
 

  

 

 شناخت درمان با داروی کلگسان

 کلگسان چیست؟

کلگساى یک ًَع دارٍی ضذ اًؼمبدی است کِ بِ هٌظَر کبّش 

هیساى خطر ایجبد لختِ ّبی خًَی استفبدُ هی شوَد  کلگوساى   

کِ گًَِ ای ّپبریي بب ٍزى هَلکَلی کن است برای درهوبى نى  

دستِ از بیوبراًی کِ لختِ ّبی خَى در بوذى ایاوبى کاوکی     

 تِ است ًیس استفبدُ هی شَد یبف

 چرا شما به کلگسان نیاز دارید؟

لختِ خَى هی کَاًذ در ٍریذ ّبی ػومی بذى ٍ بِ طَر هؼووَ   

در پبّب کاکی  شَد  ایي ٍضوؼیت در ػلون پسشوکی کرٍه وَز     

ًبهیذُ  (DVT=Deep Vein Thrombosisٍریذّبی ػومی )

 هی شَد 

کاوٌذُ   "بٍجَد چٌیي لختِ ّبیی در بذى هوکي است سوریؼ 

ً بشذ اهب ػذم درهبى نى ًیس هی کَاًذ بب خطر برٍز هاوکتکی  

 ّوراُ ببشذ 

لختِ کاکی  شذُ هوکي است جذا شذُ ببشذ ٍ در جریبى 

ی ایي اکفبق و  در ط َلی(ووذ )نه وَى بِ حرکت در نیوخ

 هی کَاًذ در جبیی هث  ریِ گیر بیفتذ ٍ نه َلی ریَی  وختِل

 

 

(PE=Pulmonary Emboli ) ِایجبد کٌذ کِ ایي حبلت خَد ب

 صَرت ببلمَُ کاٌذُ است 

 باید ها و نباید ها در تسریق کلگسان:

پس از کویس کردى هح  کسریك بب الکو  اجوبزُ دّیوذ نى     ببیذ

هح  خاک شَد؛ ٍجوَد رطَبوت هَجوف افوسایش اح وب       

 سَزش هی شَد 

چیي پَستی شکن را کب پبیبى کسریك بِ نراهی ًگِ داریذ   ببیذ

ًگِ داشتي پَست بیي اًگاتبى خَد در طی اًجبم کسریوك    بب 

 دارٍ کٌْب ٍارد ببفت چربی شکن هی شَد ٍ بِ ػضلِ ًوی رسذ 

 در ّر ببر کسریك هح  کسریك را ػَض کٌیذ  ببیذ

 را پس از کسریك در هحفظِ ای ایوي بیٌذازیذ سرًگ  ببیذ

ُ  ببیذ  دارٍ را بِ ّوبى هیساى کِ پسشک برای شوب کجَیس کورد

 است هصرف ًوبییذ 

دارٍی کلگساى را ّر رٍز در زهوبًی هؼویي ٍ بور اسوب       بیذب

 ً خِ خَد هصرف ًوبییذ 

از ل ی  ک َدی   ح بسیت   هرالف برٍز ػتئن غیر ػبدی  ببیذ

  خًَریسی داخ  پَستی درهحو  کسریوك ٍ ّویٌویي کرشو        

گرم شذى   درد ٍ لرهسی در هح  کسریك لوذیوی ببشویذ ٍ در   

  بّذُ بتفبصلِ بب پسشک کوب  بگیریذصَرت ها

ٌّگبم اصتح   استفبدُ از چبلَ ٍ سبیر ابسار برًذُ دلوت   ببیذ

 کبفی بِ ػو  نٍریذ 

ّبی غواایی  در صَرت استفبدُ از دارٍّبی دیگر ٍ هکو   ببیذ

یب گیبّی بِ پسشک خَد اطتع دّیذ  برخی دارٍّوب بور ًحوَُ    

ػولکرد کلگساى کأثیر هی گاارًذ ٍ هوکي اسوت هَجوف بورٍز    

 هاکتکی جذی شًَذ ّویٌیي در صَرکی کِ لصذ داریذ 

دارٍی دیگری را شرٍع ًوبییذ  لطغ کٌیوذ ٍ یوب کیییور دّیوذ     

 پسشک خَد را هطلغ سبزیذ 

 

پس از برداشتي سرپَش سَزى نى را بِ طورف پوبییي    ً بیذ

کوب  پیذا کٌذ   رػبیوت ایوي    ٍ یب اجبزُ دّیذ بب چیسیبگیریذ 

 ه ئلِ بِ استری  هبًذى سرًگ کوک هی کٌذ 

سرپَش سَزى را برای درنٍردى بپییبًیذ چرا کِ هوکي  ً بیذ

 است ببػث خن شذى سَزى گردد 

کلگساى را درٍى زخن   ک َدی ٍ یب جبیی کِ ل وب  هوی    بیذً 

  کَاًذ بب نى کوب  داشتِ ٍ یب رٍی نى کایذُ شَد کسریك کٌیذ

هح  کسریك را هبسبش دّیذ ٍگرًِ ببػوث  پس از کسریك   ً بیذ

 ایجبد ک َدی هی شَد 

کلگساى را هٌجوذ ًوبییذ   نى را در دهبی اکبق ًگْوذاری   ً بیذ

 کٌیذ  



 

  

 

در صَرت هصرف کلگساى ٍ یوب ٍارفوبریي )دارٍی ضوذ     ً بیذ

اًؼمبدی خَراکی کِ بِ ًبم کَهبدیي شٌبختِ هی شَد( ّوسهبى 

زیر ًیس استفبدُ کٌیذ هگر نًکِ پسشک ایي اجبزُ را  از دارٍّبی

 بِ شوب دادُ ببشذ:

 نسپریي یب هحصَالت حبٍی نسپیریي     -

 (Clopidogrelپتکت هث  کلَپیذٍگر )سبیر دارٍّبی هْبر کٌٌذُ    -

 سبلی یتت ّب)دارٍّبی ش ِ نسپیریٌی(   -

 (NSAIDSدارٍّبی ضذ التْببی غیر استرٍئیذی)   -

ضذنلرشی یب ه کي ّبی حبٍی ّور  َردگی   دارٍّبی سرهبخ   -

 کذام از ایي دارٍّب

استفبدُ از ایي دارٍّب هی کَاًذ هذت زهبى الزم برای هٌؼموذ     -

شذى خَى را طَالًی کردُ ٍ هوکي است هصرف ّوسهبى نًْوب  

 بب کلگساى ٍ یب ٍارفبریي خطر خًَریسی را افسایش دّذ 

ک وی کوِ    کلگساى در دستر  ّیچ فرد دیگری بِ جوس  ً بیذ

 ایي دارٍ برای ایابى کجَیس شذُ است لرار گیرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 هَس ِ خذهبت درهبًی ال رز

 

 با آرزوي سالمت روز افسون براي شما

 

 

  پمفلت آموزشیپمفلت آموزشی

 داروي کلگسان

 

 

 (1VIP) 1کْیِ کٌٌذُ : بخش بیوِ ککویلی 

 69ببزًگری: اردی ْات 

 

 

 

 

 

 

 نهَزشین: ٍاحذ کٌظ


