
 سایر موارد درد تا  نیاز تسک نوفن؛یو استام نیآسپر 

بته   (نیآسترر ) ASAاسید استتی  ساسستیل    متقابال . شود یمحسوب مبرای کودکان  تر منیا یا نهیگزهمواره  (لنولیتا)استامینوفن 

 . است یو قلب یاز سکته مغز کننده یریشگیطور باسقوه پ

 نیتستک  یدارو بترا  نیت اگرچته ا . کننتد  یاستفاده م لنولیو تا نیآسرر یدرد خود به طور معمول از دو دارو نیتسک یافراد برا شتریب

 .آنها وجود دارد نیب یمهم یشوند اما تفاوت ها یدرد استفاده م

                                

 و چرا میاستفاده کن یدرد؛ از هر کدام چه زمان نیتسک یبرا نوفنیو استام نیآسپر

فعتال   یبتافت  بیدر بتدن بته واستآه آست    سیکلواکسیژناز را که  میآنز تیاست که فعاس یدیاستروئ ریضد استهاب غ یدارو  ی نیآسرر

 . را بهبود میبخشددرد، تورم و استهاب واسآه های استهابی را توسید میکند مهار و   شده و

 .درد کاربرد دارد نیتسک یمسکن است که به طور خاص برا یدارو  ی لنولیتا

ختواص ضتد استهتاب استت کته       یدارا نیوجتود، آسترر   نیت بتا ا . شود یدرد و تب استفاده م نیتسک یاغلب برا لنولیو تا نیآسرر از

 .بهره است یاز آن ب نوفنیاستام

 ست؟یچ نیآسپر

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز یدارو م نیا یاز کاربردها. بدون نسخه و پر مصرف استاز دسته داروهای مورد تجویز  نیآسرر

 یو ستکته مغتز   یاز حمله قلب یریشگیپعام  کم  یدر دوزهاو  کاهش تب،یدرد قاعدگ نیتسک، دندان درد نیتسک ،سردرد نیتسک

 . است  یسکمیا

 .گرم هر چهار تا شش ساعت است یلیم 523دو قرص  ای  ی نیآسرر یمعمول برا دوز

کته   یکودکتان  یبترا  نیاگرچته استتفاده از آسترر   . شتود  اطیاحت دیدرد با ایتب  نیتسک ینوجوانان برا ایبه کودکان  نیدادن آسرر در

عالئم شبه آنفلتوآنزا دارنتد    ایکنند  یم یآبله مرغان را ط یکه روند بهبود یشده است، اما کودکان دییاز سه سال سن دارند، تا شیب



توانتد موجتب    یاختالل نادر کته مت    ی، (Reye's syndrome)ی خآر کم ابتال به سندرم ر رایکنند ز فمصر نیآسرر دیهرگز نبا

 .دارو وجود دارد نیشود، به واسآه مصرف ا یجد یو مغز یکبد بیآس

 یداروهتا  گتر یو د نیدهنتده آسترر    یکته از متواد تشتک    یاهتان یموجود در گ ییایمیها، مواد ش التیسیساس ای نیکه به آسرر یافراد

 یمتار یکنتترل نشتده، ب   یافراد مبتال به فشار خون باال ن،یهمچن. دارو استفاده کنند نیاز ا دینبا زیدارند ن تیمسکن هستند، حساس

 نیآسترر . کنند زیپره نیاز آسرر دیبا یزیاختالل خونر  ی ایمعده  یمانند سابقه زخم ها یمعده ا طیشرا یبرخ ه،یکل ایکبد  دیشد

 یاضتاف  یزیرا در معتر  خآتر ختونر    طیشترا  نیت کننده خون عم  کرده و ممکن است افراد مبتال به ا قیرق  یتواند به عنوان  یم

 .قرار دهد

 ست؟یچ لنولیتا

شتده   هیو دنتدان درد تو ت   ،یقاعدگ یاز سردرد، کرامپ ها یدرمان درد ناش یبراتجویز و بدون نسخه نیز  لنولیتا ن،یآسرر همانند

 یکتم بت   یندارنتد، اسبتته در دوزهتا    یدارو آسرژ نیکه به ا یدر هر سنو کودکان ساسم  یبراغاسبا  نوفنیاستام ن،یبرخالف آسرر. است

    .تخآر اس

 .هر چهار تا شش ساعت است یگرم یلیم 523بزرگساالن دو قرص  یبرا لنولیمعمول تا دوز

رستانده و موجتب    بیتواند بته کبتد آست    یم نوفنیاز حد استام شیمصرف ب. استاز آسریرین  تر آرناکخ لنولیاز حد تا شیب زانیم

 ایت توستط ختود    لنولیااز حتد تت   شیاگر در مورد مصرف ب. استفراغ، شکم درد، و کما شود ایحاست تهوع  ،ییاشتها یمانند ب یعالئم

 .دیریبالفا له با خدمات اورژانس تماس بگ د،یمشکوک هست زانتانیاز عز یکی

  .دهد یم شیرا افزا یکبد تیخآر مسموم -کنند  یاسک  مصرف م ادیکه به طور منظم ز یافراد یتواند برا یدارو م نیا

 لنولیدر برابر تا نیآسپر

. استت  دتریت ختاص مف  یماریب  ی یاز آنها برا یکیاوقات  یداشته باشد، گاه یتواند همروشان یداروها م نیموارد استفاده از ا اگرچه

 .ارائه شده است نوفنیو استام نیموارد استفاده آسررزیر  در جدول

 (استامینوفن)تایلنول  (بایر)آسپرین  دارو

 بله بله، اما نه با تاثیرگذاری زیاد تسکین سردرد

 بله بله کاهش تب

 خیر بله ضد التهاب

 خیر بله پیشگیری از سکته قلبی و مغزی

 بله خیر استفاده برای کودکان

 بله بله، اما در بلندمدت ایمن نیست آرتریت

 بله بله درمان کرامپ قاعدگی
 



 یعتوار  جتانب   یتوانند موجب برخت  یم یگرید یبه طور گسترده در دسترس هستند، اما همانند هر دارو لنولیو تا نیآسرر اگرچه

 .دیت مسکن با پزش  خود مشورت کن یدارو نیانتخاب و استفاده از بهتر یمحصول را مآاسعه کرده و برا یهمواره برچسب رو. شوند

  


