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           فاصله مصرف دارو ها با غذا 

 :دارٍّایی کِ تْتزاست قثل اس غذا ٍ تا هعذُ خالی هصزف ضًَذ 

هٌظَر اس هعذُ خالی هصزف دارٍ یک ساعت قثل اس غذا یا دٍ ساعت تعذ اس غذا هی تاضذ.  هٌظَر اس هعذُ پز یعٌی تعذ غذا تا  

 دٍ ساعت تعذ خَردى غذاست.

o  هْار کٌٌذُ ّای پوپ پزٍتَى(اهپزاسٍل، پٌتَپزاسٍل( 

تْتز است ایي دارٍ ّا یک ساعت قثل اس غذا هصزف ضًَذ. در صَرتی کِ پشضک ایي دارٍ را رٍسی یک تار ًسخِ کزدُ، دستَر 

هصزف آى ًاضتا ٍ یک ساعت قثل اس صثحاًِ خَاّذ تَد. خیلی اس هزدم جاهعِ ها تِ هصزف ًاضتا ٍ تا هعذُ خالی تَجِ ًوی 

هیکٌٌذ، سهاًی کِ  گفتِ هی ضَد دارٍ قثل اس غذا هصزف ضَد، تالفاصِ دارٍ را قثل اس غذا هصزف هی کٌٌذ ٍ یا  کٌٌذ ٍ فکز

سهاًی کِ گفتِ هی ضَد دارٍتا هعذُ خالی ٍ تعذ اس غذا هصزف ضَد، دارٍ را تالفاصلِ تعذ غذا هصزف هی کٌٌذ در صَرتی کِ تا 

 ساعت تعذ غذا هصزف ضَد. هعذُ خالی ٍ تعذ اس غذا یعٌی دارٍ تایذ دٍ

هاُ( هٌجز تِ ٍاتستگی جسوی ٍ  2تایذ تَد داضت ایي است کِ هصزف طَالًی هذت هْارکٌٌذُ ّای پوپ پزٍتَى )تیص اس  

عذد اس ایي دارٍ ّا در ًسخِ،  06تزضح هیشاى تاالی اسیذ هعذُ در غیاب هصزف ایي دارٍّا هی ضَد. در صَرت ٍجَد تیص اس 

کٌین کِ تا دٍهاُ دارٍ را هصزف کزدُ ٍ سپس یک ٍقفِ یک ّفتِ ای دادُ ٍ دارٍ را هصزف ًکٌذ. سپس  تِ تیوار تَصیِ هی

 هصزف دارٍ را اس سز تگیزد.

o  لَتیزٍکسیي: تْتز است یک ساعت قثل صثحاًِ هصزف ضَد. گاّی لفظ ًاضتا خَردى دارٍ صزفا تِ دلیل خالی تَدى

خَردُ ضَد یکی تِ دلیل خالی تَدى هعذُ است ٍدیگزی تِ دلیل  هعذُ ًیست. ٍقتی گفتِ هی ضَد دارٍیی ًاضتا

ّا تایذ ًاضتا هصزف ضًَذ سیزا تیطتزیي هْار کٌٌذگی تزضح اسیذ هعذُ PPIصثح اٍل ٍقت خَردى دارٍست. هخال 

صثح اٍل ٍقت است سیزا دارٍ تیطتزیي تواس را تا سلَل ّای پاریتال هعذُ صثح اٍل ٍقت دارد. در هَرد 

 یي تِ دلیل احز اًزصی سایی ٍ تی خَاب کزدى آى تاکیذ تز هصزف ًاضتای آى کزدُ اًذ. لَتیزٍکس

o  .فَرسهایذ: تزجیحا دارٍ را تزای تیوار، صثح ّا تجَیش هی کٌٌذ تا اس ضة ادراری تیوار جلَگیزی ضَد 

o ٍسیل تْتز است قثل دارٍّای ضذ دیاتت)پیَگلیتاسٍى، گلی تٌگالهیذ( ٍ دارٍّای کاٌّذُ چزتی خَى هاًٌذ جن فیثز

اس غذا هصزف ضًَذ تِ جش هتفَرهیي کِ تْتز است آى را ٍسط غذا هصزف کزد.  تزخی دارٍ ّا را تایذ تا اٍلیي لقوِ 

 غذا هصزف کزد هخل آکارتَس، رپاگلیٌاد، ارلیستات ٍ هتفَرهیي 

o زاُ هیَُ ّای تزش : جْت افشایص جذب هیشاى آّي هَجَد در قزظ آّي تْتز است تا هعذُ خالی ٍّوقزظ آّي

سیزا ٍیتاهیي ث هَجَد در ایي تزکیثات کوک تِ  هاًٌذ پزتقال ٍ ..یا یک گزم ٍیتاهیي ث جَضاى استفادُ کزد.

 افشایص جذب آّي هی کٌذ. 

o  آلٌذرًٍات: یک ساعت قثل اس صثحاًِ هصزف ضَد تِ ّوزاُ آب فقط) چای یا آب هیَُ تاعج کاّص جذب آى هی

 ّیذ تا یک ساعت تعذ استفادُ ایي دارٍ دراس ًکطذ. ضًَذ( تِ تیوار تَضیح د

o لَراتادیي: تا هعذُ خالی 



 آموزش به نسخه پیچ ها )بسته یک(
 

o  یک اصل کلی دارٍ ّایی کِ هحل احزاتطاى سلَل ّای دستگاُ گَارش اًذ تْتز است یک ساعت قثل اس غذا هصزف

َْع ٍ استفزاغ) ضًَذ. هخال دارٍ ّایی کِ تزای درهاى دلپیچِ) ّیَسیي، دی سیکلَهیي( دارٍّایی کِ تزای درهاى ت

هتَکلَپزاهیذ، اًذاًستزٍى(، دارٍ ّای کن کٌٌذُ حزکات دستگاُ گَارش) کلیٌیذیَم سی( تْتز است قثل اس غذا 

 هصزف ضًَذ. 

  دارٍ ّایی کِ تْتز است تعذ غذا هصزف ضًَذ: در کل تْتزیي سهاى هصزف دارٍ ّای دیَرتیک یا ادرار آٍر صثح هی

 تاضذ. 

 یٌَل، تعذ غذافَکستیي، کتَتیفي آلَپز -

 پزدًیشٍلَى،: تعذ غذا ٍ ّوزاُ یک لیَاى ضیز هصزف ضًَذ.  -

 اسپزیٌَالکتَى: تعذ صثحاًِ ٍ ّوزاُ یک لیَاى ضیز هصزف ضَد.  -

 سفکسین تْتز است تعذ اس غذا هصزف ضَد تزای جلَگیزی اس تِ ّن خَردى هعذُ  -

 پزٍپزاًَل، هتَپزٍلَل در صَرت هصزف ّوزاُ غذا جذب ضاى افشایص هی یاتذ.    -

ایي دٍ دارُ تِ طَر عوذُ تَسط آًشین ّای کثذی هتاتَلیشُ هی ضًَذ. در صَرت هصزفطاى تا هعذُ خالی تَسط آًشین ّای 

ت کِ تعذ غذا، سهاًی کِ آًشین ّای کثذی هتاتَلیشُ ضذ ُ ٍ هقذار کوی اس آًْا ٍارد جزیاى خَى هی ضَد؛ تٌاتزیي تْتز اس

 کثذی اضغال ضذُ اًذ هصزف ضًَذ تا در صذ تاالتزی اس ایي دٍ دارٍ در جزیاى خَى قزار تگیزد.

 تِ دلیل عثَر اٍل اٍل کثذی تِ تیواراًی کِ پزٍپزاًَلَل هصزف هی کٌٌذ تَصیِ کٌیذ قثل غذا هصزف کٌٌذ. 

 ریَاستیگویي تعذ غذا،  -

در چزتی: هاًٌذ ای، آ، د تْتز است ّوزاُ ًاّار یا تعذ اس آى هصزف ضَد.هعوَال ًاّار چزب تزیي ٍیتاهیي ّای هحلَل  -

ٍعذُ غذایی رٍس است ّوزاُ غذاّا ی چزب تزضح صفزا افشایص هی یاتذ کِ کوک تِ جذب ٍیتاهیٌْا ی هحلَل در چزتی 

  هی کٌذ.

یی حاٍی ٍیتاهیي آ هاًٌذ هاّی، تخن هزغ ٍ ...در قزصْای راکَتاى ّوزاُ غذای چزب هصزف ضًَذ اس هصزف هَاد غذا -

  طَل هصزف ایي دارٍ خَدداری ضَد.

  قزظ ّای ایتزاکًَاسٍل ٍ فلَکًَاسٍل ّوزاُ چزب تزیي ٍعذُ غذایی رٍس هصزف ضَد. -

 کارتاهاسپیي تزای کاّص عَارض گَارضی ٍ افشایص جذب دارٍ، دارٍ را ّوزاُ غذا هصزف کٌیذ.  -

 ) تزکیثات ضذ التْاب تا ساختار غیز استزٍئیذی( تْتز است تعذ غذا هصزف ضًَذ.  NSAIDدارٍّای ضذ درد  -

 سالیسیالت ّا هاًٌذ آسپزیي تْتز است تعذ غذا هصزف ضًَذ.  -

 


