
قرص روکشدار دایره ای میرتاگر® (٣٠)  میرتازاپین

شکل دارویی و میزان مواد موثره:
٣٠ میلی گرم     ھـر قرص روکشــدار دایــره ای حاوی 

میرتازاپین میباشد.
موارد مصرف:

     میرتاگر® در دسته داروھای ضد افسردگی قرار دارد
و جھت  درمان بیماری افسردگی ھمراه با اختالالت خواب

مورد استفاده  قرار می گیرد.
نحوه و مقدار مصرف:

     دوز معمول اولیه میرتاگر®١٥ یا ٣٠ میلی گرم در ھر روز
می باشد.

     پزشک شما ممکن است افزایش میزان دوز را برای شما
بعد از چند روز تجویز کند مناسبترین میزان دوز برای شما

(بین ١٥ و ٤٥ میلی گرم ھر روز) می باشد.
     تجویز داروی میرتاگر® باید توسط پزشک صورت بگیرد.

زمان مصرف دارو :
     مصرف قرص ھای میرتاگر® بعنوان یک دوز واحد قبل از

خواب مناسب میباشد.
موارد منع مصرف:

     درصورت آلرژی(حساسیت شدید) به میرتاگر® یا سایر
افزودنی ھای این دارو

     سابقه اخیر استفاده از داروھای مھارکننـده مونوآمین
( MAO-Is )اکسیداز 

     داشتن افکار خودکشی
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     قرص ھای میرتاگر®معموٌال بدلیل نامشخص بودن اثر آن درهـــوگـــر دارو

کودکان و نوجوانان زیر ١٨ سال استفاده نمی شود.

بارداری و شیردھی:
     قبل از مصرف ھر دارویی با پزشک خود صحبت کنید.

     تجربه محدود از مصرف میرتاگر® در زنان باردار افزایش
خطر را نشان نمی دھد با این وجود طی دوران بارداری باید

با احتیاط مصرف شود.
     در صورتی که از قرص ھای میرتاگر® تا قبل یا برای مدت
کوتاھی قبل از تولد مصرف کرده اید باید نوزاد خود را جھت

عوارض جانبی احتمالی مورد بررسی و مراقبت قرار دھید.
     شیردھی طی مصرف قرص ھای میرتاگر® را پزشک برای شما

تعیین خواھد کرد.
رانندگی و کار با ماشین آالت:

    قرص ھای میرتاگر® می توانند بر روی تمرکز و ھوشیاری
شما تاثیر بگذارد.

عوارض جانبی شایع:
     افزایش اشتھا و وزن

     خواب آلودگی
     سردرد

     خشکی دھان
در صورت بروز ھرکدام از عوارض زیر طی مصرف داروی

میرتاگر® حتما با پزشک خود مشورت کنید.
    عالئم عفونت نظیر تب، گلودرد، زخم ھای دھان.

     احساس خوشحالی  و  ھیجانی باال ( مانیا )
     زرد شدن پوست و چشم ھا( عالئم یرقان )

     حمله صرع ( تشنج ھا )
     تب شدید، تعریق، افزایش ضربان قلب، اسھال، انقباضات
عضالنی (غیرقابل کنترل)، لرزش، عکس العمل ھای غیر ارادی

بیش فعالی، بی قراری، تغییرات خلقی و ناخودآگاه.

در صورتی که در مدت مصرف این دارو ھرگونه  افکار
خودکشی یا آسیب رساندن به خود را دارید، فورٌا با

پزشک خود صحبت کنید.
شرایط نگھداری دارو:

     در دمای زیر ٣٠  درجه سانتیگراد و به دور از نور
مستقیم ، رطوبت و یخ زدگی باشد.

     دارو دور از دسترس کودکان نگھداری شود.
     از مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری شود.

بسته بندی:
ھر بلیستر شفاف شامل ١٠  قرص دایره ای میرتاگر®

میباشد و در ھرجعبه دارو ٣٠ قرص قرار دارد.

شرکت صاحب پروانه تولید:
شرکــت داروسـازى هــوگــر دارو دانــش، مرکــز رشــد 
واحدهاى فناورى دانشگاه شهید بهشتى، تهــران، ایران

                     کد پستى: 1983969411

بسته بندى در: شــرکـت داروســازى کیـش مدیفـارم
                          جزیره کیش، ایران
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