ًيترات ها

قرص زير زباًي

ايي دارٍّا تا احز گطاد كٌٌذگي ػزٍق خَد كارتزد ّاي
تسياري در تيواري ّاي للثي دارًذ .هَارد اصلي هصزف

اشكال دارٍ

 لزظ ّاي هؼوَلي

ايي دارٍّا در هؼزض َّا ٍ رطَتت فاسذ هي ضًَذ  .دارٍ را
در هحلي خطك ٍ خٌك ًگِ داريذ  .لزظ ّا را تِ يك
ظزف ديگز هٌتمل ًكٌيذ هگز ايٌكِ آى ظزف تزاي

اس ايي لزظ ّا تزاي تخفيف ٍ يا جلَگيزي اس درد للثي

ايي دارٍّا در درهاى آًژيي صذري ً ،ارسايي احتماًي للة
ٍ سكتِ للثي هي تاضذ .ايي دارٍ ّا هي تَاًٌذ ًياس ػضلِ
للة تِ اكسيژى را كن كٌٌذ ٍ در ػيي حا ل اكسيژى السم
را تِ للة تزساًٌذ تا دچار آسية ٍ ايسكوي (ًزسيذى
اكسيژى تِ تافت ) ًطًَذ ٍ اس ايي طزيك درد للثي را
كاّص هي دٌّذ  .اس ايي گزٍُ دارٍّا دٍ دارٍي هْن ٍ پز
كارتزد ًيتزٍگليسيزيي ٍ ايشٍسَرتايذ را هي تَاى ًام تزد.

 لزظ ّاي سيز ستاًي

ًگهداري دارٍ

 لزظ ّاي طَالًي احز
 اسپزي

پواد

1

استفادُ هي ضَد .ايي لزظ ّا را ًثايد خزد كزد ٍ يا جَيذ
تلكِ تايذ در سيز ستاى ٍ يا هياى لة ٍگًَِ لزار داد ٍ.لتي
كِ لزظ ّا را در هحل لزار داديذ سيگار ًكطيذ ٍ يا
چيشي ًخَريذ ٍ ًٌَضيذ .تا آغاس درد تٌطيٌيذ ٍ يك لزظ
سيز ستاًتاى تگذاريذ  .اگز احساس غص ٍ يا سزگيجِ ٍ
سياّي رفتي چطن ّا كزديذ تٌطيٌيذ ٍ چٌذ ًفس ػويك
تكطيذ ٍ سزتاى را هياى دٍ ساًَ ًگِ داريذ تا ايٌكِ ايي
احساس اس تيي تزٍد  .هي تَاى ّز  5دليمِ تا  2تار ديگز
ايي كار را تكزار كزد  .اگز پس اس  15دليمِ ٍ تا هصزف 3
لزظ دردتاى تزطزف ًطذ فَراً تِ هزاكش درهاًي هزاجؼِ
كٌيذ.
اگز اس ايي دارٍ ّا تزاي جلَگيزي اس حولِ آًشيٌي استفادُ
هي كٌيذ 10تا  15دليمِ لثل اس ّز فؼاليت تيش سايي  ،كِ
لثال ّن هَجة حولِ درضوا ضذُ است  ،يك لزظ سيز
ستاًتاى تگذاريذ.

ًگْذاري ايي دارٍ ساختِ ضذُ تاضذ  .دارٍي ديگزي در
ظزف حاٍي دارٍ ًزيشيذ ٍ دارٍ را تا خَد در جيثتاى حول
ًكٌيذ سيزا هوكي است تيص اس حذ گزم ضَد.
ايي دارٍ ًثايذ در هكاًي تا درجِ حزارت تاالي  32درجِ
هخل حوام يا آضپشخاًِ ًگِ داري ضَد.

عَارض جاًبي
هصزف ًيتزات ّا هي تَاًذ تاػج سز درد ٍ ب رافزٍختگي
صَرت ٍ گزدى ضَد .تا استفادُ هذاٍم اس دارٍ ّا سز درد ّا
در طي چٌذ رٍس يا ّفتِ تز طزف خَاٌّذ ضذ.
ايي سز درد ّا را هي تَاى تا هسكي ّاي هؼوَلي
تز طزف كزد  .در صَرت تزٍس ػالئن سيز تِ پشضك هزاجؼِ
كٌيذ :
 تاري ديذ
 خطكي دّاى
 سز درد ضذيذ
 تخَرات جلذي
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عالئن هسوَهيت

 -3اس آًجا يي كِ ايي دارٍ ّا تاػج افت ًاگْاًي فطار

 كثَدي لة ّا ٍ تستز ًاخي ّا ٍ كف دست ّا
 احساس فطار در سز

 هطكل در تٌفس

 خستگي ضذيذ

 ضزتاى للة تٌذ

 تة ٍ تطٌج

خَى هي ضًَذ تِ آراهي اس حالت ًطستِ يا خَاتيذُ
تزخيشيذ تا دچار سزگيجِ ٍ سياّي رفتي چطن ّا ًطَيذ
 - 4دارٍّاي تاريخ گذضتِ را دٍر اس دستزس ًگِ داريذ
 - 5تذٍى هطَرت تا پشضك دارٍ را لطغ ًكٌيذ
 - 6لطغ ًاگْاًي ًيتزات ّاي طَالًي احز هي تَاًذ تاػج
ػَد هجذد درد لفسِ سيٌِ ضَد

احتياط
در صَرت ٍجَد ّز يك اس هَا رد سيز پيص اس هصزف دارٍ
پشضكتاى را هطلغ كٌيذ

 - 7خطكي دّاى در سالوٌذاى هي تَاًذ جذب
ًيتزات ّاي سيز ستاًي را كاّص دّذ ٍ تْتز ا ست لثل اس
استفادُ چٌذ جزػِ آب تٌَضٌذ
 - 8تَصيِ هي ضَد تؼذ اس هصزف دارٍ حتوا تٌطيٌيذ يا
دراس تكطيذ تا اس افت ٍضؼيتي فطار خَى ٍ غص جلَگيزي
ضَد
 - 9هوكي است تؼذ اس هصزف دارٍ تِ ضكل سيز ستاًي

 كن خًَي

احساس سَسش تِ ٍجَد آيذ كِ طثيؼي است ٍ ًطاى
دٌّذُ تاحيز دارٍ هي تاضذ
ً - 10يتزات ّا دارٍّاي فزاري ّستٌذ ٍ تز احز گزها ٍ
رطَتت تي احز هي ضًَذ ً .تيجِ هي ضَد ّز  6هاُ دارٍّا
را تجذيذ كٌيذ
 - 11در توام اٍلات لزظ ّا را ّوزاُ داضتِ تاضيذ ٍ
سؼي كٌيذ آى ّا را در ظزف ّاي ضيطِ اي ًگِ داريذ

 حساسيت تِ ّز ًَع هادُ غذايي هَاد ًگِ دارًذُ يا
رًگ ّاي خَراكي ٍ ًيتزات ّا
 تارداري يا ضيزدّي
 هصزف دارٍّاي ديگز تِ ٍيژُ دارٍّاي فطار خَى
 ساتمِ اتتال تِ خًَزيشي هغشي يا ضزتِ تِ سز اخيز
 گلَكَم ( افشايص فطار داخل چطن )
 پز كاري تيزٍئيذ
 تيواري ّاي كليَي

هٌگام هصرف ًيترات ها تَصيه هي شَد:
 - 1تِ طَر هٌظن تِ پشضكتاى هزاجؼِ كٌيذ تا تْثَدتاى را
سيز ًظز داضتِ تاضذ
اث دارٍ هي ضَد ٍ هي تَاًذ
 -2هصزف الكل تاػج تطذيذ ر
تاػج افت فطار خَى ضَد

بيوارستاى سَم شعباى دهاًٍد
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