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 DAPSONEداپزون 

  شود. این دارو به صورت قرص خوراکی موجود است و در صورت لزوم به صورت مایع مخصوص ساخته می 
 BC Transplant  کند و بنا به انتخاب خودتان در داروخانه قابل خریداری است. این دارو را تامین نمی 

 ?What does the medication look like  ظاهر دارو به چه شکلی است؟
لطفاً  . های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک داروی خود را در بخش زیر مشاهده نکنید مارک

 صورت داشتن هر گونه سؤالی با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید. در 

 
 گرمیمیلی  100در اندازه  Dapsone قرص

 
 

 ?What is this medication for   موارد مصرف این دارو چیست؟

Dapsone  الریه )عفونت ریه(، معروف به برای پیشگیری یا درمان یک نوع خاصی از ذاتPCP  یاPJP   استفاده
.  تر است این نوع عفونت در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند )به عنوان مثال پس از پیوند عضو( شایع  شود. می

Dapsone  د یا دچار عوارض جانبی  شود که فرد به سولفا حساسیت داشته باشزمانی استفاده می
sulfamethoxazole/trimethoprim  .شده باشد 

 ?How should I take this medication  این دارو را باید چگونه مصرف کرد؟
 مصرف کنید سه بار در هفتهاین دارو را 

 صبح( 9)مثال  
 زمان و روزهای مصرف داروی شما:

 ______________________________________________ 

 

  این دارو با یا بدون غذا قابل مصرف است. •

 داروهای دیگرتان قابل مصرف است. توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با می •

 :Missed Dose or Vomited Dose شده: باال آوردهشده یا دوز فراموش  
داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را   ،، به محض به یاد آوردننوبت دوز را فراموش کردیداگر یک 

اگر کمتر از نصف مدت زمان تا نوبت بعدی مانده، دوز فراموش شده را نادیده بگیرید و   در زمان مقرر مصرف کنید.
داروی خود را دو برابر نکنید یا دوز اضافی   دهید.مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه 

  مصرف نکنید.

یا مشاهده کردید که مقداری از دارو باال آمده است، مصرف   استفراغ کردیددقیقه پس از مصرف دارو  30اگر ظرف 
 هید. در غیر این صورت، مصرف داروی خود را فقط طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه د . دارو را تکرار کنید 
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  برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

 What are some possible side effects of this medication? 

 کنترل  عوارض جانبی 

در روزهای آفتابی در بیرون از خانه کاله، لباس آستین بلند و شلوار یا دامن بلند   حساسیت به آفتاب 
  30)عامل محافظت در برابر آفتاب( حداقل   SPFاز لوسیون ضد آفتاب با  بپوشید.

 استفاده کنید. 
Dapsone های  ممکن است تعداد گلبول

 سفید و قرمز خون شما را کاهش دهد.
 
ممکن است ریسک عفونت و خونریزی شما  

 باال برود 

 خواهد شد. های خونی شما انجام آزمایش خون منظم برای بررسی تعداد سلول 
  در صورت داشتن موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:

 

 ها یا عالئم عفونت )تب یا لرز، سرفه، گلودرد یا درد یا مشکل در دفع ادرار( نشانه •

 های قرمز خون )ضعف یا خستگی، غش کردن، سبکی سر(عالئم کاهش گلبول •
  پیوند خود اطالع دهیددر اسرع وقت به پزشک یا تیم  بثورات پوستی یا خارش 

 
 


