
 :کلیدینیوم سی

 از داروهایدارو ترکیبی باشد. این های گوارشی میکلیدینیوم سی یکی از داروهای پرمصرف در درمان ناراحتی

آنتی کولینرژیک است که موجب کاهش سرعت  کلیدینیوم یک داروی باشد.کلیدینیوم و کلرودیازپوکساید می

ت پینی اسکلرودیازپوکساید از دسته داروهای بنزودیاز شود.میحرکت طبیعی روده و معده و شل شدن عضالت 

ه سندروم روداز جمله موارد استفاده این دارو برای کنترل عالئم ناشی بیماری  شود.میسبب کاهش اضطراب  که

 تحریک پذیر کاربرد دارد.

 :توصیه قبل از مصرف

مشکالت  ،اطالع به پزشک در صورت سابقه مشکالت پروستات، مشکالت چشمی، مشکل در دفع ادرار *

 ، مشکالت تیروئیدی و فشار خون باالگوارشی نظیر عفونت و زخم گوارشی

 و مصرف داروهای آرامبخش * احتیاط در صورت ابتال به مشکالت اعصاب نظیر افسردگی

 که قصد بارداری و یا در زمان شیردهی هستید بایستی به پزشک خود اطالع دهید.* در صورتی 

 :چگونگی مصرف کلیدینیوم سی

شود که بهتر است قبل وعده غذایی یا خواب تولید می ینیوم سی بیشتر بصورت قرص خوراکی سبز رنگکلید*

شود بهتر است . چنانچه در مدت زمان مصرف این دارو، از داروهای ضد اسید هم استفاده میمصرف شود

 بعد از غذا مصرف شود.کلیدینیوم سی قبل از غذا و داروی ضد اسید 

 .مصرف این دارو در سالمندان بایستی با احتیاط و به مقدار کم مصرف شود*

* به دلیل این که در ترکیب این دارو داروی آرامبخش وجود دارد ممکن است سبب ایجاد وابستگی در مصرف 

 رهیز شود.ین رو از قطع ناگهانی این دارو بایستی پا کننده شود از

 :توصیه مصرف کلیدینیوم سی

 در صورت مصرف طوالنی مدت دارو آزمایشات کبدی منظم *انجام

 منع مصرف همزمان الکل و فراورده های حاوی الکل در مدت زمان مصرف کردن دارو *

 شود لذا از انجام فعالیت های سنگین پرهیز شود.سبب کاهش تعریق می * کلیدینیوم سی



شود از قظره اشک مصنوعی و آدامس فاقد باسد لذا توصیه میخشکی دهان و چشم از عوارض این دارو می*

 ه شود.شکر استفاد

ودگی و سرگیجه بدیهی است لذا از انجام فعالیت هایی خواب آل ن دارو،ه دلیل وجود ترکیب آرامبخش در ای*ب

 که نیاز به هوشیاری کامل دارند مانند رانندگی خودداری شود.

 .شودیه می*در صورت بروز یبوست رژیم سرشار از فیبر و مصرف مایعات فراوان توص


