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  PENTAMIDINE پنتامیدین

  این دارو در کلینیک یا بیمارستان از طریق استنشاق )نفس کشیدن( بوسیله نبوالیزر )دستگاهی که دارو را از مایع به
 همچنین ممکن است به صورت تزریق به داخل رگ نیز تجویز شود. . شودکند( داده میذرات بسیار ریز تبدیل می

 BC Transplant کند و در داروخانه مورد انتخاب خودتان قابل خریداری است. این دارو را تامین نمی 

 ?What does the medication look like  ظاهر دارو به چه شکل است؟
 )برای نبولیزه کردن( Pentamidine گرمیمیلی 300ویال 

 

        

 ?What is this medication for   موارد مصرف این دارو چیست؟
Pentamidine  الریه )عفونت ریه( معروف به برای پیشگیری یا درمان نوع خاصی از ذاتPCP   یاPJP .استفاده می شود 

 تر است.این نوع عفونت در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند )به عنوان مثال پس از عمل پیوند عضو( شایع
pentamidine   شود که فرد حساسیت به سولفا داشته باشد یا عوارض جانبی  ( زمانی استفاده میشده )تبخیر شده نبولیزه

sulfamethoxazole/trimethoprim  .در او بروز کرده باشد 

 ?How should I take this medication  این دارو را باید چگونه مصرف کرد؟

Pentamidine  توسط نبوالیزر مصرف  ماهی یکبار
 شودمی

 های مصرف داروی شما:زمان
 ____________________________ 

• Pentamidine  شود.در محیط بیمارستان، در یک اتاق مختص در آزمایشگاه عملکرد ریوی به بیمار داده می  

  پزشک مدت زمان نیاز شما به این دارو را تعیین خواهد کرد. شود.یک بار در ماه انجام می Pentamidineاستنشاق   •

    برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟
What are some possible side effects of this medication? 

 کنترل  عوارض جانبی 

شود تا قبل از  ( داده می ®Ventolinبا نام تجاری  salbutamolبه شما داروی دیگری ) درد قفسه سینه، سرفه یا خس خس سینه
pentamidine .نفس بکشید تا این مورد کاهش یابد 

  رود.از چند روز از بین میاین مورد موقتی است و پس  کاهش اشتها

 را قطع کنید.  pentamidineبه آرامی نفس بکشید؛ در صورت لزوم  سرگیجه/خستگی/کوفتگی 

 های گلو یا شربت سرفه استفاده کنید.از قرص  ،اگر عالئم بسیار آزاردهنده هستند  سرفه و گلودرد

اگر این مورد در طول درمان  . ، دهان را بشوییدpentamidineبالفاصله پس از درمان با  طعم تلخ یا طعم فلز در دهان 
 آب بنوشید.قدری  توانید روند استنشاق را متوقف کرده و رخ داد، می 

 


