پنتوپرازول:

گزٍُ درهاًي :هْار کٌٌذُ پوپ پزٍتَى
هكاًيسن اثز :تا هْار پوپ  H+ /K+ ATPسلَلْای پارضيال هعذُ ,تاعث هْار تزضح اسيذ هعذُ هي ضَد.
هَارد هصزف: :درهاى اختالالت هزتَط تِ افشایص تزضح اسيذ هعذُ اس جولِ سٍليٌگز ادیسَى ,درهاى ضزایظ حاد ٍ
ًگْذارًذُ فزسایص هزی ًاضي اس  ,GERDکاّص رفالکس هعذُ تِ هزی ,درهاى سخن هعذُ
هقذار ٍ ًحَُ تجَیش :در درهاى ضزایظ حاد فزسایص هزی ًاضي اس  04 GERDهيليگزم یک تار در رٍس تزای ّ 8فتِ ٍ
درصَرت عذم تْثَدی هذت درهاى افشایص هي یاتذ ٍ هقذار هصزفي در ضزایظ ًگْذارًذُ درهاى فزسایص هزی  04تا 04
هيليگزم یک تار در رٍس است 04 .هيليگزم دٍتار در رٍس ًيش جْت درهاى اختالالت هزتَط تِ افشایص تزضح اسيذ هعذُ اس
جولِ سٍليٌگز ادیسَى استفادُ هيطَد 04.هيليگزم یک تار در رٍس تزای درهاى سخن هعذُ تِ هذت ّ 0فتِ ٍ در صَرت
عذم تْثَدی درهاى اداهِ هي یاتذ.سهاى هٌاسة هصزف دارٍ قثل اس غذا تخصَظ قثل صثحاًِ هي تاضذ.
فارهاکَکيٌتيک :جذب گَارضي هٌاسثي داردً.يوِ عوز دارٍ یک ساعت است .حذاکثز اثز دارٍ عزض  2/5ساعت پس اس
هصزف ایجاد هيطَد ,.تَسظ آًشین ّای کثذی اس جولِ  CYP3A4ٍ CYP2C19هتاتَليشُ هيطَد %07 .دارٍ اس
عزیق ادرار دفع هيطَد.
هَارد هٌع هصزف :در افزادی کِ حساسيت تِ پٌتَپزاسٍل یا سایز هْارکٌٌذُ ّای پوپ پزٍتَى کِ ساختار تٌشایويذاسٍل
دارًذ
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هَارد احتياط :در تذخيوي گَارضي ٍ عفًَت ّای گَارضي تِ غلت پَضاًذى عالئن احتياط هصزف دارد .هصزف عَالًي
هذت هْارکٌٌذُ پوپ پزٍتَى تاعث اختالل در جذب تزخي اهالح ٍ ٍیتاهيي ّا اس جولِ ٍیتاهيي  ٍ B12هٌيشین هيطَد.
آتزٍفي هعذُ تا هصزف عَالًي هذت دارٍ گشارش ضذُ است.
تارداری ٍ ضيزدّي :در دٍراى تارداری ردُ  Bهيثاضذ .در ضيز دّي ٍارد ضيز هيطَد در صَرت لشٍم تا پشضک هزتَعِ
هطَرت ضَد.
عَارض جاًثي :سز درد  ,سزگيجِ ,ادم هحيغي ٍ صَرت ,حساسيت پَستي ,اسْال ,درد ضكن ,استفزاغ,
افشایص عفًَت تٌفسي فَقاًي در کَدکاى ,خطكي دّاى ,دٍتيٌي ,درد عضالًي  ,آتزٍفي هعذُ
تذاخل ّای دارٍیي :دارٍّای القا کٌٌذُ قَی آًشین  CYP2C19تاعث افشایص هتاتَليسن پٌتَپزاسٍل هيطَد ,در
صَرت لشٍم هصزف تِ پشضک خَد اعالع دّيذ .هْار کٌٌذُ پوپ پزٍتَى تاعث کاّص سغح سزهي دارٍّایي کِ جذب
گَارضي آًْا ٍاتستِ تِ اسيذ هعذُ است  ,هيطَد اس جولِ ایتزاکًَاسٍل .هصزف ّن سهاى دارٍّای هْارکٌٌذُ پوپ
پزٍتَى تا دارٍی ارلَتيٌية ٍ دالٍیزیذیي هٌع هصزف دارد .پٌتَپزاسٍل تاعث افشایص سغح سشهي تَپَتكاى هيطَد اس ایي
رٍ درصَرت هصزف تِ پشضک خَد اعالع دّيذ.
تستِ تٌذی :تستِ ّای 40عذدی
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