
شربت فارمنتین همان کوآموکسی کالو میباشـد  
میلی گرمـی موجـود   457و 228به صورت که

تعیین مصرف هر یک از ایـن شـربت،   . می باشد
.توسط پزشک انجام می شود

:موارد مصرف
آنتی بیوتیک می باشد و در عفونت هاي مجاري 

تناســلی،عفونت گــوش میانی،مجــاري   -ادراري
تنفسی،برونشـــیت،عفونت هـــاي شـــکم،عفونت 

.استفاده می شود...شدید دندان و

:نحوه و میزان مصرف دارو
بـر  ومیزان مصـرف دارو طبـق دسـتور پزشـک     

2کـه اغلـب   . اساس سن و وزن کودك می باشد
مقــدار آن در .مــی شــود بــار در روز تجــویز 

:نوزادان بصورت ذیل می باشد

 ماه3کمتر از نوزادان با سن:
.میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن15
 و کودکان بـا  ماه3بیشتر از نوزادان با سن

:کیلوگرم40وزن کمتر از 
میلـی گـرم بـه ازاء هـر کیلـوگرم      5/22تا 7/6

.وزن بدن

:موارد منع مصرف

بر ایجاد اثر درمانی ممکن است هر دارویی عالوه 
در صــورت .ســبب عــوارض ناخواســته نیــز شــود

؛وجود سابقه حساسیت آلرژیک به پنی سیلین ها
یرقان و اختالل کبد ناشی از مصرف پنی سیلین یا 

.نباید مصرف شود، این داروکوآموکسی کالو

:عوارض

شامل تهوع ،اسـتفراغ، کهیـر، تـب، درد مفاصـل،     
هپاتیــت، یرقــان، کولیــت و بــه نــدرت ســرگیجه  

در صـورت  .وسردرد و تشنج گزارش شده اسـت 

ــه    ــع و ب ــرف دارو قط ــدید مص ــنش ش ــروز واک ب
.پزشک مراجعه شود

:روش تهیه سوسپانسیونن خوراکی

از آب جوشیده سرد استفاده شود و در صـورت  
عدم  استفاده از آب جوشیده سـرد، اثـر دارو از   

ابتدا پودر را تکان داده تا از هم باز . بین می رود
شود و سپس آب جوشیده سرد شده را تـا خـط   

اضـافه کنیـد و سـپس    بـه آن  نشانه روي ظرف،
.شیشه را خوب تکان دهید

. دارو باید در یخچال نگهداري شود

٢٣۴
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:توصیه به والدین

Z توجه کنیدوجود خون در ادرار به.

Z به عالیمی مانند اسهال،دردهاي شکمی وخون
در مــدفوع توجــه شــود و بالفاصــله بــه دکتــر 

. اطالع داده شود

Z   ممکن است از زمان شروع دارو تا یـک هفتـه
.بعد ضایعات پوستی به وجود آید

Z یبــه وضــعیت تــنفس از نظــر تعــداد و ســخت
.تنفس توجه گردد

Z   مصـرف  ،دارو را می توان قبـل و بعـد از غـذا
.کرد

Zبـا  همـراه  ربت را مـی تـوان بـه تنهـایی یـا      ش
.نوشیدنی دیگري مصرف کرد

Zمصــرف مایعــات،در صــورت وجــود اســهال
.زیاد شودخوراکی

Z،10به مدت درصورت باز شدن درب شربت
.شودروز در یخچال قابل نگهداري 

Z  روز اسـت  14تـا  10طول دوره مصـرف دارو
که پزشک تعیین می کند که باید دوره درمان 

. را کامل کرد

Z درجـه  24دارو دور از نور ودر درجه حرارت
.نگهداري شود

هوالشفاء

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
گیالن 

شهریور رشت17آموزشی و درمانی مرکز 

١ ۵۶

:تهیه و تنظیم

کمیته آموزشی بخش عفونی
زیر نظر سوپروایزر آموزشی

1395ماهآبان

: منابع

  ــا،داروهاي ژنریــک ایران،تهــران آثــار .محتشمی،رض
1391سبحان

 ،ــپهري ــول ســــــ ــا، سبحانی،عبدالرســــــ غالمرضــــــ
.1385فارماکولوژي، اندیشه آور 
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