
                                                                                                                                             

   

 

 
       

 

 

 معاونت درمان

 بسمه تعالی

 ام اس در بیماران ) تبازیو(  تری فلونماید فرم تدوین راهنمای تجویز

 تواتر خدمتی مدت زمان ارائه بعد از   تجویز توصیه های قبل و توضیحات

تجویزکننده  شرط تجویز

صاحب 

 صالحیت

کاربرد 

 خدمت

 

 نام دارو

 اندیکاسیون کنترا اندیکاسیون 

ستتتار در   2تا   الف: دارو ممکن استتت 

باق  نابرا     یخون  ند ب ما  نیدر طور ا نیب

بر   ووارض حتمتتا رو       متتدع وهوب 

  مناستتتج و ود  یاز باردار  یریشتتت یپ

کو  ییاز مصتترد دارو ا ماریداشتتتو و ب

ود  ش یم ری فلونامایدسبج تداخل در ت

 .دینما زیپر 

 یمارینوع ب نیعتری:  شتتتا RRMSب: 

 ی ا افتوی استتتاسام اس استتت  کو بر 

تا  ریو تفستتت ینیبال    CSF ای  MRI جین

 .شود یم دییتأ س یتوسط نورولوژ

ما   مار یب  ی زیو یج: در دورب  ا  حت

 کنترر گردد ماریفشار خون ب

سار در خون    2کو دارو تا  یید: از آنجا

دد  گر باردار مار یماند چنانچو ب     یم یباق 

ل    ایتت فزا  یل ی بتتو  ر د نس     شی ا ترا

بد  یناز ا   یمآ با    دای پ یک ند  از   دی ک

 یازپاکس  یبرا نیرامیکلست  ایشارکور  

 دارو استفادب گردد.

م  * بد  یتستتتت ا  اًحت  کی  یوملکرد ک

ماب   6دارو سپس در   زینوب  قبل از تجو

  چک انویبو صورع ما  زیاور بعد از تجو

بار   کی ماب   2ماب   ر   6شتتتود و بعد از  

چو م      ی ا  میآنز زانیچک شتتتود  چنان

بد   شیافزا یعیطب زانیبرابر م 3بو   یک

ف  ی  بو م  ا   3 - 2 زانیدارو قطع و اگر 

بتتو LFT برستتتتد   یع ی طب   زانی م برابر  

 چک شود. یصورع  فت 

مانند درد   ی* در صتتورع بروز ووار تت 

معدب، ت وع و استتتتفراک، کا ش اشتتتت ا، 

پوستتت  و   یزرد ای شتتتدن ادرار و  ربیت

 ملتحمو بو پزشک اطهع دادب شود.

صورع وقوع باردار   عأیسر  دیبا ی* در 

دارو قطع شتتدب و بو پزشتتک اطهع دادب   

 شود.

قبل از شتتتروع  PPD یتستتت  پوستتتت *

 .انجام شوددرمان 

ستتتتتتاس ا بتتتتر

شک   دیصهحد  پز

تا زمان پاستتته بو     

 شی دایتتپ  ایتتدارو 

ودم اثر  ایووارض 

بو   ازی و ن یبخشتتت

ختتطتتو    ریتتیتتتتت تت

  زیتتتتتجتتو یتتیدارو

 .گردد یم

ودد   کی روزانو  

 یلیم 14قرص 

 یگرم

 حساسی  بو دارو -

 یبو باردار صمیمت -

 دیمشتتتکهع شتتتد -

 یکبد

وتتدم مصتتتتترد   -

سج      شن منا سپ کنترا

 یدر سن بارور

مصتتترد  مزمان    -

لونتتامتتا     یدارو ف   دیتتل

ت     ستتتمی  تت  رومتتا

 یمفصل

ختتط اور درمتتان در 

بو ام اس     مار مبته  بی

بود           ب  ننتتدب  ک وود 

 ( RRMS)یابندب 

و ادامتتتو دارو در 

صتتورع ت ییر ستتیر  

 بیماری بو

Secondary 

Progressive  بتتتا

 دستور پزشک معالج

 نورولوژیس 

 

 سرپایی

 

 دیفلونما یتر

 )تبازیو(
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