
 توصیه های دارویی

 در مصرف  

 متادون

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

از اقدام خودسرانه جهت افزودن میزان مصرفی             -

 .متادون اجتناب نمایید

به دلیل خواب آلودگ  از انجام فعالیتهای  کیه              -

نیاز به هوشیاری باال دارند مثل رانندگ ، کیار بیا            

 وسایل برش صنعت  و... خودداری شود.

به دلیل افت فشار خون بیمار در زمان تغیییییر                -

وضعیت )از حالت خوابیده به نشسته یا ایسیتیاده            

 بایست  به آرام  و به تدریج این عمل انجام گیرد.

از مصرف همزمان داروهای  که هوشیاری فرد را         -

کاهش م  دهد )مثل داروهای خواب آور  اجتناب          

 شود.

مصرف متادون توسط کودکان بسیار خطرناک و           -

کشنده است. لذا از انتقال شربت متادون به سیاییر            

ظروف مانند بطری آب ، نوشابه و .......  و قیرار                       

دادن آن در یخچال و محل دسترس  ساییر افیراد          

خودداری نموده  اکیداً  خانواده  و به ویژه کودکان ،        

 و با برچسب مشخص ، از سایر داروها متمایز گردد.

 عالئم مسمومیت در کودکان:
با عالئم تهوع، استفراغ و درد سینه نشیانیه هیای              

مسمومیت ظاهر شده و با اختالالت تینیفیسی  و             

افزایش یا کاهش ضربان قلب تداوم ییافیتیه و در              

اثرعدم انجام اقدامات درمان  منجر به میر  می            

 گردد.

از نگهداری دارو حت  در مقادیر کم در شییشیه            -

های غیر داروی  )آب معدن ، نوشابه، شیشه هیای          

 داروی  و...  اکیداً خودداری شود.

 هشدارها و نکات توصیه ای مهم
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در صورت امکان در مراکز درمان سوء مصیرف میواد             -

 داروی مورد نیاز به صورت روزانه تحویل داده شود.

الصاق برچسب  رنگ  و مشخص با درج مشیخیصیات                -

توضیحات الزم، نیحیوه مصیرف            –کامل ) نام فرآورده      

و .....    و هشدارها و توصیه های نحوه نیگیهیداری دارو               

 .الزام  م  باشد

ارائه آموزش شفاه  و توضیحات کامل به بیییمیار و                 -

و توزیع پمفلت و تیراکیت       در هر بار مراجعه     بستگان وی   

های حاوی مطالب آموزش  ) شامل کلیه  توصیه هیای             

نگهداری دارو ، علوارض جانبی  ، هشیدارهیا، عیالئیم                

مسمومیت و اقدامات اولیه درمان   در صدر اولویت های          

 .الزام  قرار گیرد

در شروع درمان و نیز در طول دوره مصرف دارو عالئم             -

مسمومیت با متادون برای بستگان وی توضیح داده شود         

 -تغییرات نبض       -اختالت تنفس      -) اختالل هوشیاری     

اختالالت گوارش  مثل تهوع و استفراغ و نیز سفیتی  و             

 تکان های عضالن  و ... 

در هر دوره مراجعه بیمار عالئم مسمومیت بیرای وی              -

مرور گردد که در صورت بروز این عالئم در بیییمیار ییا                

 بستگان وی حتماً به اورژانس مراجعه نمایند.

 



 متادون

 افرادی که مصرف مقادیر باالی  از 

 دارو را دارند ممکن است با اختالل 

 در وضعیت تنفس ، شل  عضالت، پوست 

خیس، سیاه شدن لب ها و پوست و خواب آلودگی            

 بیش از حد مواجه شوند.
 

اقدامات الزم در صورت مواجه شدن با 

 فرد مسموم شده با متادون:
 

 *   باید سریعاً بیمار را به اورژانس رساند.

مرکز مل  شیبیانیه روزی          091*   بالفاصله با کد        

اطالع رسان  داروها و سموم جهت اخذ راهنمیایی ،       

 تماس حاصل نمایید .

*   بهتر است بیمار را به یک پهلو خوابیانید تیا از         

ورود ترشحات دهان  و معده ای به مجاری تنفسی           

 جلوگیری گردد.

*  مهمترین اقدام برقراری راه هیوایی  تینیفیس                 

مصنوع  یا کپسول اکسیژن است. در صورتی  کیه           

بیمار فاقد نبض است ماساژ قلیبی  شیروع شیود.              

پادزهر مسمومیت، نالوکسان م  باشد که تجویز آن        

وریدی و تیوسیط پیرسینیل درمیانی  صیورت                               

 م  گیرد.

 عوارض جانبی

در دوزهای معمول  عوارض جانب  رایج شیامیل تیهیوع،              

استفراغ، گرگرفتگ ، یبوست، گیج ، خواب آلودگ     م           

باشند. عوارض کمتر رایج م  توانند به صورت افیت فشیار      

خون وضعیت ، افزایش ضربان قلب، لرز، تعریق، اختالل در         

بینای ، توهم و احتباس ادرار بروز نماینید. هیم چینییین                

افرادی که به مدت طوالن  از این دارو استیفیاده کینینید                

 ممکن است نسبت به اثرات آن مقاومت پیدا کنند.

 موارد منع مصرف

در افراد با اختالالت تنفس  و بیماری انسداد مجاری               

تنفس ، در افراد معتاد به الکل و مبتال به صرع و افرادی               

که دچار ضربه های مغزی شده اند و هم چنین در افرادی             

که به متادون حساس م  باشند منع مصرف وجود دارد.             

متادون در بیماران با مشکل قلب  و بیماری های شدید              

 کلیوی یا کبدی باید با احتیاط استفاده شود.

 مصرف در بارداری و شیردهی

به دلیل ایجاد وابستگ  و سندرم محرومیت پس از تیولید             

نوزاد یا پس از قطع شیرده ، مصرف میتیادون در دوران          

شیرده  مجاز نم  باشد ول  در صورت  که مادر اعتیاد به           

مواد مخدر داشته باشد متادون بهترین جاییگیزیین میواد             

 مخدر برای اعتیاد است.

 .از نظر اقتصادی به صرفه تر است 

 .روش مصرف آن خوراک  و غیر تزریق  است 

            امکان انجام فعالیت های روزانه و رفتین بیه

 سر کار در حین مصرف دارو وجود دارد.

               در مراکز مجاز عرضه شیده و مصیرف آن

 بهداشت  است.

          به دلیل تهیه قانون  متادون، اجرای نیظیارت

 دقیق بر مصرف آن صورت م  گیرد.

         جلب همکاری خانواده و آمادگ  روان  بیرای

جدای  دائم فرد از مواد مخیدر را تیامییین                  

 م  کند.

 مسمومیت 

مزیت درمان نگهدارنده با متادون 

متادون از دسته داروهای مخدر مصنوع  است  که         

برای تسکین دردهای شدید و عالئم ترک در افراد          

وابسته به مواد مخدر استفاده م  شود. جذب این          

دارو از دهان شروع شده و در کبد متابولیزه                     

م  شود. تاثیر متادون از راه دهان یک ساعت پس          

از مصرف آغاز م  شود و ط  یک ال  دو ساعت به            

حداکثر خود م  رسد. این دارو م  تواند حداقل تا          

 ساعت در خون فرد باق  بماند. 63

 تنها مرکز توزیع مجاز متادون، مراکز درمان سوء مصرف مواد زیر مجموعه 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.


