
 

 )متوپرول(متورال مصرف در مراقبتي خود

 زیتجو رگها در خون انیجر کنترل و قلب کارکرد بهبود یبرا یگرمیلیم 50 متورال قرص

 خون فشار درمان به دارو نیا .شودیم

 ییایمیش مواد یبرخ تیفعال 50 متورال قرص .کندیم کمک )نهیس قفسه درد( نیآنژ و باال

 ترشح یعیطب طور به که را بدن در

 به دارو دوز .کرد مصرف غذا از بعد ای قبل توانیم را دارو نیا .کندیم کنترل شوند،یم

 .دهد رییتغ را دارو دوز ازین حسب بر ممکن است پزشک .دارد یبستگ یماریب شدت

 05 متورال قرص عوارض

مشکالت تنفسی نهیس قفسه درد، 

جهیسرگ ای یخستگ 

یجیگ و خلق رییتغ 

یروح اختالالت کابوس، ،خواب مشکالت 

یپوست کیتحر ای ریکه 

اسهال 

مفاصل درد پاها، تورم 

یرانندگ دینبا دارو مصرف از پس شود، منجر یجیگ به است ممکن 50 متورال که آنجا از 

 .کند دیتشد را آن عوارض تواندیم دارو نیا با الکل مصرف همزمان نیهمچن .دیکن

 

 :موارد مصرف

  برای کاهش فشار خون استفاده می شود05فشار خون باال: متورال. 

 تسکین درد مزمن قفسه سینه ناشی از کاهش جریان خون به قلب. 

  درمان تپش قلب 

 درمان نامنظمی ضربان قلب 

 کافی پمپاز نمی شود. نارسایی احتقانی قلب:در این بیماری خون به میزان 



 

 :مصرف هشدار

 مصرف را دارو دیآورد خاطر به نکهیا از پس بالفاصله :دوز کی مصرف کردن فراموش 

 دینکن مصرف گرید است یبعد زمان دوز به کینزد اگر اما .دیکن

 یرو یمخرب اثرات تواندیم دارو نیا مجاز حد از شیب مصرف :حد از شیب دوز مصرف 

 به عاًیسر حد از شیب مصرف صورت در .باشد داشته اعصاب و یخون یرگها قلب،

 .دیکن مراجعه اورژانس

 دیده قرار انیجر را خود پزشک یجراح عمل هرگونه انجام صورت در. 

 
  :منابع

https://medlineplus.gov 

 دارو البرز یساز دارو شرکت 
 

 سالمت آموزش واحد

 مدائن تخصصي فوق و تخصصي بيمارستان

 جنوبي صبا خيابان عصر، ولي چهارراه به نرسيده انقالب، خيابان تهران،

55350450-55350400تلفن :  

WWW.Madaen hospital .COMوب سايت  

 

http://www.madaen/

