آنتی بیوتیک های پرمصرف و پرکاربرد در عفونت های شایع مراکز بهداشتی درمانی
نام دارو

دوزبندی دارو با توجه به نوع بیماری های شایع

اشکال دارویی خوراکی

تداخالت

بارداری/شیردهی

فارماکوپه مرکز بهداشت
آزیترومایسین
)(Azithromycin

بالغین

Tab 250 mg

اطفال

فارنژیت و پنومونی:روز اول 055mgبه

فارنژیت ،اوتیت مدیا،پنومونی:

آنتی اسیدها،تئوفیلین،

صورت دوز واحد سپس  005mgتا  0روز

باالی  6ماه 30mg/kg :تک دوز یا  10mg/kgبه مدت 3

فنی توئین ،باربیتورات،

روز یا  10mg/kgبرای روز اول و سپس  5mg/kgاز روز

کاربامازپین ،سیکلوسپورین،

for suspension
200mg/5ml

یورتریت 1g:به صورت دز واحد

Cap 250 mg
Cap 500 mg
for suspension
125mg/5ml
for suspension
250mg/5ml

عفونت سیستمیک:

عفونتهای سیستمیک و مجاری ادراری:

1055-005mgخوراکی هر  8ساعت

 20-40mg/kg/dayبه صورت منقسم هر  8ساعت

 0الی .0
باالی  0سال 12mg/kg :روزانه برای  0روز

آموکسی سیلین
)(Amoxicillin

اریترومایسین
)(Erythromycin
Tab 400mg
for suspension
200mg/5ml

پروفیالکسی اندوکاردیت در دندانپزشکی:

عفونت نسبتا شدید پوست یا تنفسی:

 1/0gخوراکی یک ساعت قبل از جراحی

 30-50mg/kg/dayبه صورت هر  6ساعت

855-055mgخوراکی هر  6ساعت
سفلیس:
 855mgخوراکی هر  6ساعت

سفالکسین
)(Cephalexin

عفونت ریوی ،ادراری ،اوتیت مدیا ،عفونت
Cap 250 mg
Cap 500 mg
for
suspension250mg/5
ml

پوست ،استخوان و مفاصل
005mg-1gخوراکی هر  6ساعت یا
 055mgهر  10ساعت
عفونت دهان بدون منشا دندانی:
 055mgخوراکی هر  6ساعت

سفیکسیم
)(cefixime

اوتیت و برونشیت و فارنژیت و عفونت

Tab 200mg

دستگاه ادراری:

Tab 400mg

بالغین044 mg :یک بار در روزیا 044mgدو

for suspension
100mg/5ml

خوراکی

3gخوراکی به صورت دز واحد

عفونت دستگاه تنفسی و پوست:

بار در روز
کودکان بزرگتر از  6ماه8 mg/kg/day :
یکبار در روز یا منقسم هر  20ساعت

پروبنسید،
ضد انعقاد خوراکی ،ضد بارداری

عفونت دستگاه ادراری:

سپس  855 mgخوراکی هر  6ساعت

وارفارین

پنومونی شیرخواری:
 50mg/kg/dayهر  6ساعت به مدت حداقل  3هفته
التهاب ملتحمه در نوزادان:
 50mg/kg/dayهر  6ساعت برای حداقل  0هفته

بارداری :گروه B
شیردهی :مصرف این دارو باید با احتیاط صورت
بگیرد.

بارداری :گروه B
شیردهی :بی خطر بودن آن به اثبات نرسیده
است.استفاده از روشهای تغذیه ای دیگر توصیه
می شود.
بارداری :گروهB

ضد انعقاد خوراکی ،تئوفیلین،
کاربامازپین ،سیکلوسپورین،
متیل پردنیزولون

آمیبیاز روده ای:

شیردهی :عوارضی برای مصرف این دارو در
دوران شیردهی گزارش نشده است .با این حال
مصرف این دارو باید با احتیاط صورت بگیرد.

 30-50mg/kg/dayهر  6ساعت به مدت  15الی  10روز
عفونتهای دستگاه تنفسی ،دستگاه گوارش ،پوست و بافت
نرم ،مفاصل ،التهاب گوش میانی :
6-12mg/kgهر  6ساعت تا حداکثر 25mg/kg

بارداری :گروه B
آمینوگلیکوزیدها ،پروبنسید

اوتیت مدیا:
75-100mg/kgروزانه در  4دوز منقسم

بگیرد.

اوتیت مدیا ،برونشیت حاد ،فارنژیت ،تونسیلیت،

بارداری :گروهB

عفونت ادراری:
سالیسیالتها
بزرگتر از 6ماه 8mg/kg/day :و0.4cc/kg/day
در یک یا دو دوز منقسم

شیردهی :مصرف این دارو باید با احتیاط صورت

شیردهی :بهتر است در خالل درمان با این دارو
از تغذیه کودک با شیر مادر خودداری شود.

آنتی بیوتیک های پرمصرف و پرکاربرد در عفونت های شایع مراکز بهداشتی درمانی
عفونت خفیف تا متوسط دستگاه ادراری:

سیپروفلوکساسین
)(Ciprofloxacin

بارداری :گروهC

بالغین 054 mg:خوراکی هر  20ساعت یا 044 mg

Tab 250 mg

وریدی هر  20ساعت

Tab 500 mg

اسهال و عفونت استخوان و مفاصل و عفونت

تئوفیلین،
----

شدید دستگاه ادراری:

آنتی اسید ،سیکلوسپورین،

شیردهی :به دلیل احتمال ایجاد عوارض

نیتروفورانتوئین

خطرناک در شیرخوار ،تغذیه با شیر مادر در حین
درمان با این دارو توصیه نمی شود.

بالغین 054 mg:خوراکی هر  20ساعت یا 044 mg
وریدی هر  20ساعت

کوآموکسی کالو
(CO)Amoxiclav

for suspension 156
for suspension 312
for suspension 375
for suspension 625

عفونت قسمت تحتانی دستگاه تنفس ،اوتیت

عفونت گوش میانی:

میانی ،سینوزیت ،عفونت پوستی ،عفونت ادراری:

زیر 3ماه 30mg/kg/day :هر 20ساعت

بالغین 005 mg:هر 8ساعت و در عفونت شدید

باالی 3ماه و زیر  04کیلوگرم 90mg/kg/day :هر 20

 055mgهر  8ساعت

ساعت تا  24روز

کودکان 05-05 mg/kg:هر  8ساعت

عفونت تنفسی تحتانی ،سینوزیت:

(دز دارو بر اساس میزان آموکسی سیلین بیان

زیر 3ماه30mg/kg/day :هر  20ساعت

شده است)

بارداری :گروهB
پروبنسید

شیردهی :مصرف این دارو باید با احتیاط صورت
بگیرد.

باالی 3ماه و زیر  04کیلوگرم40mg/kg/day :هر 20
ساعت یا  40mg/kg/dayهر  8ساعت

کوتریموکسازول
(CO)Trimoxazole

Tab 400/80mg
Suspension
200mg/5ml and
40mg/5ml

عفونت دستگاه ادراری و اوتیت میانی:

عفونت مجاری ادراری و شیگلوز ،عفونت گوش

بالغین 165mg:تریمتوپریم و855mg

میانی :

سولفامتوکسازول( 0قرص) هر  10ساعت به
مدت  10روز
کودکان 8mg/kg :تریمتوپریم و 05mg/kg

 40mg/kgسولفامتوکسازول و 8mg/kgتری
متوپریم هر  10ساعت به مدت  15روز

فنی توئین،
داروهای پایین آورنده قند خون،
داروهای ضد انعقاد خوراکی،

سولفامتوکسازول هر  10ساعت به مدت  15روز

متوتروکسات

اسهال مسافران:

بارداری :گروه ،Bدر  3ماهه اول گروه D
بارداری
شیردهی :مصرف این دارو باید با احتیاط صورت
بگیرد.

بالغین 0-1 :قرص خوراکی هر  10ساعت تا 0
روز

مترونیدازول
)(Metronidazole

Tab 250mg
Suspension
125mg/5ml

تریکومونازیس 005 mg:هر  8ساعت به

آمیبیاز روده

مدت  0روز یا  0gتک دوز

 30-50mg/kg/dayبه مدت  0الی  15روز در  3دوز

ژیاردیا:

منقسم

بالغین 005 mg :هر  8ساعت

تریکومونیاز

کودکان 0 mg/kg :هر  8ساعت

 15mg/kgدر  3دوز منقسم برای  0الی  15روز
ژیاردیا
 15mg/kgهر  8ساعت به مدت  0الی  0روز

منابع :

BNF2009 Drugs.com,Uptodate

 -کتاب اطالعات دارویی نوشته دکتر جوادی و خانم دکتر حاجی بابایی  ،ایران فارما

تهیه کنندگان  :دکتر روژین کائنی – دکتر مونا خونساری زاده
ویراستاران  :دکتر شیوا خوشنویس انصاری – دکتر بهزاد عالقی – دکتر سعیده میراحمدی

سایمتیدین ،فنوباربیتال،
ضد انعقاد خوراکی،
فلورواوراسیل ،آزاتیوپورین

بارداری :گروهB
(منع مصرف در  3ماهه اول)
شیردهی :تغذیه با شیر مادر در حین درمان با
این دارو توصیه نمی شود.

