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 فارموکوکشیک: 

جذب آمیودارون از راه خوراکی کند و متغیر است . 

درصد از راه خوراکی جذب می شود  25تا  20حدود 

دستیابی به غلظت پالسمایی یکنواخت و سرعت 

درمانی دارو ، کند و دفع دارو طوالنی است . 

متابولیسم این دارو کبدی است و نیمه عمر آن در 

تا  26انتهایی روز و در مرحله  10تا  2.5مرحله ابتدایی 

 روز است .  107

ماه پس از مصرف شروع می  3-2روز تا  3تا  2اثر دارو 

ساعت پس  7تا  3نیز  شود و حداکثر غلظت پالسمایی

 از مصرف حاصل می شود. 

 منع مصرف: 

که از قبل  3یا 2بطنی درجه –در انسداد دهلیزی 

وجود داشته است)بدون ضربان ساز مصنوعی( حمالت 

در عیب برادی کاردی که منجر به سنکوپ می شود 

عملکرد گروه سینوسی و حساسیت شدید به دارو نباید 

 استفاده شود. 
 

 

 

 
 

 

الزم به ذکر است که این عوارض ضرورتًا در همه 
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 ضد آریتمی طبقه بندی دارویی: 

 اشکال دارویی: 

  میلی گرم  200قرص 
  میلی لیتر  3میلی گرم / 150آمپول 

 

 موارد مصرف: 

در درمان تاکی کاردی بطنی و غیر پایدار از نظر 

همودینامیکی و فیبریالسیون بطنی زمانی که سایر 

داروها مؤثر نباشند مصرف می شود. این دارو از راه 

تزریقی جهت تخفیف و پیشگیری از آریتمی فوق بطنی 

بطنی که به سایر داروها پاسخ نمی دهند ، به ویژه  2و 

پارکینسون –درم ولف هنگامی که همراه با سن

، ( باشد از جمله فیبریالسیون دهلیزی W-P-Wوایت)

فلومتر دهلیزی ، تاکی کاردی دهلیزی نابجا و تاکی 

 کاردی فوق بطنی مصرف می شود. 

این دارو در آریتمی بطنی مثل تاکی کاردی بطنی نیز 

 مورد مصرف دارد. 
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 هشدار : 

آزمون عملکرد کبد و تیروئید در درمان  .1

طوالنی مدت ضروری است . آمیودارون می 

تواند سبب بروز اختالل در عملکرد تیروئید 

 شود. 

در صورت بروز تنگی نفس یا پیشرفت آن و  .2

همچنین بروز سرفه در بیماری که آمیودارون 

پنومونی باید مصرف می کند ، احتمال وجود 

 در نظر گرفته شود. 

 در موارد زیر با احتیاط مصرف شود:  .3

  ، نارسایی احتقانی قلب، عیب کار کلیه

 بیماران سالخورده، برادی کاردی شدید 

بعلت کند بودن شروع اثر دارو ، مشکل بودن  .4

تنظیم مقدار مصرف و احتمال بروز عوارض 

جانبی شدید درمان با این دارو در بیمارستان 

هر  شروع شده و مقدار مصرف دارو برای

–بیمار باید جداگانه و بر اساس نیازهای بیمار 

 پاسخ بالینی صورت پذیرد.

در طول درمان با این دارو تعیین غلظت  .5

)تست های کبدی( SGOT-SGPTسرمی 

 ثبت نوار قلب ضروری است. 
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 منبع:

  اینترنت 

 داروهای ژنریک ایران  

 

 

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان 

 واحد آموزش ضمن خدمت

 

 

داروی آمیودارون را 

 بهتر بشناسیم
 

 

 

 

 

 

 تهيه و تنظيم : 

 كارشناس پرستاري –  مهناز ابراهيمي

 97سال 

 

 


