فهرست داروهاي خود به خود متوقف شونده
نام فارسی دارو

نام ژنریک دارو

ضد میکروب ها(بجز داروهاي موضعی) بعد از  7روز
لوامیزول
مبندازول
نیکلوزماید
پیپرازین
آلبندازول
پیریوینیوم پاموات
آمیکاسین
آموکسی سیلین
آمپی سیلین
آمپی سیلین+سولباکتام
آزیترومایسین
پنی سیلین بنزاتین
پنی سیلین 6.3.3
پنی سیلین  Gسدیم
پنی سیلین v
پنی سیلین  vبنزاتین
پنی سیلین  Gپروکائین
سفازولین
سفپیم
سفیکسیم
سفوتاکسیم
سفتازیدیم
سفتی زوکسیم
سفتریاکسون
سفوروکسیم
سفالکسین
کلرامفنیکل
سیپروفلوکساسین

L evamis ole

Mebendazole
Niclozemide
P iperazine
Albendazole
P yrivinium pamoate
Amikacin
Amoxicillin
Ampicillin
Ampicillin+s ulbactam
Azithromycin
P enicillin B enzathine
P enicillin 6.3.3

P enicillin G S odium
P enicillin V
P enicillin V B enzathine
P enicillin G P rocaine
C efazolin
C efepime
C efixime
C efotaxime
C eftazidime
C eftizoxime
C etriaxone
C efuroxime
C ephalexin
C hloramphenicol
C iprofloxacin

C larithromycin
C lindamycin
C loxacillin
C o-Amoxiclav
C o-T rimoxazole
Doxycycline
E rythromycin
E thambutol
G emifloxacin
G entamycin
Imipenem
Is oniazid
L evofloxacin
Meropenem
Moxifloxacin
Nalidixic Acid
Nitrofurantoin
O floxacin
P iperacillin
P yrazinamide
R ifampin
S treptomycin
T eicloplanin
T etracyclin
T ubramycin
Vancomycin
C yclos erine
S piramycin
C ephalotine
Daps one
Amphotericin B

کالریترومایسین
کلیندامایسین
کلوگزاسیلین
کوآموکسی کالو
کوتریموکسازول
داکسی سایکلین
اریترومایسین
اتامبوتول
جمی فلوکساسین
جنتامایسین
ایمی پنم
ایزونیازید
لووفلوکساسین
مروپنم
موکسی فلوکساسین
نالیدیکسیک اسید
نیتروفورانتوئین
افلوکساسین
پیپراسیلین
پیرازین آمید
ریفامپین
استرپتومایسین
تیکوپالنین
تتراسایکلین
توبرامایسین
ونکومایسین
سیکلوسرین
اسپیرامایسین
سفالوتین
داپسون
آمفوتریسین ب

C as pofungin
F luconazole
G ris eofulvin
Itraconazole
K etoconazole
T erbinafine
Voriconazole
Aciclovir
Adefovir
G anciclovir
Interferon Alpha
Interferon B eta
Interferon G ama
L amivudine
O s eltamivir
R ibavirin
T enofovir
Valganciclovir
Zidovudin
C hloroquine
Hydroxy C hloroquine
P yrimethamine
Q uinine
Idoquinol
Metronidazole
P aramomycin
Meglomine Antimonate
F urazolidone
C lotrimazole
K etoconazole

کاسپوفونژین
فلوکونازول
گریزوفولوین
ایتراکونازول
کتوکونازول
تربینافین
وریکونازول
آسیکلوویر
آدنوویر
گان سیکلوویر
اینترفرون آلفا
اینترفرون بتا
اینترفرون گاما
المی وودین
اسلتامیویر
ریباویرین
تنوفوویر
وال گان سیکلوویر
زایدوویدین
کلروکین
هیدروکسی کلروکین
پریمتامین
کینین
یدوکینول
مترونیدازول
پارامومایسین
مگلومین آنتیمونات
فورازولیدون
 روز30 ضد قارچ هاي موضعی بعد از
کلوتریمازول
کتوکونازول

میکونازول
سرتاکونازول
تربینافین
ضد تشنج ها بعد از  72ساعت
کاربامازپین
کلوبازام
کلونازپام
اتوسوکسیماید
گاباپنتین
الموتریژین
لوتیراستام
اکس کاربامازپین
فنوباربیتال
فنی توئین
پرگابالین
پریمیدون
سدیم والپروات
توپیرامات
ویگاباترین
زونیساماید

Miconazole
S ertaconazole
T erbinafine
C arbamazepin
C lobazam
C lonazepam
E thos uximide
G abapentin
L amotrigine
L evetiracetam
O xcarbamazepin
P henobarbital
P henytoin
P regabalin
P rimidone
S odium Valproate
T opiramate
Vigabatrin
Zonis amide

داروهاي ضد اضطراب و اختالالت روانی و خواب آور بعد از14روز
آلپرازوالم
آریپیپرازول
بوسپیرون
کلرپرومازین
کلوزاپین
دیازپام
فلوپنتیکسول
فلوفنازین
کلردیازپوکساید
فلورازپام

Alperazolam
Aripiprazole
B us pirone

C hlorpromazine
C lozapin
Diazepam
F lupentixol
F luphenazine
C hlordiazepoxide
F lurazepam

هالوپریدول
لورازپام
میدازوالم
نیترازپام
االنزاپین
اکسازپام
پرفنازین
پیموزاید
کوتیاپین
ریسپریدون
تیوریدازین
تیوتیکسن
تري فلوپرازین
زولپیدم
مخدر ها(بجز متادون) بعد از  7روز
پتیدین
مورفین
اکسی کدون
پنتازوسین
رمی فنتانیل
سوفنتانیل
فنتانیل
بوپرنورفین
آلفنتانیل
داروهاي ضد التهاب غیر استروئیدي بعد از  10روز
آسپرین
سلکوکسیب
دیکلوفناک
ایبوپروفن
ایندومتاسین
کتوروالک

Haloperidol
L orazepam
Midazolam
Nitrazepam
O lanzapine
O xazepam
P erphenazine
P imozide
Q uetiapine
R is peridone
T hioridazine
T iotixene
T rifluperazine
Zolpidem
P ethidine
Morphine
O xycodone
P entazocine
R emifentanil
S ufentanil
F entanil
B uprenophine
Alfentanil
As pirin
C elecoxib
Diclofenac
Iboprofen
Indometacin
K etorolac

مفنامیک اسید

Mefenamic Acid
T ramadol

ترامادول

Naproxen

ناپروکسن

P iroxicam

پیروکسیکام

Meloxicam

ملوکسیکام

T olmetin

تولمتین
تنگ کننده عروق(چشمی و بینی) بعد از  3روز
نفازولین
فنیل افرین
اکسی متازولین
ضد اسید ها بعد از  30روز
آلومینیوم هیدروکساید
آلومینیوم ام اجی
آلومینیوم ام جی اس
منیزیم هیدروکساید
منیزیم اکساید

Naphazoline
P henylephrine
O xymetazoline

Aluminium Hydroxide
Aluminium Mg
Aluminium Mgs
Magnes ium Hydroxide
Magnes ium O xid
S ucralfate

سوکرالفیت

کورتیکواستروئید ها(بجز داروهاي موضعی) بعد از  7روز
بکلومتازون
بتامتازون
بودزوناید
دزوکسی کورتیکواسترون
دگزامتازون
فلودروکورتیزون
فلوتیکازون
هیدروکورتیزون
متیل پردنیزولون

B eclometas one
B etametas one
B udes onide

Des oxycorticos terone
Dexamethas one
F ludrocortis one
F luticas one
Hydrocortis one
Methylprednis olone
Mometas one

مومتازون
پردنیزولون
تریامسینولون

prednis olone
T riamcinolone

کورتیکواستروئید هاي چشمی و خوراکی بعد از روز

Dexamethas one

دگزامتازون

B etametas one

بتامتازون

F lurometholone

فلورومتولون

Hydrocortis one

هیدروکورتیزون

prednis olone

پردنیزولون

کرم ،پماد و لوسیون موضعی حاوي کورتیکواستروئیدها بعد از  28روز

B etametas one

بتامتازون

C lobetazol

کلوبتازول

F luocinolone

فلوسینولون

T riamcinolone

تریامسینولون

Hydrocortis one

هیدروکورتیزون

Mometas one

مومتازون

محلول هاي استنشاقی به وسیله نبوالیزر بعد از  7روز
ایپراتروپیوم بروماید

Ipratropium B romide
S almeterol

سالمترول

S albutamol

سالبوتامول
فورمترول
بکلومتازون

F ormeterol
B eclometas one

بودزوناید
فلوتیکازون

B udes onide
F luticas one

تمامی داروهاي تغذیه اي غیر خوراکی بعد از  7روز
داروهایی که دستور مصرف آنها در موقع الزام و ضرورت است در صورت عدم دستور جدید بعد از  28روز
مولتی ویتامین ها و استامینوفن بعد از  30روز
زمانی که بیمار به بخش جراحی انتقال می یابد تمامی داروها متوقف می شوند.
تهیه کننده  :فرامرز فرخ نیا مسئول امور داروي بیمارستان مرادي

