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 تداخالت دارویی : 

دیگوکسین ممکن است با بسیاری از داروهاای ماورد             

 استفاده در بیماران قلبی تداخل داشته باشد.

درصورت استفاده از هرنوع داروی قلبی ، به پزشک خاود      

 اطالع دهید.

مصرف همزمان آمیودارون ، دیلتیازم ، کینیدین و وراپامیل          

با دیگوکسین ، خطر مسمومیت ناشی از دیگوکسایان را            

تواند در     افزایش می دهد. تزریق وریدی سریع کلسیم می        

هاای    کند سبب آریتمی    بیماری که دیگوکسین دریافت می    

خطرناک شود. در صورتی که هریک از ایان داروهاا را                

مصرف می کنید ازدتغییر دوز تعیین شده توسط پازشاک           

 معالج خودداری کنید.

داروهای کاهنده پتاسیم خاون مااناناد فاروزماایاد،               

، استروئید ها و برخی آنتی بیوتیک هاا ،             Bآمفوتریسین  

احتمال بروز مسمومیت ناشی از دیگوکسین را افازایاش           

 میدهند.

آنتی اسیدهای حااوی      غذاها و مکمل های حاوی فیبر و          

را حداقل دو ساعت قبل یا باعاد از             منیزیم و آلومینیم،  

 دیگوکسین مصرف نمایید.

 مالحظات غذایی :

 دیگوکسین را می توانید با غذا یا معده خالی میل نمایید.

مصرف غذاهای پرفیبر مانند سبزیجات و میوه جات هماراه    

 با دیگوکسین ، ممکن است موجب کاهش جذب دارو شود. 

نشانی :  بابل ، چهار راه فرهنگ  ، خیابان  شهید مصطفی 

 مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژادخمینی  ، 
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منابع :  داروهای ژنریک،دکتر فاطمه تیموری و همکاران، 
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مصرف نمک  و مواد غذایی حاوی سدیم زیاد را در برنامه               

 غذایی محدود کنید.

 خودمراقبتی :

دیگوکسین می تواند باعث خواب آلودگی شود بنابراین تا          

زمان مشخص شدن میزان تاثیر آن برشما ، از رانندگی و یا             

انجام کارهایی که نیاز به دقت و هوشیاری دارد، پرهیز              

 کنید.

مصرف الکل، خواب آلودگی و گیجی ناشی از دارو را تشدید           

 می کند.

هر روز پیش از مصرف دیگوکسین، نبضتان را به یک دقیقه           

بشمارید. اگر این کار را بلد نیستید از یک پزشک یا پرستار            

دقیقه یا    06بخواهید آن را برای شما بیاموزد. اگر نبضتان          

کمتر بود، پیش از مصرف داروی آن روز، با پزشکتان               

 مشورت کنید 

تهوع شدید، در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید:            

   استفراغ و اسهال



 

النوکسین، النوکسی کَپس، دیجیتِک     این دارو، به نام های       

 نیز معروف است. و کاردوکسین

دیگوکسین نیروی انقباضی قلب را افزایش داده و هدایات          

شود که ضرباان      باعث می  دهد و   الکتریکی آن را کاهش می    

 تری بزند . قلب با شدت بیشتر و ریتم منظم

یا گایااه      (digitalis plant)دیگوکسین از گیاهی به نام   

 شود.   انگشتانه، گرفته می

ی قلبی و یا نارسایی های قلبی و          این دارو در هنگام سکته    

یا  انقاباا        برای درمان فیبریالسیون دهلیزی      همچنین  

بی نظم رشته های عضالنی مربوط به دهلیز در قلب نایاز         

 گردد. استفاده می

 :  مقدار و نحوه مصرف دیگوکسین

دیگوکسین داروی بدون نسخه نیست و با توجه باه ناوع             

 بیماری شما ، توسط پزشک معالج تجویز می گردد.

 ، بروشور دارویی قبل از شروع درمان با داروی دیگوکسین

داخل بسته را به دقت مطالعه کنید تا اطالعات جامعای را             

راجع به دارو به دست آورده و از عوار  جانبی احتماالای             

 آن مطلع شوید. 

دوز و مقدار داروی دیگوکسین از فردی به فارد دیاگار               

متفاوت است. لذا دارو را دقیقًا همانطور که پزشک برایتان            

تجویز کرده ، استفاده نموده و از کام یاا زیااد کاردن                  

خودسرانه مقدار و مدت زمان مصرف اجتناب ناماایایاد.            

تاواناد      ی داروی دیگوکسین، مای       مصرف بیش از اندازه   

شود در شیرخواران و کاودکاان          کُشنده باشد. توصیه می    

 سال دوزهای روزانه تقسیم شوند.6۰کوچکتر از 

دارو را به طور منظم مصرف کرده و دوره درمان را کاامال               

کنید، حتی اگر مدتی پس از مصرف  دارو احساس خاوبای             

 دارید یا عالئمی ندارید. 

 نباید مصرف دیگوکسین را به صورت ناگهانی قطع کنیدد         

 زیرا ممکن است منجر به بدتر شدن وضعیت شما شود. 

استفااده   هر روز، سر یک ساعت معین        سعی کنید دارو را   

کنید. قبل از اینکه داروی شما تمام شود، آن را خریاداری             

 کنید تا بدون دارو نمانید.  

اگر مصرف دارو را فراموش کردید، به محض اینکه به یااد             

ساعات، باه      ۰۱آوردید،آن را مصرف کنید. اما اگر کمتر از  

زماِن مصرف بعدی مانده، دوِز فراموش شده رامصرف نکنید         

 را مصرف کنید.  دیگوکسین و فقط در نوبت بعدی،

دوز دقیق فرم مایع داروی دیگوکسین را باا ابازارهاای              

 ازقاشقگیری اندازه گرفته، مصرف نمایید و  مخصوص اندازه

 آشپزخانه استفاده نکنید. 

در زمان انجام تمرینات جسمانی و ورزش کردن و یا هنگام           

قرار گیری در هوای بسیار گرم، مایعات به میزان کاافای             

بنوشید و مواظب باشید تا دچار کم آبی و گارماازدگای               

نشاویاد. زیارا در         

صورتی که دچاار از      

دست دادن آب بادن     

به صورت زیاد شوید،    

عالئم مصرف بیش از     

حد دیاگاوکسایان      

 ممکن است رخ دهد. 

اگر فیبریالسیون بطنی دارید، نبایاد از داروی          هشدار :    

 دیگوکسین استفاده کنید. 

 عوارض جانبی متداول :

دیگوکسین معموال عوار  زیادی ایجاد نمی کند. با ایان            

 حال ممکن است برخی عوار  ناخواسته بروز کند.

حالت تهوع، اسهال ، احساس ضعف یا سرگیجه ، ساردرد،           

اضطراب، افسردگی، خواب آلودگی، احساس سبکی سر ،         

دیدن یا شنیدن چیزهایی که وجود خارجی ندارند، تااری          

 دید یا زردی در میدان بینایی


