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 الجراحة قبل أسابيع بثالث توقف أن يجب التى األدوية

 

 

 فيرتي ديفيد: الدكتور السيد

 جراحة العيون استشاري
 

 مقدمة

 و .الجراحية العمليات وبعد أثناء نزيفا يسبب أن يمكن الجلطة،وهذا تشكيل على الدم قدرة من تقلل مركبات على تحتوي المسكنات من الكثير

 يرجى شك، في كنت إذا .الجراحة من أسابيع ۳ غضون في األدوية هذه اتخذت ما إذا الجراحية العملية تؤجل، أن المرجح من لألسف

 .الخاص طبيبك استشارة

 الجراحة قبل وقت أي في يؤخذا أن ويمكن الدم، تخثر على يؤثرا ال والكودين الباراسيتامول. 

 القلب أمراض طبيب أو طبيبك من نصيحة دون تغييرها أو وقفها أبدا ينبغي ال :وكلوبيدوجرل الوارفارين. 

 :الجراحة قبل أسابيع ۳ لمدة تجنبها ينبغي التي قرا األ /  الغذائية المواد

 باعشاأل وأدوية األغذيه(أ)

 (الكاري مثل) بالتوابل الغنية األطعمة كل 

 الشيطان مخلب" بيلوبا، الجنكه والجينسنغ، والزنجبيل الثوم" 

 

 أسبرين على تحتوي التي األدوية (ب)

 :وتشمل األسبرين على تحتوي التي المشتركة التجارية األسماء يلي وفيما .األدوية من العديد في موجود االسبرين

 والظهر المفاصل آلالم أقراص 

 االسبرين 

 ACTRON                 

 ALKA SELTZER    

 ANADIN   

 ANADIN EXTRA SOLUBLE                  

 ANADIN MAX STRENGTH                  

 ANGETTES                                   

 ASKIT  

 ASPAV                         

 ASPIRIN B.P                                  

 ASPRO                          

 ASPRO CLEAR                                    

 BAYER ASPIRIN                                  

 BEECHAMS LEMON TABLETS          
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 BEECHAMS POWDERS                

 BOOTS SELTZER           

 CAPRIN                             

 CO-CODAPRIN                 

 CODIS 500 

 COJENE                         

 DISPRIN 

 DISPRIN DIRECT  

 DISPRIN EXTRA 

 DRISTAN TABLETS 

 FEMIGRAINE DOLOXNENE 

 FYNNON CALCIUM 

 MRS CULLEN’S POWDERS 

 NURSE SYKES POWDERS 

 NU-SEALS ASPIRIN 

 PHENSIC 

 LABOPRIN DL 

 EQUAGESIC 

 

  الستيرويدية غير لاللتهابات المضادة العقاقير (ج )

 والظهر المفاصل آلالم أقراص شملوت 

 ACECLOFENAC: Preservex 

 ACEMATACIN: Emflex 

 AZAPROPAZONE: Rheumox 

 CELECOXIB: Celebrex 

 DEXIBUPROFEN: Seractil 

 DEXKETOPROFEN: Keral 

 DICLOFENAC: Arthrotec, Diclomax SR, Diclomax Retard, Motifene, Voltarol, Voltarol Retard, 

Voltarol Rapid 

 ETODOLAC: Etodolac, Lodine SR 

 ETORICOXIB: Arcoxia 

 FENBUFEN: Fenbufen, Lederfen 

 FENOPROFEN: Fenopron 

 FLURBIPROFEN: Froben, Froben SR 

 IBUPROFEN: Brufen, Brufen Retard, Fenbid, Codafen Continuous, Nurofen 

 INDOMETACIN: Indometacin, Indocid 

 KETOPROFEN: Ketoprofen, Orudis, Oruvail Gel 

 MEFENAMIC ACID: Mefenamic Acid, Ponstan 
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 MELOXICAM: Mobic 

 NABUMETONE: Nabumetone, Reliflex 

 NAPROXEN: Naproxen, Naprosyn, Synflex, Napratec 

 NEUROFEN 

 PIROXICAM: Piroxicam, Feldene, Brexidol 

 SULINDAC: Sulindac, Clinoril 

 TENOXICAM: Mobiflex 

 TIAPROFENIC ACID: Tiaprofenic Acid, Surgram 

 )د( أدوية مضادات التجلط )استشارة الطبيب العام أو أخصائي القلب ضرورية(

 كلوبيدوجرال )يستخدم بعد جراحةالشرايين التاجية(


