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 استامینوفن

 + کدئین  استامینوفن

( Acetaminophen Plus codeine) 

 استامینوفن + کافئین

 ( Acetaminophen Plus caffeine) 
 

 بر  ضد درد ) غیراوپیوئیدی(، تب :  استامینوفن دسته دارويي

 ضد درد اوپیوئیدی  :  کدئین دسته دارويي

Amiphenبرند لیتری به نام میلی 51قطره خوراکی  : شكل دارويي
 با طعم موز 

 لیتری  میلی 06شربت استامینوفن                 

 گرم کدئین میلی 23گرمی استامینوفن +  میلی 033قرص                 

Amiphen Extraبا نام برند گرم کافئینمیلی 55گرمی استامینوفن +  میلی 533قرص                 
®   

 

 ها  وردهانحوه عملكرد فر

بر مؤثری است که اثر ضد التهابی  نیست ولی داروی ضد درد و تب NSAID داروی استامینوفنگرچه  

بسیار ضعیفی دارد. مکانیسم اثر دقیق این دارو هنوز مشخص نشده است. قدرت بسیار کم آن برای مهار 

 یچندان پروستاگالندین در خارج سیستم عصبی مرکزی )محیطی( باعث شده که اثر ضدالتهابی سنتز

بری آن به اندازه اثر آسپیرین است. با توجه به اینکه استامینوفن  نداشته باشد ولی اثر ضد دردی و تب

عاری از اثر ضدپالکتی نیز است داروی انتخابی در بیمارانی است که مشکل خونریزی یا گوارشی داشته 

             خاصی از سیکلواکسیژناز ها استامینوفن در سیستم عصبی مرکزی نوع  باشند. بموجب بعضی گزارش

(COX-3را مهارکرده و اثرات خود را اعمال می ) شود به استامینوفن باعث می کدئینکند. اضافه شدن

دردی متفاوت با هم اثر سینرژیستیک ایجاد کنند. کدئین ضددرد  های ضد مکانیسم با دارو که دو

مورفینی در سیستم عصبی مرکزی اثر خود را ایجاد های  اوپیوئیدی است که از طریق تحریک گیرنده

 کند. می

)اوپیوئیدی وغیراوپیوئیدی(  برای باالبردن اثرضددردها ضددرد های گزانتین(درفرآورده )یک متیل کافئین

 (Tension headache)فشارهای عاطفی به مدت طوالنی یا ناشی ازکارزیاد سردرداگر شود. به آنهااضافه می

استامینوفن+کدئین یا  محصوالت ترکیبی مثل  جواب ندهد معموالً از NSAIDداروهای و استامینوفن به

 شود.  استامینوفن + کافئین استفاده می
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   دارو  مشخصات فارماکوکینتیكي

ساعت ایجاد  2تا  1/6حداکثر غلظت آن در عرض .دهی بدنی خوبی دارد استامینوفن از راه خوراکی بهره 

 .شود می

 باشد(. های جامد می تر از فرآورده فرم دارویی مایع مثل قطره خوراکی یا شربت این زمان کوتاه)برای 

عمر آن  شود. نیمه عبور کرده و به شیرمادر نیز وارد می، از سد جفتی  آن به بافتها سریع بوده انتشار

لیسم استامینوفن از شود. متابو تر می آسیب کبدی طوالنی با ساعت است ولی در افراد 3تا  5معموالً 

دارو در  % 51شوند. تقریباً  دفع می  های آن از کلیه  شود و متابولیت طریق کانجوگیشن در کبد انجام می

مثل  مقدار کمی کانجوگیت های دیگر و عمدتاً بصورت گلوکورونیداستامینوفن ،ساعت از ادرار 22عرض 

کدئین نیز از دستگاه گوارش بسرعت جذب  شود. دفع می،  مقداری نیز داروی دست نخورده سولفات و

کدئین به .شود شود. کدئین از سد خونی مغزی عبور کرده و به شیرمادر شیرده نیز ترشح می می

یابد. اتصال استامینوفن به پروتئینهای  های پالسما متصل نشده و در بافتهای بدن تجمع نمی پروتئین

ساعت است. دفع کدئین عمدتاً از طریق  3 ی کدئینعمر پالسمای است. نیمه NSAIDSپالسما کمتر از 

شود. محصوالت کدئین در ادرار شامل کدئین  ساعت از ادرار دفع می 22آن در عرض  %56کلیه است. 

( بوده و مقداری نیز از طریق مدفوع دفع %56) مورفین آزاد و کانجوگه (،%06آزاد، گلوکورونید آن )

 شود.  می

شود.  در سرتاسر بدن منتشر می به مقدار زیادیکافئین نیز از دستگاه گوارش بخوبی جذب شده و 

کافئین به آسانی وارد سیستم عصبی شده و از جفت عبور کرده و مقداری نیز وارد شیر مادر شیرده 

 شود.  می
 

  دارو  موارد مصرف

بر است. این دارو بویژه برای بیمارانی  استامینوفن جایگزین مناسب برای آسپیرین بعنوان ضد درد و تب 

که در آنها مصرف آسپیرین ممنوع است ) مثل افراد مبتال به زخم گوارشی، افراد آلرژیک به آسپیرین( 

از سرماخوردگی و  موارد مصرف آن شامل کاهش دادن تب و تسکین درد ناشی. داروی با ارزشی است 

باشد. دردردی با شدت  آنفوالنزا، سردرد، گلودرد، دردپشت، درد خفیف آرتریت و دردهای عضالنی می

 توان از استامینوفن پالس کدئین یا استامینوفن پالس کافئین استفاده نمود.  بیشتر می
 

 مقدار و روش مصرف دارو  

         میلی گرم برای هرکیلوگرم  51تا  56ها  بچه دوز دارو از راه خوراکی بصورت قطره یا شربت در 

 ساعت مصرف شود.  22وز در دساعت است و نباید بیش از پنج  2هر

  0 تا 2هر قرص دو تا یک کافئین پالس استامینوفن یا کدئین پالس استامینوفن های قرص بزرگساالن در

             لکلیابیماران در  .روز مصرف شودگرم در  2نباید بیش از  شود و ساعت در موقع نیاز مصرف می

( Chronic alcoholics دوز استامینوفن نباید بیش از )گرم در روز باشد.  2 
 



3 

 

 موارد منع مصرف دارو  

 ئین ممنوع است. افاستامینوفن پالس ک قرصهای ن مصرففدر افراد آلرژیک به استامینو 
 

 عوارض جانبي دارو  

هموگلوبینمی، آنمی همولیتیک ) با مصرف طوالنی  توان به مت از عوارض جانبی مهم استامینوفن می 

( و overdosageترومبوسیتوپنی، آسیب کبدی و کلیوی با مصرف دوز بیش از حد )  لوکوپنی، مدت(،

وز به مدت گرم در ر 2دوز  یاگرم در روز به مدت چند هفته  8تا  1آسیب به میوکارد ) وقتی دوزهای 

 یکسال مصرف شود ( اشاره نمود. 

سرگیجه، وابسته شدن به دارو، عوارض گوارشی مثل ، اسیوندستوان به  عوارض جانبی کدئین می از

 ضعیف شدن تنفس اشاره نمود.  و اشتهایی یبوست ، تهوع و بی
 

  :تداخل اثر  

 مدت و زیاد الکل  ت با مصرف طوالنییافزایش سم -5 

 شود.  م با ریفامپین و کاربامازپین باعث کاهش اثر استامینوفن میوأمصرف ت -2

 کاهش جذب استامینوفن با کربن فعال شده و کلستیرامین  -3

   دیازپین ، باعث افزایش بنزواستامینوفن پالس کدئین با داروهای اوپیوئید دیگر، الکل و  موأتمصرف  -2

 شود.  اثر تضعیفی روی سیستم عصبی مرکزی می    

 شود.  ایزونیازید باعث افزایش غلظت خونی استامینوفن و سمیت کبدی آن می -1
 

 مصرف در دوران حاملگي و شیردهي  

مطالعات کافی و خوب کنترل شده در خانمهای حامله با استامینوفن پالس کدئین انجام نشده است. این  

قرصها در دوران حاملگی فقط موقعی باید مصرف شوند که سودمندی آنها در برابر خطر آنها برای جنین 

 ،بطور مرتب مصرف کنندمادرانی که داروهای اوپیوئیدی را در دوران حاملگی نوزاد قابل توجیه باشد. 

                    عالیم محرومیت  در آنها در چند روز اول پس از تولدتولد وابسته به این داروها شده و پس از 

استامینوفن هر دو به مقدار کم وارد  و کدئین ظاهر می شود.پذیری،گریه زیاد،استفراغ و اسهال(  )تحریک

طع مصرف دارو یا ادامه درمان بستگی به اهمیت مصرف دارو تصمیم برای ق شود. مادرشیرده می شیر

قرار  C و  Bبه ترتیب در گروه  FDA pregnancy category برای مادر دارد.استامینوفن و کدئین در

 دارند. 
 

 ها  وردهانكات آموزشي درباره اين فر 

 بر مورد استفاده قرار گیرد.  استامینوفن اثر ضدالتهابی ندارد و باید فقط بعنوان ضد درد و تب -5 

 که حاوی استامینوفن باشند استفاده نشود.  OTCهمراه استامینوفن از سایر داروهای  -2

 استامینوفن نباید با بیش از دوزهای توصیه شده مصرف شود.  -3
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 روز مصرف شود مگر آنکه پزشک معالج دستور مصرف دهد.  56تر از  یاستامینوفن نباید طوالن -2

 گرم در روز مصرف شود. میلی 2666استامینوفن نباید در بزرگساالن بیش از  -1

 اد ـایج زیـدپرسیو جمعی روی سیستم عصبی مرک کدئین با الکل اثر پالس  استامینوفن موأت مصرف -0

 کند و لذا باید اجتناب شود.  می   

 الکلی،حامله وشیرده باید با احتیاط مصرف شود. ، نارساد کب با دربیماران -0

 در بیماران با کبد نارسا دوز دارو کاهش داده شود. -8

 بایدبا احتیاط مصرف شود. COPDاستامینوفن پالس کدئین در بیماران مبتال به آسم و  -5
 

 

   مصرف بیش از حد استامینوفن

عالمت مسمومیت با ظاهر می شوند. هر دو حاد ، اثرات سمی کدئین و استامینوفن  Overdoseبدنبال 

یعنی مردمک ته سنجاقی ، تضعیف تنفس و از دست رفتن هوشیاری  Opioid Traidوئیدها شامل پیا

نکروز کبدی  ،ناشی از استامینوفن Overdose  خطرناكاثرات  است و ممکن است تشنج نیز ایجاد شود.

و بیحالی   (diaphoresis، تعریق زیاد ) غو نکروز توبولهای کلیوی است . عالیم اولیه شامل تهوع و استفرا

دستگاه گوارش و اقدامات حمایتی هستند. درمان شامل اقدامات الزم برای کاهش جذب دارو از 

Cardiorespiratory اقدام به  ،ی کاهش جذب)اکسیژن، مایعات وریدی، وازوپروسور( هستند. برا 

 استیل - Nشستشوی معده و استفاده از کربن فعال می شود. پادزهر اختصاصی برای استامینوفن 

ساعت پس از خوردن قرصها تا حدی  2ست که اگر غلظت استامینوفن در خون ا (NACسیستئین )

                  از طریق  NACدرمان شود.  NACباید توسط بیمار  باشد،باشد که احتمال آسیب رسیدن به کبد زیاد 

 و 526عمل می کند . از راه خوراکی ابتدا  NAPQغیر سمی کردن متابولیت سمی استامینوفن یعنی 

وز( . درصورت وجود امکانات د50) ساعت مصرف می شود 2گرم برای هر کیلوگرم هر  میلی 06سپس

NAC  ساعت تجویز می شود. ) با دوز  50درصد به مدت  1بصورت انفوزیون وریدی در داخل دکستروز

 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن( 516-566
 

 

 شرايط نگهداري دارو  

 درجه سانتی گراد نگهداری شود. 36دارو دور از نور و در دمای کمتر از 
 

 نوع بسته بندي دارو  
  عددی 56 هایحاوی بلیستر جعبهاستامینوفن کدئین : 

 عددی  56جعبه حاوی بلیسترهای استامینوفن کافئین : 

 لیتری میلی 51قطره استامینوفن : شیشه 

 لیتری میلی 06شربت استامینوفن : شیشه 


