
 

 

 الف: راهنمائیهای عمومی 

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با 

 پزشک خود مشورت کنید:

در صورت سابقه حساسیت به هر یک از          

اجزاء تشکیل دهنده فرمول ، آنتی              

 و یا هر ماده غذائی دیگر .  هیستامین ها

در صورت ابتال به بیماریهایی نظیر             

 گلوکوم ، سابقه احتباس ادراری

 در نوزادان تازه متولد شده

ب : مصرف در دوران بارداری و           

 شیردهی :

مصرف دارو در دوران بارداری و شیردهی       

با صالحدید پزشک صورت می گیرد.           

 ( B) گروه 

 تهیه کننده:معصومه کیا اشکوریان

 پرستار جراحی مردان

 4931مرداد 

 Racipشربت 

 Racipشربت 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 بیمارستان والیت

Racip® Syrup 
 سیپروهپتادین+ اسید آمینه + ویتامین

Cyproheptadine +Aamino acids + Vitamins 

 
 موارد مصرف سیپروهپتادین ها

مصرف   بی اشتهایی سیپروهپتادین اغلب در درمان       

ناشی از تب یونجه،       آلرژیمیشود ولی برای درمان       

و درمان عوارض     میگرنآسا، کابوس ،      و کهیرغول   کهیر

و    اختالالت جنسی  )مانند      داروهای ضدافسردگی  

 تعریق زیاد( استفاده میشود.

 متابولیسم دارو

دارو بخوبی از دستگاه گوارش جذب می گردد.          

 اثر 

 ث : نحوه و مقدار مصرف:

قاشق چای خوری      2سال:    7تا    1کودکان  

 میلی لیتر( دو بار در روز قبل از غذا. 5)معادل 

قاشق مرباخوری    2سال :      7کودکان باالی    

میلی لیتر( دو بار در روز قبل از             11)معادل  

 غذا.

 15قاشق مرباخوری )معادل        3بزرگساالن :    

 http://www.darooyab.irمنبع :                                     میلی لیتر( سه بار در روز قبل از غذا.
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C


 

 

 چ : مسمومیت : 

در غلظتهای درمانی معمواًل عارضه ای مشاهده        

نمی شود. در صورت مصرف اتفاقی بیش از حد،          

مسمومین  فرد مسموم را سریعًا به بخش             

 بیمارستان منتقل کنید.

 ح : شرایط نگهداری 

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از              

درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی             31

 محافظت کنید. 

 دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.

 خ : شکل دارویی

شرکت داروسازی رها سیپروهپتادین ،                 

اسید آمینه و ویتامین های گروه ب را با نام               

و به شکل شربت خوراکی در         ®تجاری راسیپ 

میلی لیتری    211ظروف پلی اتیلن تری فتاالت      

به همراه پیمانه و بروشور درون جعبه عرضه            

 میکند.

 ت : موارد مصرف دارو :

درمان بی اشتهایی در کودکان و بالغین مبتال به         

اختالالت فیزیولوژیک عاطفی یا ارگانیک ، بی          

اشتهایی متعاقب بیماریهای عفونی ، سوء تغذیه        

، تاخیر در رشد ، بی اشتهایی در اطفال ،                 

استفراغ های دائمی ، ناپایداری های عاطفی           

هنگامی که همراه با عالئم بی اشتهایی باشد ،           

بی اشتهایی در بزرگساالن ، الغری های مربوط         

  به اختالالت مزاجی .

 

 پ : هشدارها :

از مصرف همزمان این دارو با داروهای مربوط به         

 سیستم عصبی مرکزی خودداری گردد .

این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود،        

ساعت پس از قطع      22لذا در هنگام مصرف و       

مصرف دارو از رانندگی و انجام کارهائیکه نیاز          

 به هوشیاری و دقت دارد خودداری کنید .

روز پس از      2  –  11اثرات درمانی این دارو       

مصرف دارو شروع می گردد ،لذا دوره درمان به         

ماهه همراه با دوره       1  –  2صورت دوره های     

 روزه توقف می باشد . 15 – 31های 

 ج : عوارض جانبی :

 شایعترین عارضه خواب آلودگی می باشد .
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