تراهادّل یک دارّی ضذ درد ّ دارّی هسکي
ضثَ تریاک است کَ تا ًام ُای هختلفی از
جولَ  :تراهال  ،تایْهادّل در دارّخاًَ ُا
ػرضَ هی ضْد .ایي دارّ تػْرت آهپْل،
قرظ یا کپسْل ُای  355 ّ 05هیلی گرهی
در تازار دارّیی کطْر ّجْد دارد ّ در
دارّخاًَ ُا ػرضَ هی ضْد.

تراهادّل
اػتیاد خاهْش

رییس تخص سنضٌاسی ّ هتخػع پسضکی
قاًًْی کطْر از افسایص هػرف تراهادّل در
هیاى جْاًاى خثر داد ّ گفت :هتاسفاًَ
ُوسهاى تا ایي افسایص هػرف ،هرگُای
ًاضی از هػرف ایي هادٍ ًیس افسایص یافتَ،
تَ طْری کَ حتی در هْاردی فرد تا هػرف
تٌِا یک هرتثَ تراهادّل دچار تطٌج ّ هرگ
ضذٍ است .تراهادّل تَ ػلت خاغیت
سرخْضی ،ضذ افسردگی ّ تیخْاتی تَ ضذت
هْرد سْءهػرف قرار هیگیرد ّ در هیاى
جْاًاى ایي هخذر تَ اضتثاٍ هػرف هیضْد ّ
خطر اػتیاد تَ آى در ًظر گرفتَ ًویضْد.

ػْارؼ :
ػووْارؼ هطوواتَ دیاوور دارُّووای ضووثَ تریوواک
ّاحذ آهْزش هرکس فْریتِای پسضکی
استاى آررتایجاى ضرقی
ضِریْر هاٍ 3131

(تِْع ،سرگیجَ ،خْاب آلْدگی ،یثْست ،افت
فطار خْى ،تؼریو ،،خوارشد در تراهوادّل ُون
دیذٍ هیضْد ّ ترّز دپرسیْى تٌفسی ّ تطٌج

کوووووَ کطوووووٌذٍتوووووریي ػارضوووووَ ایوووووي گووووورٍّ از
دارُّاست ،ضایغ هوی تاضوذ .تطوٌج هؼووْد در
اثر هػرف زیاد ایوي دارّ یوا هػورف دارّ در

تراهادّل یک دارّی اػتیاد
آّر است.

تیووواراى غوورػی یووا تیووواراًی کووَ دچووار آسوویة
هغسی ضذٍاًوذ توا تیوواراًی کوَ هطوکدت کثوذی
کلیْی (دفغ دارّ دچار اختدل گطتَ ّ افسایص
هقووذار دارّ در خووْىد دارًووذ ّ یووا هؼتوواداى تووَ
الکل ایجاد هیگردد.

تراهادّل تاػث تطٌج ّ هرگ
هی ضْد.

ُوچٌیي احتوال ّاتستای دارّیی ّ ترّز
ػدئن ترک هطاتَ دیار ترکیثات ضثَ تریاک
ُن ّجْد دارد ّ یکی دیار از ػْارؼ ًادر
تراهادّل (چِار تا پٌج ساػت پس از
هػرفد افسایص فطار خْى تَ ُوراٍ سردرد
ضذیذ هیتاضذ.

در هیاى جْاًاى ایي هخذر تَ
اضتثاٍ هػرف هیضْد ّ خطر
اػتیاد تَ آى در ًظر گرفتَ
ًویضْد.

ایي تػاّیر ضخع قثل ّ تؼذ از هػرف
تراهادّل را ًطاى هی دُذ:

از تراهادّل تترسین.

