
 

 ترامادول یمهم  درباره دارو یها هیتوص

ردیرار گمورد استفاده ق دیپزشک با زیاست و تنها با تجو ادآوریبه شدت اعت ترامادول 

ستمیکننده س فیتضع ایخواب آور  یداروها ریسا ایترامادول به همراه الکل  مصرف 

 خطرناک است. اریبس ،یعصب

که نسبت به  نیاحتمال ا باشد،یمخدر م یدارو یکه ترامادول نوع ییاز آن جا

 اریبرند، بس نیاثر درمان را از ب گرید یهاکه دارو نیا ایگوناگون واکنش دهد  یهادارو

 یمعمول، مار ریغ ییمواد غذا ،یاهیگ یاست. بهتر است مصرف هر گونه دارو ادیز

ها و در خصوص مصرف آن دیساده را به پزشک خود اطالع ده یهامسکن یجوانا و حت

ا خود ر یدارو زانیبه شکل خودسرانه م هرگز.دیبا ترامادول با پزشک مشورت کن

 دینده شیافزا

ظر ترامادول تنها با ن ی. قطع مصرف دارودیکن زیترامادول پره یدارو یقطع ناگهان از

 مطابق دستور پزشک انجام شود. دیاست و با منیپزشک ا

مناسب وجود  ییمدت از دارو، امکان عدم پاسخ گو یطوالن یدر صورت استفاده

 دارد.

کنید لگرد یانزال ریاثر دارو، موجب د سمیمکان لیترامادول ممکن است به دل مصرف 

 یعنوان در درمان زودانزال چیآور بودن دارو، به ه ادیو اعت یتنفس یبه علت عوارض جد

آن  یدرمان دیکه در مصرف هر دارو همواره فوا دیشود. )به خاطر داشته باش ینم هیتوص

 داشته باشد.( یو عوارض دارو برتر ینسبت به اثرات جانب دیبا

 ومادولیدول ، تدامول ، با-ما-با نام ترا یضد درد با اثر مرکز ییترامادول دارو

شده است که از  رانیا ییاست وارد فارماکوپه دارو ی، ترامادول و... چند سال

 باشد . یم یمصنوع یها دیاپوئ ایمسکن مخدر  یدسته داروها

 ، ی، جراح یمفصل یکاهش درد ها یبرا یدارو در پزشک نیعمده مصرف ا

 نیفتر از مور فیجهت ضع نیاست و از ا دیدرد متوسط تا شد زانیم با مانیزا

د و همواره باش یم نوفنیپروفن استام رینظ یتر از مسکن هائ یو قو نی، پتد

 باعث وباشد  یاز دو هفته مجاز نم شیدارو ب نیشود مصرف ا یم هیتوص

 گردد . یم ادیو اعت یداروئ یوابستگ

 جادیعالوه بر ا رد،یترامادول مورد سوء مصرف قرار گ یچنانچه دارو

 یرسعدم دست ایمصرف، در هنگام قطع دارو  نیو بروز عوارض در ح یوابستگ

 این عالئم شامل:شود.  یموجب م زیاز دارو را ن تیمحروم میبه آن، عال

 بدن یادر اعض یحس یب،ینیبدب،توهم، یجیگ،کیو حمله پان دیشد اضطراب

 وز گوش وزو 

آیا ترامادول 

 اعتیادآور است؟
 

 مرکز مشاوره دانشجویی

 معاونت آ موزش، حتقیقات و دانشجویی فرهنگی

 دانشکده علوم پزشکی اسداابد

 


