
 میکروگرم در دوز 01مینیرین نازال اسپری 

آنرا در اخایار قبل از استتادادا از این دارو رامنما را بد دقم ملاه د نماییدا این دارو برای مفتترا تتتما ادویز تتتدا استتما

  حای در فورایکد عالئم آنها متابد تما باتد، این دارو ممکن اسم بد آنها آسیب برساندا دیگر افراد قرار ندمیدا

 این رامنما را نزد خود نگهداریدا ممکن اسم مدددا بد ملاه د آن نیاز داتاد باتیدا

 

 مینیرین نازال اسپری چیسم و چد کاربردی دارد؟

سناایک اسم کد  در  بلور م مول اوسل غدا میپوفیزمینیرین یک مورمون آنای دیورایک اغییر یافاد ممراا با افالحام 

مینیرین دهم بیماری مایی کد در آنها کلید ما ب لم اوهید ناکافی  ادرار را انظیم می نمایدا دفعدریان خون آزاد می تود و 

 ی توداغلیظ نمایند، اوسل پزتک ادویز ما را رمورمون آنای دیورایک نمی اوانند ادرا

 

 موارد منع مفرا مینیرین نازال اسپری

 مرمون آنای دیورایک نیسم، ااثیری نداردامینیرین در بیمارانی کد دفع زیاد ادرار درآنها ب لم فقدان 

 در فورم موادهد با موارد زیر از مینیرین اسادادا نکنید:

 عیوب قلبی، ض ا قلب یا متکالم قلبی 

 )سایر بیماری مای نیازمند بد درمان با قرص مای مدر )دیورایک( ) مثال فتار خون باال 

  ام می تودااتنگی غیرلبی ی، کد مندر بد نوتیدن مقادیر زیادمای 

 )مقادیر کم سدیم در خون )مایپوناارمی 

 ( سندرم ارتح بیش از اندازا مورمون آنای دیورایکADH) 

 نقص عملکرد کلید 

 ازدیاد حساسیم بد مر یک از ادزاء سازندا 

 مینیرین برای درمان خونریزی یا اخاالالم خونی مناسب نمی باتدا

 را مد نظر قرار دمید: در منگام مفرا مینیرین نازال اسپری موارد زیر

تما یا فرزنداان احم درمان با مینیرین قرار دارد، از مفرا مقادیر زیاد مای ام خودداری نماییدا تامل نوتیدناگر   این 

واهدین می بایستتتم در این موارد فرزندان خود را زیر نظر داتتتتاد  آب لی ف اهیم مای ورزتتتتی مانند تتتتنا نیز می تتتتودا

 باتندا

می اواند مندر بد افزایش ، حای در مقادیر فتتتحیح آن ، اگر ممزمان مفتتترا مای ام را محدود نکنید، درمان با مینیرین 

عالئم این نامنداری ما تتتامل افزایش وزن، ستتردرد، حاهم اهوس، استتادرا  یا  ستتلح مای ام بدن و ح ا ستتدیم خون تتتودا

 تودامی ادم )ادمع مای ام در بافاها( 

ن از آندا کد دوز مینیریدود مر یک از این عالئم در خود یا فرزنداان تدید، فورابا پزتک خود اماس بگیریدااگر ماودد و

باید برای تتتما انظیم تتتود، اگر دچار متتتکل عدم اوازن مای ام یا نمک مستتاید مثال ب لم استتادرا ، استتهال، بیماری مای 

یال مباال مساید،  احا)فتار درون دمدد ای(فزایش فتار در مغز اگر بد ا عدونی واب باید با پزتک خود درمیان بگ اریدا

از آندا کد برخی بیماران ممکن استتم واکنش بیتتتاری بد استتادادا از مینیرین بروز دمند،در بیماران  خاص باید هحاظ تتتودا

 نودوان و پیر احایال خاص باید هحاظ تودا



استتم مندر بد افزایش اثر مینیرین و در نایدد افزایش ریستتک  استتادادا ممزمان مینیرین با مر یک از دارومای زیر ممکن

 ادمع مای ام در بدن تود:

 دارومای آنای روماایک با مادا ف ال ایندومااسین 

 دارومای دهم کامش چربی خون با مادا ف ال کلوفیبرام 

 دارومایی دهم درمان اپی هسی با مادا ف ال کاربومازپین 

  یا ممان م کنندا مای  اری ستتیکلیکحاوی بد افتتلال  دارومایی دهم درمان افستتردگی  با ضتتد افستتردگی مای

 بازد ب سراونین

 دارومایی دهم درمان اخاالالم روانی با مادا ف ال کلرپرومازین 

  دارومایی با اثر بر ا ادل آب ونمک بدن تامل مواردی کد حاوی کلرپروپامید 

  با مادا موثرا هوپرامیددارومای درمان اسهال 

مفتترا ممزمان هیایوم ) برای درمان دنون( یا دارومایی کد ستتبب کامش فتتتار خون می تتتوند و دارای مادا موثرا 

 گلیبن کالمید مساند، ممکن اسم سبب کامش اثر مینیرین توندا

سدیم خون و میزان دفع اگر درحال مفرا دارو دهم درمان فتار خون باال می باتید،کنارل منظم فتارخون، میزان 

 ادرار تما اوسل پزتک حائز اممیم می باتدا

می اواند سبب د ب نامنظم مادا موثرا مودود در مینیرین نازال  زخم تدن یا اهاهاب مخال بینی ) ب لم آبریزش بینی(

 اسپری تودا

نادر را دارند ) در زیر در فتتتتتتورم بروز واکنش مای ازدیاد حستتتتتتاستتتتتتیم، ممانند آنهایی کد امکان بروز در موارد 

متتتتامدا نمایید : ث اثرام دانبی احاماهی مینیرین نازال استتتپریث (، باید ستتتری ا درمان را قلع نمودا و موضتتتوس را با 

 پزتک در میان گ اریدا

تامل دارومای بدون نسخد(  یا اگر درحال مفرا دیگر داروما )اگر بد بیماری دیگر یا مر نوس آهرژی مباال مساید، 

 از یا پزتک الالس دمیداسبد دارویا دارومای موض ی می باتید، و 

 استفاده از مینیرین نازال اسپری در دوران بارداری یا دوران شیردهی

 بارداری

د را اگرچد باید این مسئل در زنان مباال بد نقص در مورمون آنای دیورایک، درمان با مینیرین می اواند ادامد پیدا کندا

زنان بارداری کد بفورم روزاند بد مینیرین نیاز در لی بارداری نیاز بد مینیرین افزایش می یابدادر نظر گرفم کد 

اگر در حال مفتترا مینیرین بفتتورم روزاند مستتاید، دارند، در تتتروس دورا بارداری بد پزتتتک خود الالس دمندا

 پزتک باید بلور منظم فتارخون تما را کنارل نمایدا

 تیردمی

 داردانمینیرین اثری بر نوزادان در حال اغ ید با تیر  مینیرین در تیرودود داردا مقادیر ناچیزی از

 نحوه استفاده از مینیرین نازال اسپری

اگر مباال بد کمبود مورمون افتتمیم می گیرداپزتتتک تتتما بر استتاس نیازمای فردی در مورد مقدار و مدم مفتترا 

 ی تما ادویز می کند:آنای دیورایک مساید،پزتک م موال مقادیر زیر را برا

 2پاا در روز)حداکثر دوز روزاند:  0-0دوز منقستتتتتتتم ، م ادل  0-2روزاند، در   میکروگرم 01-01بزرگستتتتتتتاالن: 

 پاا( 2نوبم مر با 



نوبم مر  2پاا در روز)حداکثر دوز روزاند:  0-2دوز منقستتم ، م ادل  0-2روزاند، در   میکروگرم 5-21کودکان: 

 پاا( 0بار 

 دهم اسادادا فحیح از مینیرین نازال اسپریدساوراه مل 

 درب محافظ را بردارید ا0
قبل از اوهین اسادادا یا در فورای کد اسپری برای یک مداد یا در دسم نگهداریدا  2اسپری را ممانند تکل ا2

مرابد( اا زمانی کد پمپ  0سوپاپ پمپ اسپری را بد سمم پایین فتار دمید )حدودا  ابیتار اسادادا نتدا اسم

 از غولد ور بودن هوهد درون اسپری درون مایع المینان حافل نماییدا د میزان کامل اسپری اندام دمداب
 (A) 

)هوهد  ستتر خود را کمی بد ستتمم عقب خم کردا و هوهد استتپری را داخل یکی از ستتوران مای بینی قرار دمیدا ا3

 یکبار اسپری نماییداا ندس خود را نگد داتاد و اسپری را بیش از حد درون بینی فرو نبرید(
اگر دوز  اندام دمیدا 3ملابق تتکل پاا می باتتد، فرایند را برای ستوران دیگر بینی 2اگر دوز ادویز تتدا  ا0

 دقیقد مناظر بمانیدا 5پاا می باتد، برای اسپری مددد بد سوران بینی اول باید اقریبا  2ادویز تدا بیش از 
 اسپری را ممیتد در وض یم ایساادا قرار دمیدا درب محافظ را در دای خود قرار دمیدا ا5

 

 
 

اگر احساس کردید ااثیردارو خیلی ض یا یا خیلی قوی اسم، با  مقدار دوز ادویزتدا را تخفا اغیر ندمیدا

 پزتک یا داروساز در میان بگ اریدا

 

 اثرات جانبی احتمالی مینیرین نازال اسپری

 مینیرین رن دمند:عوارض دانبی زیر ممکن اسم در پی مفرا 

، حاهم اهوس، اسادرا ، افم موقم فتارخون گرفاگی عضالمعوارض دانبی تایع تامل خساگی،سردرد،دردر تکمی و 

ما اقب استتتتتادادا از قلرا بینی یا استتتتتپری بینی ، احاقان بینی، ، افزایش ضتتتتتربان قلب و گرگرفاگی فتتتتتورم می باتتتتتتندا

 مساندا از عوارض تایعخونریزی بینی یا آبریزش بینی 

در موارد بستتتیارنادر، احاباس غیرلبی ی آب در بافم ما و ستتتلو  بستتتیارپایین ستتتدیم خون ممکن استتتم رن دمد کد گامی 

 اوقام مندر بد گرفاگی عضالم، ادم مغزی و بیهوتی عمیق )کما( تودا

ل خارش، راش پوستتای، عالوا بر این ، در موارد بستتیار نادر،واکنش مای آهرژیک )واکنش مای ازدیاد حستتاستتیم(، از قبی

اخاالالم احساسی در کودکان احم درمان اب، اسپاسم برونش و یا واکنش مای آهرژیک عمومی متابد توک رن می دمدا

 برای تب ادراری متامدا تدا اسما

 بد عالوا ، اخاالالم ان قادی )ارومبوز در رگ مای خونی مغز و تریان مای کرونر( ممکن اسم رن دمدا

 عارضد دانبی غیر از موارد  کر تدا در این رامنما تدید،بد پزتک یا داروساز خود الالس دمیدااگر ماودد مر 

عالئم این تتترایل تتتامل افزایش فتتتار در فتتورم مفتترا بیش از حد،ریستتک احاباس مقادیر زیاد آب در بدن ودود داردا

تندا خون، افزایش ضربان قلب، گرگرفاگی فورم،سردرد، گرفاگی عضالم، حاهم اهوس و سم مای تکمی می با سپا  ا



ستتتتری ا با پزتتتتتک خود اماس  ودود داردا اتتتتتنو عمومی، ادم مغزی و بیهوتتتتتی عمیق )کما(احامال بروز در موارد حاد، 

 امامی موارد متکوک ادم مغزی )اتنو و بیهوتی( نیازمند اناقال سریع بد بخش مراقبم مای ویژا مساندابگیریدا

 د نرار بگیرموارد دیگری که باید مد نظر ق

پس از باز کردن استتتتتتتپری، ا از یخ زدگی محافظم نماییدادردد ستتتتتتتانای گراد( 31در دمای اااق نگهداری نمایید ) زیر 

 مداد در دمای اااق نگهداری کردا 8مینیرین نازال اسپری را می اوان برای 

 مینیرین را در د بد افلی دور از نور و رلوبم نگهداری نماییدا

  ثEXPث در مقابل عبارمدارو باید انها اا ااریخ متخص تدا  دور از دید و دسارس کودکان نگهداری نماییداممد داروما را 

 بر روی د بد مفرا تودا

دا )اهید تتاین افراد بد الالعام بیتتاری  در فتورم نیاز بد الالعام بیتتار، با پزتتک یا داروستاز خود متتورم نماییدا

 دسارسی دارندا (ممکارتناسان سال انها برای اسادادا

 مینیرین نازال اسپری حاوی:

 مادا ف ال: دسموپرسین اساام

 نگهدارندا: بنزاهکونیوم کلراید

 میکروگرم دسموپرسین اساام می باتدا 01پاا حاوی  0

 پاا می باتدا 51میکروگرم دسموپرسین اساام  م ادل  511میلی هیاری حاوی  5اسپری  0

 و اندازا مای در دسارس منابع اهید منیرین نازال اسپری

 میلی هیاری 5یا  5/2داروخاند ما و انها با نسخد پزتک / اسپری 

 ممد اندازا ما اهزاما در کتور تما مودود نمی باتندا

Manufacturer: FERRING GmbH, Wittland 11, D-24109 Kiel, Germany 

Marketing authorisation holder: FERRING International Center SA, Chemin de la 

Vergognausaz 50, 1162 St. Prex, Switzerland 

 

 2102ااریخ بازبینی: آگوسم 


