونت

 مصرفمقدار و نحوه  ❖

 گردد.مقدار مصرف دقیق دارو توسط پزشک شما تعیین می −

ساعت  12میلی گرمی هر  600این دارو بصور  خوراکی در دوز  −

روز بخصوه درمورد مقاومت به  28روز حداکثر برای  14-10برای 

 وندومای ین مورد استفاد  قرار می گیرد.

 400های پوستین درمان بصور  تجویز خوراکی درمورد عفونت −

-روز انجام می 14-10ساعت برای  12میلی گرمی آریوک در هر 

شود. در ور  فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارون به محض 

به یادآوردنن آن را مصرف کنید مگر آنده تقریباً زمان مصرف نوبت 

بعدی دارو رسید  باشد. از دو برابر کردن مقدار مصرف خودداری 

 مل کنید.نمایید و دور  درمان خود را کا

در ور  مصرف بیش از مقدار مجاز آریوکسن فوراً با پزشک معالج  −

 تماس حا ل فرمایید.

 قره را بصور  کامل ببلعید. −

 عوارض جانبی ❖

تهررو ن اسررتفراسن اسررهالن تسییررر حررس ریررایین سررردردن بیخرروابین 

یبوسرررتن سررررگیجهن ترررقن عفونرررت قرررارری دهرررانی یرررا وا ینرررالن 

غیرطبیعرری بررودن ت ررت عملدرررد کبرردین ترراری دیرردن کرر  خررونی 

کرررراهش سررررلولهای قرمررررز خررررونن لوکرررروپنین پان رررریتوپنی و 

 .ترومبوسیتوپنی

 

 

 

 

 
 
 فیار خون کنترل نید ن فئوکروموسیتومان تیروتوک یدوز. با بیماران ✓

هرررای سرررمپاتومیمتیکومثل سرررودوافدرین ن کننرررد مصررررف ✓

نفررین  نفررینن نروراپیکننرد  عروقری ومثرل اپریداروهای منقبض

و داروهررای دوپامینر یررک ومثررل دوپررامینن دوبوتررامین  مگررر 

 در ورتی که از نظر فیارخون به دقت کنترل شوند.

هرای کننرد بیماران مبرت  بره سرندروم کارسرینووید و یرا مصررف ✓

SSRIsهرای گیرنرد  این آگونی رتحلقرههرای سرهاف رردگیضد

مپریدین یا بوسپیرون. مگرر در رورتی کره از ، HT-5سروتونینی 

 به دقت کنترل شوند.سندرم سروتونین نظر ع و  

در  ررور  مصرررف همزمرران بررا داروهررای ضرردمیگرن ونظیررر  ✓

 سوماتریپتان  و پتیدین با پزشک خود میور  نمایید.

 هشدارها ❖
مواردی از بروز  کتیک اسیدوز با استفاد  از این دارو گزارش شرد   •

است به همین دلیل در ور  بروز تهو  و استفراس مدرررن اسریدوز  

بدون علت و یا کاهش بیدربنا ن بیمار باید مرورد ارزیرابی پزشردی 

 قرار گیرد.

مصرف همزمان آریوکس و داروهرای سرروتونر یک منجرر بره برروز  •

مواردی از سندرم سروتونین شد  است. از ایرن رومصررف همزمران 

ها ها و ضد اف ردگیSSRIاین دارو با داروهای سروتونر یک مانند 

 بای تی با احتیاط  ور  گیرد.

مواردی از نوروپاتی عصق بینایین متعاقق مصررف آریوک ردر دور   •

روز  28تررر از حررداکثر دور  درمررانی تو رریه شررد  وی طررو نیهررا

 میاهد  شد  است.

نمایندن میاهد  مواردی از تینج در بیمارانی که آریوک دریافت می •

شد  است که در برخی از این بیمارانن سابقه تینج یا عوامل خ ر 

 آن وجود داشته است.

دهرد در مصرف بریش از دو هفتهنسررکوب مسرز اسرتخوان ر  مری •

کننرد  داروهرای سررکوب کننرد  مسرز بنابراین در بیماران مصررف

 استخوان و عفونت مزمن با احتیاط مصرف شود.

 

 ®آریوکس

 گرمیمیلی600و  400کشدار خوراکی لینزولید قرص رو

 موارد مصرف ❖

هرای گررم هرای ناشری از براکتریآریوکس ولینزولید  در درمران عفونرت

سرریلین و تافیلوکوکوس اورورروس مقرراوم برره مترریمثبررت مثررل اسرر

ثر بررود  و در درمرران پنومررونی و ؤانتروکرروم مقرراوم برره وندومای ررین مرر

هررای گرررم هررای جرردی پوسررت و بافررت نرررم ناشرری از ارگانی رر عفونررت

هرای گررم منفری شرود. آریروکس در درمران عفونرتمثبت اسرتفاد  مری

 گیرد.مورد استفاد  قرار نمی

 داروییتداخالت  ❖

مح رروب MAOIاختصا رریپررریر و غیربرگیررت کننررد مهررارآریرروکس

شرررود بنرررابراین احتمرررال ترررداخل برررا داروهرررای آدرنر یرررک و مررری

سررروتونر یک وجررود دارد و در  ررور  مصرررف هرر  زمرران بررا مهررار 

هرررای بازجررررب سرررروتونین باعررر  افرررزایش خ رررر سرررندروم کننرررد 

 شود.سروتونین می

تررداخل مهرر  فارمرراکولو یدی دارنررد. از  :MAOمهارکننررد  هررای  ➢

 مصرف همزمان یا با فا له حداقل دو هفته خودداری شود.

را کرراهش آریرروکس AUCریفررامپین  غلظررت پیررک پ سررمایی و ➢

 دهد.می

داروهررای سررروتونر یک  تررداخل مهرر  فارمرراکولو یدی داشررته و  ➢

 شوند.ع  افزایش خ ر سندروم سروتونین میبا

کننررردگی عررررو  برررا داروهرررای سرررمپاتومیمتیک  اثررررا  تنرررگ ➢

هررای عرررو  یررا داروهررای داروهررای سررمپاتومیمتیکن تنررگ کننررد 

 یابد.دوپامینر یک افزایش می

 

 موارد منع مصرف  ❖
 .ح اسیت شدید به آریوکس یا سایر ترکیبا  فرمو سیون ✓

هرای مهارکننرد ای از هفتره 2مصرف همزمان یا بافا رله کمترر از  ✓

MAO. 
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