
 

 

 

 

 مًارد تجًیس وام داري

 آ.اس.آ

 میلی گرمی( 08آسپریه ) 

  سابقٍ سکتٍ قلبی  با افزادکلیٍ بزای 

 مغشیي غیز خًوزیشی دَىدٌ سکتٍ ایسکمیک افزاد با سابقٍ  کلیٍ بزای 

 حداقل یک عامل خطز بیماری َای دارای سال  05دیابتی باالی  بزای کلیٍ بیماران

اختالل چزبی باال،  قلبی عزيقی )سابقٍ خاوًادگی بیماری قلبی عزيقی سيدرس، فشارخًن

 (، مصزف دخاویات ي سابقٍ بیماری کلیًی مشمه با یا بدين میکزيآلبًمیىًریخًن

(1)  ضد اوعقاد َا
  

 متًسط ي باالی فیبزیالسیًن دَلیشی غیز دریچٍ ایافزاد در معزض خطز  کلیٍ بزای 

   ٍمبتالیان بٍ تىگی دریچٍ میتزال ي فیبزیالسیًن دَلیشیبزای کلی 

 (2)  استاتیه َا

 )داريَای کاَىدٌ چربی خًن باال(

 سال ي باالتز  05اران دیابتی بزای کلیٍ بیم 

 ي باالتز 05افزاد با میشان خطز کلیٍ بزای % 

(3) تیازیدَا
  

 )داريَای کاَىدٌ فشار خًن باال(

 مسايی یا بیشتز اس  فشارخًن پایدار % ي باالتز دارای 05فزاد با میشان خطزا کلیٍ بزای     

 میلی متز جیًٌ  005/ 05

 میلی متز جیًٌ 005/ 05مسايی یا بیشتز اس فشارخًن  دارایبیماران دیابتی  کلیٍ بزای 

 متفًرمیه

 یا  

 سًلفًویل ايرٌ

  کىتزل وشدٌ علیزغم قىد خًن با  0بیماران دیابتی وًع کلیٍ تجًیش متفًرمیه بزای

 بیماری کبد یا َیپًکسی  ،وارسایی کلیٍمىاسب بٍ شزط وداشته  رصیم غذاییداشته 

  مىع مصزف متفًرمیهدر افزاد دارای سًلفًویل ايرٌ تجًیش
(0)

  

 وشدٌ، علیزغم مصزف حداکثز ديس متفًرمیهسًلفًویل ايرٌ در بیماران با قىدخًن کىتزل  تجًیش 

 چربی خًناختالل  -دیابت  -فشارخًن باال  -پريتکل داريیی بیماران قلبی عريقی

 ادغام بروامٍ پیشگیری ي کىترل بیماری َای غیر ياگیر ي عًامل خطر مىتسب

 بُداشت معايوت

 واگیر غیر های بیماری  و کنترل گروه پیشگیری

 Heparin, warfarin, clopidogrel, bivalirudin, fondaparinux:  َای رایج عبارتىد اسبزخی اس ضد اوعقاد -(1)

 Atorvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin, pitavastatin ,simvastatin  : َای رایج عبارتىد اس استاتیهبزخی اس  -(2)

 ي یا hydrochlorothiazide ماوىد داريَای مدر)تیاسیدی( : اسَای رایج عبارتىد تیاسیدبزخی اس  -(3)

calcium channel blockers (CCB), angiotensin receptor blocker(ARB), angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) 

 بیماران دیابتی با وزن کم ،شرایط مستعد کننده اسیدوز الکتیک >33eGFR  ، 4/1باالی  کراتینیه:  مىع مصزف متفًرمیه عبارتىد اس بزخی اس مًارد - (4)


