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:مصرف این داروها توصیه می نماید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد
می باشـد، در صـورت بـروز    ACEIsاز آنجایی که سرفه یکی از عوارض قابل توجه داروهاي -1

. سرفه در مصرف کنندگان، عارضه دارویی باید در تشخیص افتراقی مورد توجه قرار گیرد
به خصوص در افـراد مبـتال بـه انسـداد     ( ه اختالالت کلیوي توصیه می شود در بیماران مبتال ب-2

که مصرف کننده ایـن داروهـا مـی باشـند، بررسـی دوره اي شـمارش لکوسـیت هـا         ) عروق کلیوي 
صورت گیرد، زیرا این داروها قادر به ایجاد عوارض جدي نظیـر نـوتروپنی و آگرانولوسـیتوز    

. می باشند
باید توصـیه نمـود کـه در صـورت بـروز هرگونـه عالمـت        ACEIsبه بیماران مصرف کننده   -3

. عفونت مانند تب یا گلو درد پزشک معالج خود را آگاه نمایند
ACEIsجهت کاهش ابتال به عـوارض کلیـوي، عملکـرد کلیـوي بایـد پـیش از آغـاز بـه درمـان          -4

یـا مشـکوك بـه    ارزیابی گردد و در بیماران مبتال به اختالل عملکرد کلیوي، به خصوص افـراد مبـتال  
. بیماریهاي عروق کلیوي، با احتیاط مصرف شوند

پزشکان محترم باید آگاه باشند که تورم صورت، چشم ها، لبها، زبان یا اشکال در تنفس ممکـن  -5
است از عالئم و نشانه هاي آنژیوادم باشد و در صورت بروز این عالئم باید بالفاصله مصرف دارو 

. را قطع نمود
از آنجایی که این داروها قادرند فشار خون را به شدت کاهش دهند، بایـد در بیمـاران مبـتال بـه     -6

. هیپوولمی، مصرف کنندگان دیورتیکها و افراد تحت دیالیز با احتیاط مصرف شوند
استفراغ، اسهال، تعریق بیش از حد و دهیدراتاسیون ممکن است موجـب کـاهش قابـل توجـه     -7

. گردد که باید مورد توجه قرار گیردACEIsان مصرف کننده فشار خون در بیمار
با ایجاد یک سـندرم نـادر همـراه بـوده اسـت کـه در ابتـدا بـه         ACEIsاز آنجایی که درمان با -8

صورت زردي کلستاتیک آغاز شده و ممکن است تا حد نکروز برق آسـاي کبـدي پیشـرفت نمایـد و     
دي یا افزایش قابل توجه آنزیم هـاي کبـدي در بیمـاران    حتی کشنده باشد، لذا در صورت ابتال به زر

. باید مصرف دارو را قطع نمودACEIsمصرف کننده 
خواهشمند است در صورت مشـاهده هرگونـه عارضـه مشـکوك بـه دارو، موضـوع را از طریـق آدرس        
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