
 

 

  

0Bاطالعات دارویی 
1BMedication Information: Farsi 

2B اتامبوتل)Ethambutol( 
 

 : عوارض جانبی احتمالی
 تهوع، استفراغ •
 بيحسی دستها و پاها، احساس سوزش •

 : گزارش دهيد
 .درصورتی که سابقۀ مشکالت کبدی یا کليوی دارید •

 :بالفاصله به پرستار اطالع دهيد
شد، یا در تشخيص رنگها  اگر در دید شما تغيير ایجاد •

 .مشکل داشتيد
 

3Bپيرازیناميد )Pyrazinamide( 
 

 : عوارض جانبی احتمالی
 تهوع، استفراغ •
 )یرقان( جوشهای پوستی، زردی •
 تورم و درد توام  •
 تب •
 بی اشتهایی •

 : گزارش دهيد
 .سابقۀ نقرس داریداگر  •
 . دارید) قند خون باال(سابقۀ دیابت  اگر •
 .باردار هستيد اگر •

 :عملهادستور
 .آب بنوشيد) ليتر 2(فنجان  8روزانه حداق  •

 

4B ریفامپين)Rifampin( 
 : عوارض جانبی احتمالی

 ، اسهالتهوع، استفراغسوزش قلبی،  •
 جوشهای پوستی، تعرق، زردی پوست •
 تيرگی ادرار، روشنی مدفوع  •
 آب ریزش چشم •
 خواب آلودگی •
 تب •
 دردناکی دهان و زبان •

 : گزارش دهيد
 .کنيدمله، ایدز یا دیابت مصرف میداروهای آسم، ح اگر •
 . کنيدداروهای قلب یا فشارخون باال استفاده می اگر •
کمادین (درصورتی که داروهای رقيق کنندۀ خون  •

(Coumadin) (کنيدمصرف می. 
کنيد، یا نورپلنت قرصهای ضدبارداری استفاده میاگر  •

 .تزریق می کنيد) Depo-provera(اید، یا دپو پرو ورا کاشته
 .کنيداستروژن مصرف می ،اگر برای جایگزینی هورمونی •

 :دستورعملها
 .شوندنارنجی رنگ می) اشک، عرق، ادرار(مایعات بدن  •
 .شونداز لنز چشم استفاده نکنيد زیرا آلوده می •
. ممکن است پوست شما به نور خورشيد حساستر شود •

 .ضدآفتاب استفاده کنيد
ممکن است برخی از روشهای پيشگيری از بارداری موثر  •

از روشهای دیگری برای پشتيبانی استفاده کنيد، . نباشد
 . مانند کاندوم

5B ایسونيازید)Isoniazid( 
 : عوارض جانبی احتمالی

 ، یبوستتهوع، استفراغ •
 سوزش، درد بيحسی دستها و پاها، احساس •
 تغيير در دید، زردی چشم  •
 دی پوستجوشهای پوستی، زر •
 بی اشتهایی •
 )کوکاکوال/به رنگ چای( رتيرگی ادرا •
 تب یا لرز •

 : گزارش دهيد
 .کنيداگر داروهایی برای حمله استفاده می •
 .اگر سابقۀ حمله دارید •

 دستورعملها
بهتر است هنگام مصرف این دارو از نوشيدن الکل خودداری  •

 ). آبجو، شراب، ویسکی(کنيد 
ها به شما داده شده، مصرف را که همراه دارو 6ویتامين ب  •

 . کنيد
اگر سرخی در شما پدیدار شد، از خوردن غذاهایی مانند پنير  •

و گوشت کهنه، سس سویا، لوبيای سویا شامل عصارۀ آن، 
، نخودبرفی یا )لوبيا فاوا(سوپ ميسو، لوبيا سبز ایتاليایی 

 ،)sauerkraut(شده و آپ پز با سرکه  باقال، کلم رنده
، شراب، آبجو و (Marmite)ليظ مخمر کيمچی، عصارۀ غ

 .خودداری کنيد آبجوی بدون الکل
 
 

بالفاصله به پرستار اطالع 
 :دهيد

 .اگر به هر دليلی مصرف داروها را متوقف کردید •
اگر در حين مصرف داروها عوارض جانبی آن در شما  •

 . پيدا شد
 
 
 

 :ادارۀ بهداشت
 
 
 
 
 
 

 _______________________________________ تلفن 
 

  ______________________________________________________
 Patient's signature
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