
 سیلیه  آشىایی با کپسول و شربت آموکسی

 اشكال دارویي :

Capsule: 250 mg, 500 mg 

Suspension: 125 mg/5ml, 250 mg/5 ml 

(Chewable Tablet: 250 mg (as 3 H2O 

(Tablet: 500 mg (as 3 H2O 

 

سّیذ ّ چٌذ ػذد  داسّخاًَ هیُا ّ یا  حتواال ؽوا ُن تَ هحل عشهاخْسدگی یا دًذاى دسد، عشیؼا عشاؽ خؼثَ قشؿا

کٌذ ّ اص  تاى سا خؾک هی عیلیي تِیَ هی کٌیذ، چْى تش ایي تاّسیذ کَ ایي داسّ چشک احتوالی تذى کپغْل آهْکغی
 .ؽْیذ خالؿ هی  ُا ُا ّ تاکتشی ؽش ّیشّط

 .یي داسّ ّخْد داسدتیْتیک، داسّی هْسد ػالقَ پضؽکاى دس تدْیض ُن ُغت، ّلی ّاقؼیتی تلخ دس کٌاس هقشف ا ایي آًتی

ًذاسد ّ تَ ػکظ،   عیلیي تاثیشی دس دسهاى عشها خْسدگی ّ ػْاسك ًاؽی اص آى هثل عشفَ تایذ گفت آهْکغی
 .گزاسد ػْاسك خاًثی صیادی تش خای هی

تیْتیک، هْاسد هقشف، ػْاسك خاًثی ّ هیضاى اثشگزاسی آى  آًتی  ، دکتش داسّعاص دستاسٍ ایي ًْع «هشین تِاسی عاسّی»
 .دُذ تْمیح هی

  

 گویید؟ سیلیه و موارد مصرف آن می کمی درباري آموکسی

 .ؽْد عیلیي اعت کَ تَ فْست کپغْل تْلیذ هی ُای خاًْادٍ پٌی تیْتیک عیلیي یکی اص آًتی آهْکغی

ًْع تیواسی ػفًْی تدْیض   ؽْد ّ تشای دسهاى چٌذ  ُا هی ایي داسّ تاػث تخشیة یا تْقف سؽذ تؼنی اص تاکتشی

ُای ّیشّعی ًذاسد، اها تشای هقاتلَ  ؽْد، اها تَ هْس کلی تاثیشی دس دسهاى عشهاخْسدگی، آًفْالًضا ّ دیگش تیواسی هی
ّ   ُای تٌفغی، اّتیت )ػفًْت گْػ(، عیٌْصیت، رات الشیَ ، ػفًْت ُای هداسی ادساسی ، تیواسی الین تا ػفًْت

 .ؽْد هیتدْیض  ()تاکتشی هؼذٍ  هقاتلَ تا ُلیکْتاکتش پیلْسی

 .ُا تا چَ هیضاى اعت، تحث دیگشی اعت کَ کاسایی ایي داسّ تشای هقاتلَ ّ دسهاى ایي تیواسی الثتَ ایي

  

 کىىد؟ ٌای ویروسی کارایی الزم را دارد؟ و اگر وً، چرا مردم آن را زیاد مصرف می سیلیه برای مقابلً با بیماری آیا آموکسی

کٌٌذ، اها تایذ  ُاعت ّ پضؽکاى ُن آى سا صیاد تدْیض هی تیْتیک تشیي آًتی شفعیلیي خضّ پشهق کَ آهْکغی تا ّخْد ایي
عیلیي ُیچ تاثیشی دس دسهاى  ُایی هثل آهْکغی تیْتیک تذاًیذ ًتایح یک پژُّؼ اًگلیغی ًؾاى دادٍ، آًتی

 .ذى ًذاسدکؾی ُای خلو داس ّ هؾکل ًفظ ُای آى اص قثیل تة ، عشفَ ُای ّیشّعی هثل تشًّؾیت ّ ًؾاًَ تیواسی



 .داسّ( تدْیض کشدًذ  عیلیي ّ تَ گشُّی دیگش داسًّوا )ؽثَ ُا سّصاًَ عَ هشتثَ آهْکغی هحققاى تَ گشُّی اص داّهلة

هْل دّسٍ ّ   تفاّت چؾوگیشی دس ُای الصم هؾخـ ؽذ  عیلیي ّ اًدام تشسعی تؼذ اص یک ُفتَ دسهاى تا آهْکغی

 .ؽذت ػالئن تیواسی دس دّ گشٍّ ّخْد ًذاسد

تاثیش اعت، ُشچٌذ دس ایي عي ّ عال  عال تی 06هحققاى ُوچٌیي تَ ایي ًتیدَ سعیذًذ کَ ایي داسّ دس افشاد تاالی 

 .کن گشفت ُای تٌفغی سا دعت ًثایذ خطش ػفًْت

اًذ، دچاس  عیلیي دسیافت کشدٍ هحققاى تا تشسعی ػْاسك خاًثی دّ گشٍّ هؾاُذٍ کشدًذ افشادی کَ آهْکغی

 .اًذ ّ اعِال ؽذٍ اگضهاتِْع،  هؾکالتی هثل حالت

ُای گْػ، حلق ّ تیٌی تاثیشی ًذاسد. هؾکل ایٌداعت کَ هقشف  ُا دس دسهاى ػفًْت تیْتیک تٌاتشایي هقشف ایي آًتی
ُا ُن  ایداد ػْاسك خاًثی تاػث هقاّهت تذى ًغثت تَ تاکتشی ُا ػالٍّ تش تیْتیک عیلیي ّ دیگش آًتی صیاد آهْکغی

 .ؽْد هی

 .تشًذ ُا کاسی اص پیؼ ًوی ُا ُن دس تشاتش ّیشّط تیْتیک دس تیؾتش هْاسد، تشًّؾیت ؽذیذ هٌؾأ ّیشّعی داسد ّ آًتی

 .ًذاسدکٌذ، اها تاثیشی دس ػالئن تیواسی  ُا ّ تکثیش آًِا هقاتلَ هی ایي داسّ فشفا تا تاکتشی

ؽْد. ؽایذ دس هْاسدی حتی تگْیٌذ تا خْسدى  ُا هی ػفًْت  کٌٌذ ایي قشؿ تاػث اص تیي سفتي توام هشدم فکش هی
عیلیي عشهاخْسدگی آًِا خْب ؽذٍ اعت، ّلی ػلت تِثْد ایي تْدٍ کَ ّیشّط تیواسی دس هشحلَ ًخغت  آهْکغی

 .اًذ عیلیي خْب ؽذٍ آهْکغیتْدٍ ّ ٌُْص دس تذى آًِا تکثیش ًؾذٍ، تٌاتشایي تا خْسدى 

ُای دیگش ّخْد ًذاسد، چْى دس تیؾتش  تیْتیک عیلیي ّ آًتی دس فْست اتتال تَ تشًّؾیت ُن ًیاصی تَ هقشف آهْکغی

 .ؽْد هْاسد ایي تیواسی تَ خْدی خْد ّ تا اعتشاحت دسهاى هی

 .ّ هغکي ُا اعتفادٍ ؽْد  کافی اعت تَ خای ایي داسُّا اص داسُّای مذ عشفَ

  

 تواوىد از ایه کپسول استفادي کىىد؟ آیا ٌمً افراد با ٌر شرایط بدوی می

ُای غیشػادی  ُای کلیْی، ّاکٌؼ ، تیواسی ُایی هثل آعن اگش ؽخقی دچاس هؾکل خافی تاؽذ ّ یا دچاس تیواسی
تاؽذ، تایذ  ُا عیلیي، عفالْعپْسیي ّ داسُّای دیگش، هْاد غزایی یا سًگ عیلیي، آهْکغی ّ آلشژیک ًغثت تَ پٌی

 .پضؽک خْد سا هطلغ کٌذ

عیلیي، پضؽک سا دس  ُایی کَ دس ؽشف تاسداسی ُغتٌذ ُن تایذ قثل اص هقشف آهْکغی صًاى تاسداس، ؽیشدٍ یا خاًن

 .خشیاى ؽشایو خْد قشاس دٌُذ

 .داسًذ ّ ًْصاداى ًثایذ آهْکغی عیلیي هقشف کٌٌذ  کغاًی کَ حغاعیت ُای هفشه تَ پٌی عیلیي

  

 سیلیه چگووً است؟ رف آموکسیشیوي مص

 .تْاًیذ ُوشاٍ تا غزا یا هْاقغ دیگش هقشف کٌیذ عیلیي تا یک لیْاى آب هقشف ؽْد. ایي داسّ سا هی الصم اعت آهْکغی

گیشد ّ صهاى اثش آى، عی دقیقَ تؼذ اص هقشف ّ اّج اثش آى  خزب آهْکغی عیلیي اص هشیق دعتگاٍ گْاسػ فْست هی
 .اعتًیض یک تا دّ عاػت تؼذ 

 .عْخت ّ عاص ایي داسّ دس کثذ فْست هی گیشد ّ دفغ آى اص هشیق کلیَ ُا اعت

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=286767


 .تْاى ُوشاٍ تا ؽیش یا آب هیٍْ هقشف کشد داسّی آهْکغی عیلیي سا ُوچٌیي هی

 .داسّ تایذ دس فْافل صهاًی هٌظن هقشف ؽْد

پضؽک الصم اعت هْل دسهاى تَ ؽْد ّ دس فْست تدْیض  عیلیي تَ ُیچ ػٌْاى تْفیَ ًوی هقشف خْدعشاًَ آهْکغی
 .هْس کاهل اداهَ دادٍ ؽْد

ی دسهاى تشای کؾتي هیکشّب الضاهی اعت. ایي دّسٍ اص دٍ تا چِاسدٍ سّص اعت.  اص ًظش دسهاًی، کاهل تْدى دّسٍ

 .تٌاتشایي هقذاس داسّی تدْیضؽذٍ تْعو پضؽک سا تا آخش دّسٍ هقشف کٌیذ

 .تایذ حتوا ًظش پضؽک هتخقـ کْدک سا خْیا ؽْیذاگش کْدکاى تخْاٌُذ داسّ سا هقشف کٌٌذ 

 .اهالع دادٍ ّ تَ اّسژاًظ هشاخؼَ کٌیذ  دس فْست هقشف اؽتثاٍ ّ تیؼ اص دّص تدْیض ؽذٍ ُن تَ پضؽک 

ایذ تِتش اعت تَ هحل یادآّسی هقشف کٌیذ، اها اگش صهاى هقشف آى ًضدیک  ُوچٌیي اگش هقشف داسّ سا فشاهْػ کشدٍ
 .ؼذی تاؽذ اص هقشف آى فشفٌظش کشدٍ ّ ّػذٍ تؼذی سا هیل کٌیذصهاى هقشف داسّی ت

  

 سیلیه با چً داروٌایی تداخم دارویی دارد؟ آموکسی

 .سا دس خشیاى تگزاسًذ  عیلیي تایذ پضؽک  کٌٌذ، تشای هقشف آهْکغی توام افشادی کَ داسّی خافی هقشف هی

کٌیذ، تَ پضؽکتاى اهالع دُیذ، چْى اهکاى  هی ػالٍّ تش داسُّای هقشفی اگش داسّی گیاُی یا هکول ُن هقشف

 .عیلیي ّخْد داسد تذاخل داسّیی تا آهْکغی

ُای مذتاسداسی، کلشاهفٌیکل، پشّتٌغیذ، عْلفًْاهیذ ّ  عیلیي تا داسُّایی هثل آهیلْسایذ، قشؿ تَ هْس کلی آهْکغی

 .کٌذ تتشاعایکلیي تذاخل داسّیی ایداد هی

تتشاعیکلیي هْخة کاُؼ تاثیش آى ّ هقشف آى تا داسّی پشّتٌغیذ عثة هْالًی ؽذى صهاى ایي داسّ تا  هقشف ُن
 .ؽْد صهاى اثش آى هی

  

 سیلیه چیست؟ عوارض جاوبی مصرف آموکسی

ّتیؼ  عیلیي تایذ تا تدْیض پضؽک ّ هثق دعتْس هقشف ؽْد ّ تذّى ؽک هقشف آى تا ػْاسك خاًثی کن آهْکغی

 .خذی ُوشاٍ اعت

ُای آلشژیک هثل تحشیک، حغاعیت ّ خاسػ  تْاى تَ ّاکٌؼ ػْاسك خاًثی ّ خطشات هقشف ایي داسّ هیتشیي  اص هِن
 .ُا یا صتاى اؽاسٍ کشد فْست، لة پْعت، کِیش، تْسم 

ػالٍّ تش ایي هْاسد، هؾکالت تٌفغی، پش سًگ ؽذى ادساس ، قشهضی، پْعتَ پْعتَ ؽذى یا عغتی پْعت داخل 
اؽتِایی، اعتفشاؽ، ًفخ، اعِال ؽذیذ یا هذفْع آتکی، خؾکی  ل حالت تِْع، تیدُاى، تؾٌح، هؾکالتی اص قثی

دُاى، تغییش هؼن دُاى ، هؾکل دس ادساس کشدى یا تغییش هیضاى ادساس دفغ ؽذٍ، خًْشیضی یا خًْوشدگی ّ کثْدی 
غیشػادی، خغتگی ّ مؼف غیشػادی، صسدی پْعت یا هخاه داخل چؾن ُن خضّ ػْاسك سایح هقشف   ُای

 .عیلیي اعت هْکغیآ

تشی هثل عشگیدَ، عشدسد، هؼذٍ دسد یا هؾکل دس خْاب الصم اعت  تْخَ داؽتَ تاؽیذ تا هؾاُذٍ ػْاسك خذی

 .پضؽکتاى سا دس خشیاى قشاس دُیذ



عیلیي دس دعتگاٍ گْاسػ هؼوْال دس حیي یا تؼذ اص هقشف داسّ اص  تْخَ داؽتَ تاؽیذ ػْاسك خاًثی هقشف آهْکغی

 .ؽْد وچٌیي هقشف داسّ دس تیي غزا هؼوْال تاػث کاُؼ ػْاسك خاًثی آى هیسّد ّ ُ تیي هی

سّص اص ؽشّع هقشف داسّ تشّص  11تا  5عیلیي هثل خاسػ پْعت ّ کِیش هؼوْال تؼذ اص  ػْاسك پْعتی هقشف آهْکغی
 .کٌذ هی

تش اعت هقشف داسّ سا ُای آلشژیک ؽذیذ، تِ عیلیي دچاس کِیش پْعتی ّ ّاکٌؼ اگش تالفافلَ تؼذ اص هقشف آهْکغی
 .قطغ کٌیذ

ُوچٌیي اگش تا هقشف ایي داسّ دچاس اعِال ؽذیذ، تَ هْسی کَ تیؼ اص دّ سّص هْل کؾیذ، حتوا تَ پضؽک هشاخؼَ 
 .کٌیذ

 .سّد ؽْد کَ هؼوْال تا هغْاک صدى اص تیي هی دس هْاسد کوی ػْاسمی هثل تغییش سًگ دًذاى ُا ُن دیذٍ هی

 .ؽذٍ دس تاال تؼذ اص دّ تا عَ سّص خْب ًؾذ، الصم اعت ًضد پضؽک تشّیذ اگش هؾکالت ّ ػالئن اؽاسٍ

ًتیدَ آصهایؼ قٌذ خْى  عیلیي تاػث تشّص خطا دس تشًذ، تایذ تذاًٌذ هقشف آهْکغی افشادی کَ اص تیواسی دیاتت سًح هی
 .ؽْد هی

 

 


