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  SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIMتری متوپریم  /  سولفامتوکسازول

 شودنیز شناخته می Septra® ،Sulfatrim® ،Bactrim® ،cotrimoxazoleهمچنین با نام تجاری  ➢
  شود.این دارو به صورت یک قرص خوراکی موجود است و در صورت لزوم به شکل مایع مخصوص ساخته 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؟
ً . های مختلفی برای این دارو وجود دارد و ممکن است دقیقاً مارک داروی خود را در قسمت زیر مشاهده نکنید مارک   لطفا

 اگر سؤالی دارید با داروسازان عمل پیوند خود مشورت کنید. 

  قرص
Sulfamethoxazole/Trimethoprim 

 )تک دوز( 

 

  قرص
Sulfamethoxazole/Trimethoprim 

 )دو دوز( 

 
          

 

 ?What is this medication for   موارد مصرف این دارو چیست؟
که توسط یک   PJPیا    PCPبیوتیک ترکیبی است که برای پیشگیری یا درمان نوعی عفونت ریوی به نام  این یک آنتی 

این نوع عفونت در بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند )به عنوان مثال پس از   شود.شود، مصرف می قارچ ایجاد می 
  تر است.عمل پیوند عضو( شایع 

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

 مصرف کنید  روزی یکباراین دارو را  
 صبح(  9)به عنوان مثال  

 
 ______________  های مصرف داروی شما:زمان

 ساعات و روزهای هفته داروهای شما: در صورتی که این دارو را سه بار در هفته مصرف کنید 
 

 

  یا بدون غذا قابل مصرف است.این دارو با غذا   •

مهم است  سایر داروهایتان قابل مصرف است.می توان آن را در هر زمانی از روز مصرف کرد و همزمان با  •
 تا مقدار )سطح دارو( در بدن شما ثابت بماند.  کنید که داروهای خود را هر روز در ساعت معینی مصرف

این موضوع به جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه کمک می  . به همراه مصرف این دارو یک لیوان کامل آب بنوشید  •
  کند.

این دارو متعلق به دسته داروهای سولفا است و در صورت داشتن حساسیت به داروهای سولفا، بسیار مهم   هشدار:
  ا مطلع کنید.است که پزشک ر
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 :Missed Dose or Vomited Dose شده: باال آوردهشده یا نوبت فراموش 
داروی خود را مصرف کنید و سپس نوبت بعدی خود را   ،، به محض به یاد آوردناگر نوبت یک دوز را فراموش کردید

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   مصرف داروی خود را طبق برنامه مقرر از نوبت بعدی ادامه دهید.

  کنید.مصرف ن

یا مشاهده کردید که مقداری از دارو باال آمده است، مصرف   استفراغ کردیددقیقه پس از مصرف دارو  30اگر ظرف 
 در غیر این صورت، فقط از نوبت مقرر دوز بعدی خود ادامه دهید. . دارو را تکرار کنید 

  برخی از عوارض جانبی احتمالی این دارو چیست؟

What are some possible side effects of this medication? 

 نترل ک عوارض جانبی 
اگر عارضه   دارو را با غذا مصرف کنید. ،برای به حداقل رساندن این عارضه جانبی تهوع، استفراغ، اسهال

 با پزشک خود مشورت کنید. ،آزاردهنده است یا تداوم دارد

 با پزشک خود مشورت کنید. ، اگر این عارضه آزاردهنده است یا تداوم دارد سرگیجه

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

 پیوند خود اطالع دهید  در اسرع وقت به پزشک یا تیم بثورات پوستی یا خارش 
 

 
 


