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OTC چه معنی است ؟ به یا داروی بدون نسخه

-Over –Theمخفف OTCكلمه Counter يعني فروش دارو بدون نسخه .است

اين داروها . نمايدداروخانه ها تهيه از دارو را توانيد پزشك مينسخه و بدون تجويزيعني 
مي حساسيت ونفوالنزاآسرماخوردگيعالئمكردنطرفدرد و يا بر تسكين باعث عموما 

احتقانهاد، ضهانتي هيستامين،آاستروئيدیداروهای ضد التهاب غير ،مسكن ها )شوند مانند 
(.سرفهضد داروهای و



:هاوعوارض آنهامسکن 
بكار مي رونداستخواني و تب اين دسته از داروها برای برطرف كردن سردرد ،دردهای عضالني 

 ضد التهاب غير استروئيدی داروهای (NSAIDs:)
 مي باشند...( و پروكسن،ناديكلوفناک،ايبوبروفن اس آ،آ) : شامل.



: يدیآسپيرین و سایر داروهای ضد التهاب غير استروئعوارض 

:عارضه جانبي اصلي اين داروها مشكالت گوارشي است 

اتفاقباالترسنيندربيشتركهباشدگوارشيهایتاخونريزیمعدهسادهناراحتييكازتواندميمشكالتاين
هاینريزیخوبروزاحتمالباشدبيشترداروهااينبادرماندورهطولداروهاواينمصرفمقدارهرچه.افتدمي

غيرالتهابضدداروهایسايرياآآسقرصعدديكمصرفباحتيمواردبعضيدراما٠استبيشترگوارشي
.بيافتداتفاقاستممكنگوارشيخونريزیاستروئيدی

هایآسيباتكليهسادهبرگشتقابلالتهابيكازكهاستكليویهایآسيبداروهااينديگرجانبيعوارضاز
.باشدمتغيرتواندميجدیپايدار

وصبخصخونفشاررفتنباالاستروئيدیغيرالتهابضدهایمسكنسايروآآسديگرعوارضجملهاز
.استخونفشارضدداروهایبرآنهاريتاثبدليلاينوكنندمياستفادهخونفشاردارویازكهاستدركساني

روماتيسم)يروماتسمتبياوجوانانآرتريتبهمبتالياودارندكبدیبيماریكسانيكهدرداروهااينباالیدوز
.ببردباالراكبدیآسيبهایريسكتواندميهستند(قلبي

.شودتشديدآنهادرآسموشوندحساسيتدچارآآسمصرفبااستممكنكودكان

.شودفمصرپزشكتجويزباحتمابايدآآسماننداستروئيدیغيرالتهابضدداروهایمصرفسالمنداندر



:مسکن هاسایر از 

استامينوفنAcetaminophen
داروهایعكسبراستامينوفن.شودميتبودردكاهشسببدارواين
ومفاصلوعضالتوپوستسطحدركهاستروئيدیغيرالتهابضد

خاعنومغزدردردحسمهاربااستامينوفن،گذارندميتاثيراستخوانها
.شودميدردكاهشسبب

عوارض استامينوفن:
هر چند اين دارو در بسياری از افراد داروی بيي خطيری اسيت اميا در هنگيا  

ئين مصرف طوالني مدت اين دارو بخصوص در انواعي كه حاوی كيافيين ييا كيد
.آورداست مي تواند مخاطراتي را برای كبد و كليه بوجود 

ی كه ممكن اما بدليل عوارض مختصرداردكمتری شي راستامينوفن مشكالت گوا
.باشدداشته كبداست بر روی 



:آنهاعوارض وهاآنتی هيستامين 
 عطسيهلط و ترشح خ،بيني تحركات ،مربوط به خارش مهارگيرنده های هستند كه با داروهايي آنتي هيستامين ها،

.شوندسبب كنترل آنها مي 

 ميرد  دربيين آلرژیبا توجه به شيوع .شوندضد حساسيت در بين مرد  شناخته مي عنوان ه باين داروها عموما
.شوندجديدی ساخته و وارد بازار دارويي كشور ها مي های سال آنتي هيستامين هر ،

 نييرامينكلرف،هييدرامين ديفين آنتي هيسيتامين دكنسسيتان ،:)به  اين موارد اشاره كردتوانمهمترين آنها مي از،
(...وديمن هيدرينات ،كلماستين

 ا  در هنگيبيمياررا بيرای مخياطراتي ممكين اسيت رخوتخواب آلودگي و حالت ايجاد هيستامين ها بدليل آنتي
.آورنددبوجودارندوشياری هياكاركردن با ماشين آالتي كه نياز به رانندگي

 كه گذرا است و با قطع دارو برطرف مي شوداست چشمخشكي دهان و ديگرآنها مهم عوارض از.

ل قابيآنتيي هيسيتامين مثالي از داروی تركيبي مسكن و )فنيرامينكلر +فنيل افرين+تركيب استامينوفن(ادولت كلد
استفاده در سرماخوردگي



:ها احتقانضد یاها دکونژستان

هيایرگهسيتند كيه باعيث تنگيي ها داروهايي دكونسستان
مخاط بيني شيده و سيبب فيروكش كيردن التهياب و ور  و 

ن از داروهای ضد احتقيان بيدوشوند ميناحيه در اين احتقان
ين در افيرفنييل كه. نا  برد ...افرينفنيلزانسخه مي توان 

بييازار دارويييي ايييران درتركيييب قييرص آنتييي هيسييتامين 
.دكونسستان وجود دارد 

 عصيبي و بيي خيوابي و هيای حاليتداروهيااز عوارض اين
ميه افزايش قند خون است كيه البتيه هيا فشارخونافزايش 

ه با قطيع دارو بيه حاليت اولييو مي باشد اينها گذرا و موقتي 
.گرددبرمي 

 نسستان هيستامين دكوآنتي ضداحتقان مانند داروهای برخي از
ر داخل افزايش فشاوحتي سبب افزايش فشار خون تواند مي

.د نگرد(آب سياه) چشم و بروز گلوكو  



سرفه داروهای ضد 
 ورفان از دكسيترومتتيوان ميمي شوند كه از جمله آنها داروهای ضد سرفه سبب مهار رفلكس سرفه

. برد نا  

 ممكينييز اثر خواب آلودگي كمتری نسبت به ساير داروها دارد و به مييزان كمتيری ندكسترومتورفان
پذيری هر چند ممكن است عالئم عصبي و بي قراری و تحريك. است سبب مشكالت گوارشي گردد 

.نمايدايجاددر فرد 

نبايدندانمسالضد سرفه دكسترومتورفان نيز با داروهای ضد افسردگي تداخل دارد و بخصوص در داروی 
.شودهم مصرف با 

ه باعيث ميي گروه ديگر اين داروها اكسپكتورانت ها هستند كه سبب رقيق شدن خلط شده و بدين وسييل
. شوند كه با هر بار سرفه مجاری تنفسي از خلط و ترشح پاک شود 

.داردوجود اين گروه گايافنزين قرار دارد كه هم بصورت مجزا و هم درتركيب اكسپكتورانت در 



OTCعالئم سرماخوردگی و راههای کنترل آن با داروهای

 كنيدزمان بر طرف شدن التهاب گلو آب نمك ولر  غرغره تا.

 اسيتفاده نيز مي توانييدگلو مكيدني مربوط به التهاب قرص های آب نبات ها يا از
.نماييد كه مي تواند سبب تخفيف درد گلو گردد 

مايعات فراوان مانند آب ، آب ميوه ، و سوپ رقيق ميل نماييد.

 راييد هيای سيديم كلو متور  شده است مي توانيد از قطره دردناک شما اگربيني
سييت بينيي نماييد كه سبب كاهش حسااستفاده برای رقيق شدن ترشحات بيني 

.مي گردد 

 يريدنگنيز قرار تب داريد سيگار نكشيد و در معرض دود سيگار ديگران اگر.



در سرماخوردگی باید به پزشک مراجعه نمود؟چه زمانی 

 حالتانهنگامي كه از مصرف داروهای سرماخوردگي سودی نبرديد و تاثيری در
.نداشته است 

 اشيدمي بناراحت خيلي است و زياد هنگامي كه احساس مي كنيد شدت بيماری.

 شده ايد كه بدليل مصرف داروهای بدون نسخه دچار عوارض جانبي زماني.



.بداندCOTداروهایقبل از مصرفباید هر شخصی مواردی که 

شامل ماده موثر موجود در دارو است كه سبب :ترکيبات دارویی-1
ر ممكن است يك دارو از چند جزء موثمعموال ،مي گرددكاهش عالئم 

درج تشكيل شده باشد كه در ابتدای بروشورهای دارويي اين مطالب
.اين تركيبات توضيح داده شده استوضوح ه بشده است و 

.گرددمي یسبب بهبودی بيمارمواردی كه :دارومصرف موارد -٢
شرايط ،دارو بايد بدانيدمصرف كه هنگا  مواردی :هشدارها -٣

كه و كار با دستگاه هاييندگي نراو يا داروها باهمراه غذاها از استفاده 
.نياز به هشياری دارد

.در چه زماني بهتر استداروهامصرف :مصرفچگونگی -٤

انند هم:سایر اطالعات مهمی که ممکن است الزم باشد بدانيد -٥
...وروش نگهداری 

اين :مواد نگهدارنده و رنگهای خوراکی و سایر مواد شيميایی -٦
بخصوص نكاتدانستن اين ،وجود دارد دارو ماده موثره همراه مواد

.برای افرادی مهم است كه به ماده يا رنگ خاصي حساسيت دارند



؟م را بگیریبهترین نتیجه OTCدر استفاده ازداروهای چگونه 

نييز همانطور كه داروهای بدون نسخه ممكن است در بسياری از موارد مفيد باشد در مواردی
يي هيا بيه ايين راهنمياها ودارممكن است مضراتي داشته باشد برای استفاده صحيح از اين 

:توجه كنيد

 كنيدمشورت خود پزشك با.

 ا داروساز يخود زماني كه روش استفاده يا تاثير يك دارو را بدرستي نمي دانيد از پزشك در
.نماييدرا سوال اطالعات داروخانه ای كه دارو را از آنجا تهيه مي كنيد 

 ها را بر بيش از يك دارو مصرف مي كنيد از نامبردگان بخواهيد كه تاثيرات متقابل آناگر
ي كه همديگر به روشني برای شما توضيح دهند تا شما هم از واكنشهای متقابل داروهاي

.مصرف مي كنيد آگاهي يابيد



 خوردگي مي كنند كه نبايد به كودكان زير دو سال، داروهای سيرماتوصيه
بيرای كودكيانو ضد سرفه را بدون نسخه پزشك داد، زيرا اين داروها 

.  جدی دارندجانبي عوارض 

ری چيايخوقاشيق مختلف متفاوت است اما بطور كليي ييك های قاشق
سي و يك قاشق غيذاخوری سي ٥قاشق مرباخوری يك وسيسي ٢/٥

داردسي سي گنجايش 1٠استيل حدود 

ودک يا ساير مايعات دارويي را با سرنگ اندازه گرفته و بيه كيها شربت
.دهيد

 ش با دادن دارو كودكتان دچار واكنشهای ناخواسته گرديد و براياگر
و دوز داروی مصرفي و دارو ،مشكلي پيش آمد شما بايد بيماری كودک

عوارض بوجود آمده را يادداشت كنيد و با پزشك كودكتان تماس
.بگيريد



دردوران بارداری و شیردهیCOTمصرف داروهای

:دوران بارداری

.استبي ضررترين دارو استامينوفن ،دردطول حاملگي برای تسكين در 

ين و ممكن است سبب بروز ناهنجاری در جنيباردارهای م خانآسپيرين در مصرف 
رف مصي.رف شيودصمزمان حاملگي نبايد در لذاگردد زايمان زمانيا مشكالتي در 

ری ناهنجيابيروزساير داروهای ضد التهاب غيير اسيتروئيدی نييز بيدليل احتميال 
.بخصوص در سه ماهه سو  ممنوع است

.يرداصوالً بهتر است مصرف هر نوع دارويي در اين دوران با نظر پزشك صورت گ
:شيردهیدوران 

وفن در طي مصرف استامينوفن و داروهای ضد التهاب غير استروئيدی مانند ايبوبر
.مجاز است و مشكلي ايجاد نمي كندمسكن بعنواندوران شيردهي 

ورات ثيبدر شير مادر ترشح مي شود و ممكن اسيت سيبب خيونريزی و آسپيرين 
شيردهي بخصوص در شيردهي زيير ييك سيال مصيرف دردوران لذا گردد جلدی 

شودن

آنهيا هيستامين ها نيز در شير مادر ترشح مي شود و مصيرف طيوالني ميدتآنتي 
وزاد بي قراری و يا گرييه در ني،ويا اختالل خواب آلودگي خوابممكن است سبب 

.گردد



دردوران بارداری و شیردهیCOTمصرف داروهای

.شودی توجه به نکات زیر سبب به حداقل رسيدن عوارض جانبی در خانم های باردار یا شيرده م

پزشك خود مشورت كنيدبا داروهامورد مصرف در -1
پزشك نظربدون را هيچ عنوان در سه ماهه اول حاملگي دارو تحت -٢

مصرف نكنيد
ل خوراكي را پس از شيردادن به نوزاد يا قبداروهای دوران شيردهي در -٣

.كنيدمصرفاز خواب طوالني نوزاد 
.نكنيداين مدت داروهای طوالني اثر يا قوی را مصرف در -٤
.نكنيدتركيبي خوراكي را مصرف داروهای -٥
ل اثرات پوستي يا جسماني نوزاد خود را كه ممكن است بدليتغييرات -٦

ته دارو نبوده است مد نظر داشمصرف ازجانبي داروها بوجود آمده و قبل 
.باشيد



:توصیه ها

باشدخانه توجه داشته باشيد كه تهيه هر نوع دارو اعم ازمكمل يا ويتامين فقط بايد از طريق دارو

برای فرد مصرف بي رويه ويتامين ها بدون تجويز پزشك، نيز  مي تواند عوارض جبران ناپذيری
.باشددنبال داشته به 

 اال فشارخون ب-بيماريهای عروقي -نقرس -در زمان ابتال به بيماريهايي مانند ديابت-
و با مشورت با با احتياط OTCی داروهابيماريهای قلبي و آسم بايد ،كبدیبيماريهای كليوی يا 
.بيشتراستشود چون احتمال بروز عوارض جانبي در اين موارد مصرف پزشك يا داروساز 



خود درمانی

.يكي از بزرگترين معضالت فرهنگي در بخش دارو خود درماني است

داروی بدون نسخه در بيشتر موارد به دليل نداشتن اطالعات دارويي فرد درخواست 
.مصرف كننده منجر به پديد آمدن عوارض جانبي متعدد در وی مي شود



:داروهای گوارشی

:آنتی اسیدها
ساعت بعد از غذا و هنگا  خوابداروها يك اين مصرف

معدهدرمان ناراحتي :جی-ام-آلومينيوم

نفخكاهش -معدهناراحتي : اس-جی-ام-آلومینیوم
.شودافراد مبتال به نارسايي كليه، مي تواند موجب تضعيف اعصاب مركزی در :عوارض

:آنتی اسید ملین
.بعنوان ملين هم قابل استفاده است :هيدروكسيد منيزيم 
با مصرف )منيزيم خون، برهم خورن تعادل مايعات و الكتروليتها شكمي، افزايش اسهال، كرامپهای :عوارض

(طوالني مدت
:آنتی اسید قابض

...اسيد در درمان زخم دوازدهه وآنتي دهنده فسفات سر  و كاهش :آلومينيوم هيدروکساید
مسموميت ناشي از زيادی آلومينيم، آنسفالوپاتي. ، از دست دادن اشتها، كاهش حركات رودهيبوست:عوارض



ملين:بیزاکودیل 
بيزاكوديل را با معده خالي مصرفمي توان قرص برای اثر سريع تر درمان يبوست دارويي برای

.كرد
در و تحريك پوستياسهال ،تهوع كرامپ،آروغ زدن، از عوارض احتمالي اين دارو مي توان به

.نمودمقعد اشاره اطراف 
آپانديسيت و تا دو ساعت بعد از مصرف ساير داروها از مصرف اين داروها در صورت وجود
.خودداری گردد

.طوالني مدت اين دارو ممكن است سبب وابسته شدن كار روده به آن گرددمصرف 

اسهالضد:لوپرامید
.شودمي مصرف ظاهر ساعت پس از ٢تا1ظرف دارو اثرات 

سمت درد و ناراحتي در قاستفراغ،، يبوست ،تهوع،خستگي،خواب آلودگي ،سرگيجه:عوارض دارو
شكم،خشكي دهان ،بثورات پوستي

:داروهای گوارشی



:دایجستیو
درمان اختالالت گوارشي ناشي از بيماری هاضمه در مشكالت گوارشي همچون سوء رفع 

ه كيسهای كيسه صفرا يا كبد، بيماری مزمن معده يا روده، اختالالت گوارشي ناشي از جراحي 
.و روده ها و نفخ مصرف مي شودصفرا 

:پانکراتین
عنوان مكمل آنزيم های لوزالمعده برای هضم چربي ها و كربوهيدرات ها، يعني كمك به به 

هضم غذا در اشخاص پير، ناتوان يا مبتال به سوءهاضمه به علت كم كاری لوزالمعده مانند 
.استفاده مي شودالتهاب لوزالمعده

و استفراغ،سردرد،ناراحتي گوارشي اسهال،تهوع :عوارض

:داروهای گوارشی

.اين دارو ها را همراه با غذا يا بالفاصله قبل يا بعد از غذا ميل شود



:دایمتیکون
ضد نفخ است كه به دفع آسان مواد از روده ها كمك كرده داروی 

.و به مرور مشكل نفخ را برطرف مي كند

:عوارض
سر درد، حالت تهوع، استفراغ، اسهال و اختالل دستگاه گوارش

ساعت ۸بهترين تاثير اين دارو بعد از خوردن غذا و در هر 
.مصرف مي باشد

:داروهای گوارشی
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