
 

 

 راهنمای دارو: اطالعات برای مصرف کننده

 آهسته رهش قرص ،گرم میلی 055پنتاسا 

 سال به باال و بزرگساالن 6کودکان  درجهت استفاده 

 ماده فعال: مزاالزین

 را به دقت مطالعه نمایید . زیرا حاوی اطالعات مهمی برای شما است. راهنما ،دارو  این از استفاده از قبل

 داشته باشید. به مطالعه آن نیاز ممکن است مجددا. نگهدارید راراهنما  این -

 . بپرسید خود داروساز یا از پزشک بیشتر، سوال در صورت داشتن -

ست. آن  شده  تجویز شما  برای دارو این - ست  ندهید. ممکن قرار دیگران اختیار در را ا سیب  آنها به ا  برساند،  آ

 باشد. می شما عالئم همانند آنها عالئم اگر حتی

 یا پزشووکراهنما ، این در شووده ذکر موارد از غیر عارضووه هر در صووورت تشوودید هر یک از عوارن جانبی ویا -

 دهید. قرار جریان در را خود داروساز

 چیست و چه کاربردی دارد آهسته رهش گرمیمیلی  055پنتاسا  قرص

 .می باشدروده ای  داروی با جذب رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص

 موارد زیر استفاده می شود: در رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص

 پیشگیری از عود مجددو  حاد ) التهاب روده بزرگ همراه با زخم( درمان کولیت اولسراتیو .1

 فعال  crohn`sبیماری جلوگیری از پیشرفت عالئم در  .2

 بدانید رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرصنکاتی که باید قبل از استفاده از 

 تفاده نکنید اگر:سا رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرصاز 

 گرمی میلی 055 پنتاسا  قرصیا دیگر مواد تشکیل دهنده   یا دیگر مشتقات آن  سالیسیلیک اسید   ،  به مزاالزین -

 دارید. حساسیت رهش آهسته

 هستیدمبتال  حادکبدی یا کلیوی  نارساییبه  -



 

 احتیاط الزم را بعمل آورید اگر: رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرصدر مصرف 

  هستیدبه نارسایی کبدی مبتال 

   سایی کلیوی مبتال ستید به نار صوص در فاز اولیه بیماری، عملکرد کلیوی   ه م کنترل بطور منظ باید)بخ

 شود(

 ه قرار گیرد.سال مورد استفاد 6نباید در کودکان کمتر از  رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص 

 

 :دیگر داروها مصرف

هسووتید، یا اخیرا اسووتفاده کرده اید، یا شووامل داروهای بدون نسووخه دیگر هر نوع داروی اگر در حال اسووتفاده از 

  ممکن است استفاده کنید، به پزشک یا داروساز خود اطالع دهید.

شده ، از قبیل      درترکیب درمان شناخته  سیک  ست منجر   NSAIDبا دیگر عوامل نفروتوک هاو آزاتیوپرین ممکن ا

با مزاالزین ممکن اسووت سووبب افزایش خطر دیسووکرازی  در ترکیبدرمان  به افزایش واکنش های کلیوی شووود.

 مرکاپتوپورین گردد. - 6در بیماران دریافت کننده آزاتیوپرین و  یخون

 :هشدارهای خاص و موارد احتیاطی

 در صورتیکه بیمار دچار خونریزی  گزارش شده است.  بندرت دیسکرازی خونی حاد در ارتباط با مصرف مزاالزین   

در صورت مشاهده دیسکرازی  گیرد. صورتباید  آزمایش خون ،شود، پورپورا ، کم خونی، تب یا گلودرد بدون علت

شکوک، درمان باید مت  شود. وخونی یا موارد م ساس با اینحال، در درمان بیماران  قف  ساالزین )خطر     ح سولفا به 

ر موارد نادر د .ی باید مدنظر قرار گیرندجوانب احتیاطو بیماران مبتال به نارسایی کبدی آلرژی به سالیسیالت ها( 

 واکنش های ازدیاد حساسیت قلبی وابسته به مزاالزین ) التهاب میوکارد و پری کارد( گزارش شده است.

 شیردهی  اری وبارد

 بارداری قرار دارد.دوران مصرف دارویی در  Bدر گروه  ، رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص

 قبل از استفاده و مصرف هر دارو با پزشک خود ویا داروساز مشورت نمایید.

 بارداری 



اطالعات بدسووت آمده از تعداد  .بارداری موجود می باشوود دوراناسووتفاده از مزاالزین در  مورددرکمی  اطالعات

 در پی مصرف مزاالزین بارداری یا سالمت جنین یا نوزاد موثر بر محدودی از زنان باردار ، هیچگونه عوارن جانبی

 نشان نمی دهند. رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص، ماده فعال 

ا در رمصرف این دارو   ریسک های  بهنسبت  مزایا پزشک معالج شما برتری    باردار هستید، تنها درصورتی که   اگر

 استفاده نمایید. رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرصباشد، از نظر گرفته 

، اختالالت خونی )لوکوپنی، ترومبوسوویتوپنی، آنمی( پنتاسووا بوده اند درمان با آنها تحت مادران در نوزادانی که 

 گزارش شده است.

 شیردهی

اسووتیل مزاالزین ، یکی از متابولیت  .موجود می باشوود شوویردهی طیاسووتفاده از مزاالزین  مورددرکمی  اطالعات

شود.     شح می  شیر مادر تر سهال      های مزاالزین، و مقادیر کمی مزاالزین در  سیت مانند ا سا واکنش های ازدیاد ح

 رهش آهسته  گرمی لیمی 055 پنتاسا  قرص بنابراین، حین شیردهی، تنها درصورتی از   نباید نادیده گرفته شوند. 

ستفاده نمایید که   شما برتری مزایا به   پا شک معالج  سک های ز شد.  ری صورتی که نو  آن را در نظر گرفته با زاد در 

 شما به اسهال مبتال شد، بعد از مشورت با پزشک شیردهی باید متوقف شود.

 آالت ماشینرانندگی و استفاده از 

 آالت ندارد.ماشین استفاده از توانایی تاثیری بر رانندگی و  رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص

 رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرصنحوه مصرف 

شه مطابق  ستور  با همی شک  د سا  قرصاز  خود پز سته  گرمی میلی 055 پنتا صورت    رهش آه ستفاده نمایید. در  ا

شورت نمایید.      ساز م شک یا دارو صورت زیر      عدم اطمینان با پز صرف، دوز معمول ب صورت عدم درج میزان م     در 

 می باشد:

 بزرگساالن

سراتیو   جهت شک حداکثر تا   حاددرمان کولیت اول صورت روزانه و دوزهای منفرد برای   4، پز گرم مزاالزین ب

سا  قرص 4شما می توانید حداکثر تا   شما تجویز می کند.  سته  گرمی میلی 055 پنتا صورت   رهش آه دوبار در ب

 روز مصرف نمایید.



شک معموال  جلوگیری از اپیزودهای التهابی در آینده جهت شما     0/1، پز صورت روزانه برای  گرم مزاالزین ب

 رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص 1سه نوبت در روز،  بعنوان مثالتجویز می کند 

شک حداکثر تا  و حاد، فعال  crohn`sبیماری درمان  جهت صورت روزانه و   4پز دوز منفرد  2-3گرم مزاالزین ب

 قرصعدد   2-3عدد قرص یا سوووه نوبت در روز ،     2-4مثال دو نوبت در روز    بعنوان برای شوووما تجویز می کند.  

 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در هر روز( 35-05) رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا

 سال به باال 6کودکان 

حاد ) درمان  crohn`sو بیماری  اولسووراتیو ) درمان موارد حاد و پیشووگیری از کولیت اولسووراتیو حاد(   کولیت

 :بیماری حاد(

شد.       سب با وزن آنها می با شک و متنا صمیم پز  کودکان با وزنبرای بطور معمول  دوز تجویزی برای کودکان با ت

ساالن     45حراکثر  صف دوز دریافتی بزرگ شود    کیلوگرم، ن صیه می  کیلوگرم باید  45و کودکان با وزن باالتر از تو

 دوز بزرگساالن را دریافت نمایند.معادل 

 نحوه تجویز:

سا  قرص سته  گرمی میلی 055 پنتا شود  رهش آه . ترجیحا بین وعده های غذایی، همراه با مایعات نباید جویده 

 بنوشید.سپس کافی مصرف شود. می توانید قرص را در آب یا آب میوه حل نموده و 

 :درمان طول

 گرمی میلی 055 پنتاسا  قرص و به دوره بیماری بستگی دارد.  است بر عهده پزشک معالج   طول درمانتشخیص  

 می باشد.مناسب برای استفاده طوالنی مدت  رهش آهسته

 :نکته

دارای لکه های خاکستری  دمین علت بنظر می رسه قرص ها حاوی تعداد زیادی میکروکپسول می باشند. بهاین 

این کاورها ممکن است   کاور میکروکپسول ها بصورت هضم نشده دفع می شوند.      این ظاهر طبیعی است.  هستند. 

 میلی 055 پنتاسا  قرصدر صورتی که احساس می کنید اثر    بصورت ذرات سفید رنگ در مدفوع مشاهده شوند.     

 خیلی قوی یا خیلی ضعیف است، با پزشک خود یا داروساز مشورت نمایید. رهش آهسته گرمی

 

 



 

 استفاده کردیدرهش  آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرصبیشتراز حد مشخص شده از  اگر مقدار

 در بیمارستان تحت درمان قرار گیرند.،  آنعالئم سمیت باید بسته به نوع 

 را فراموش کردیدرهش  آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص مصرفنوبت اگر 

اگر در نحوه اسووتفاده از این دارو سووواالت   دوز مصوورفی را برای جبران دوز فراموش شووده دوبرابر نکنید. هرگز 

 بیشتری دارید، از پزشک یا داروساز بپرسید.

 عوارض جانبی احتمالی

 با .بشود  جانبی عوارن ایجاد سبب تواند می رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص ، داروها تمامی همانند

 .کنند نمی تجربه را این عوارن بیماران همه اینحال

 شایععوارن جانبی 

سرگیجه(       سردرد،  صبی مرکزی ) ستگاه ع شی اختالل در د شکمی، حالت     ، اختالالت مجاری گوار سهال، درد  )ا

 تهوع، استفراغ( و راش )اگزانتمای آلرژیک، اورتیکاریا(

 نادرعوارن جانبی 

، افزایش آمیالز و التهاب شووودید پانکراس )میوکاردیت( یا التهاب کیسوووه قلب ) پریکاردیت( قلبالتهاب عضوووله 

 )پانکراتیت(

 بسیار نادرعوارن جانبی 

)ائوزینوفیلی، آنمی برای مثال آنمی آپالستیک، لکوپنی شامل گرانولوسیتوپنی،     تغییر در تعداد سلول های خونی 

ش های ، واکن، اختالل اعصوواب محیطی )نوروپاتی محیطی(ترومبوسوویتوپنی، آگرانولوسوویتوزیس، پانسوویتوپنی( 

فه(           یه ، نفوذ ائوزینوفیلی، نفوذ ریوی، دیسوووپنی و سووور های ر یک آلوئول  هاب آلرژ یه ) الت یک ر  فزایش، ا آلرژ

سیروز کبدی (      شامل هپاتیت،  سایی کبدی )  طع دارو به حالت، ریزش مو ) با قپارامترهای عملکردی کبدی، نار

، سندرم های وابسته به دارو مشابه لوپوس    طبیعی برمی گردد( ، درد عضالنی )میالژی( ، درد مفاصل )آرترالژی(  

 خونی ، بیرنگی ادرار و دیسکرازی هایسندرم نفروتیک(اریتماتود، نارسایی کلیوی )التهاب نفریت های بینابینی، 

 باشند. رودهبرخی از این عالئم ممکن است مربوط به بیماری خود 

سایی کلی  ست.   نیز  وینار شده ا سته به مزاالزین در بیماران مبتال به  سمیت کلیوی گزارش  سایی ک  واب لیوی نار

 درمان باید مد نظر قرار گیرد. درحین



در صورت تشدید هر یک از عوارن جانبی، یا در صورت مشاهده هر نوع عارضه جانبی ذکرنشده در این راهنما ،       

 زشک خود ویا داروساز اطالع دهید.پبه 

 رهش آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرصنحوه نگهداری 

 دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

 خودداری نمایید.خارجی درج شده، از تاریخ انقضاء که بر روی جعبه  بعداز مصرف دارو  

 شرایط نگهداری:

 درجه سانتی گراد( نگهداری نمایید. 20 کمتر ازدر دمای اتاق )در مکان خشک 

 :عمرقفسه ای

 نمایید. مالحظهجعبه خارجی را 

 آنها از که داروهایی ریختن دور در مورد نحوه. نریزید دور خانگی ضوووایعات یا فاضوووالب طریق از را دارویی هیچ

 .کنند می کمک محیط زیست از محافظت به مالحظات این. سوال بپرسید خود داروساز از کنید نمی استفاده

 اطالعات بیشتر:

 حاوی:رهش  آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص

 گرم مزاالزین می باشد. میلی 055حاوی رهش  آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرصهر : موثرهماده 

 (، تالک، میکروکریستالین سلولزPh.Eur، منیزیوم استئارات )، اتیل سلولز K30 سایر مواد: پوویدون

 محتویات بستهو رهش  آهسته گرمی میلی 055 پنتاسا قرص ظاهر

سفید  سمت و   mg 500، همراه با حک عبارت  خاکستری تا قهوه ای کمرنگ  -قرص های گرد، ذخیم ،  در یک 

 در سمت دیگر PENTASAعبارت 

 اطالعات بیشتر برای بیمار

سراتیو یا بیماری کرون فعال( ،    شما به بیماری التهاب مزمن روده ) کولیت اول شک   بعلت ابتالی  سا پ قرصپز  نتا

سته  گرمی میلی 055 ست    رهش آه شما تجویز کرده ا سا  قرص .را برای  سته  گرمی میلی 055 پنتا اثر  رهش آه

 گرمی میلی 055 پنتاسووا  قرصترکیب .روده کوچک و بزرگ دارد مخاطضوودالتهابی بر روی تغییرات بیمارگونه  



 روده کوچک )دئودنوم( تا رکتوم را تضووومین می کند.    ابتدای از  موثرهغلظت باالی ماده    وجود ، رهش آهسوووته 

هاب الت کانونروده و اسهال ، به  یاسید حتی با تغییر محیط را ، موثرههمچنین آزادسازی ثابت و یکنواخت ماده  

قرص ها در معده باز شووده و میکروکپسووول ها بدون هیچ مشووکلی )بعلت قطر کوچک آنها( به    فراهم می آورد.

سی پیدا می کنند.   ستر شان داده دیواره روده د سازی ماده موثره م که  اند مطالعات ن صورت  آزاد داوم و بطور ثابت 

سا  قرص شما باید  می پذیرد. سته  گرمی میلی 055 پنتا صرف      رهش آه شک و بطور منظم م ستور پز را مطابق د

شات مربوطه را انجام دهید.    نمایید. شک خود توجه نموده و تمامی آزمای شی و ایمنی   به راهنمایی های پز اثربخ

 درمان تا حد زیادی به همکاری شما وابسته می باشد.
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 این یک دارو است
 متی شما را تحت تاثیر قرار می دهد ، مصرف آن برخالف دستوالعمل برای شما خطرناک می باشد.دارو محصولی است که سال -

 با دقت مطابق تجویز پزشک ، نحوه مصرف و دستورالعمل های داروسازی که فروشنده دارو است عمل نمایید. -

 و ریسک های دارو متخصص هستند. مزایاپزشک و داروساز در شناسایی  -

 دوره درمان تجویز شده برای خود ایجاد نکنید.شخصا تغییری در  -

 بدون مشورت با پزشک مجددا ازنسخه استفاده نکنید. -

 دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید. -

 


