
دسته دارویی داروها زمان مناسب استفاده  ارتباط 
با غذا

دفعات استفاده 
در شبانه روز
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Nitrates

Isosorbide dinitrate صبح و ظهر
صبح، ظهر، عصر ــ ۲ یا ۳ 

Isosorbide dinitrate ER صبح ــ  ۱
Isosorbide mononitrate صبح ــ  ۱

Nitroglycerin CR
صبح، ظهر، عصر

صبح، ظهر، عصر،  اول شب
 )حداکثر ۱۰ شب(

ــ ۳ یا ۴

Others

Nicorandil صبح و عصر ــ  ۲
Ranolazine ــ ــ ۲
Ivabradine ــ با معده پر ۲

A
nt

ih
yp

er
te

ns
iv

e 
ag

en
ts

ACEIs

Captopril ــ با معده خالی ۲ یا ۳
Enalapril ــ ــ ۱ یا ۲
Lisinopril ــ ــ ۱

ARBs

Losartan ــ ــ ۱ یا ۲
Valsartan ــ ــ ۲

Eprosartan ــ ــ ۱
Diuretics

)loop( Furosemide صبح و ظهر )حداکثر  6 عصر( ــ ۲

Diuretics )thiazide 
and thiazide like(

Hydrochlorothiazide صبح 
صبح و ظهر )حداکثر  6 عصر(

ــ
۱ یا ۲

Indapamide صبح ــ ۱
Metolazone صبح ــ ۱

Diuretics )Potassium 
Sparing and  

their combinations(

Triamterene-H صبح ــ ۱

Amiloride-H صبح 
صبح و ظهر )حداکثر  6 عصر( با معده پر ۱ یا ۲

Diuretics (Aldosterone 
antagonists)

Spironolactone صبح 
صبح و ظهر )حداکثر  6 عصر( ــ ۱ یا ۲

Eplerenon صبح ــ ۱
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مرکز قلب تهران 

دسته دارویی داروها زمان مناسب استفاده  ارتباط 
با غذا

دفعات استفاده 
در شبانه روز
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 Calcium Channel 
Blockers

Verapamil ــ ــ ۳ یا ۴
Diltiazem ــ با معده خالی ۳ یا ۴

Diltiazem ER ــ ــ ۱
Amlodipine ــ ــ ۱
Nimodipine ــ با معده خالی 6

Beta-blockers

Atenolol ــ ــ ۱ یا ۲
Bisoprolol ــ ــ ۱
Carvedilol ــ با معده پر ۲

Metoprolol Tartrate ــ با معده پر ۲
Metoprolol Succinate ــ ۱

Propranolol ــ با معده خالی ۲ تا ۴

 Vasodilators
Hydralazine ــ ــ ۳ یا ۴
Minoxidil ــ ــ ۱ تا ۳

Alpha1 blockers
Prazosin ــ ــ ۲ یا ۳
Terazosin شب ــ ۱

Tamsulosin شب با معده پر ۱

Alpha2 agonists
Methyldopa بیشترین دوز عصر یا شب ــ ۲ یا ۳

clonidine ــ ــ ۲
 Irreversible alpha

antagonists Phenoxybenzamine ــ ــ ۲ تا ۳

A
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s Antiplatelets

Aspirin coated  
)80 or 81 mg( شب با معده خالی ۱

Aspirin non-coated 
)100 mg( شب با معده پر ۱

Aspirin non-coated   
)325 mg( ــ با معده پر  بر اساس نیاز

Clopidogrel ــ ــ ۱
Ticagrelor ــ ــ ۲
Prasugrel ــ ــ ۱

Anticoagulants

Warfarin ــ ــ ۱

Rivaroxaban ــ
دوزهای بیشتر 

 یا مساوی 
 ۱5 میلی گرم: 

با معده پر
۱ یا ۲

Apixaban ــ ــ ۲
Dabigatran ــ ــ ۲
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Class Ia
Disopyramide ــ  ــ ۴

 Quinidine ــ ــ ۴
Class Ib Mexiletine ــ با معده پر ۲ یا ۳

Class Ic
Flecainide ــ ۲ یا ۳

Propafenone ــ با معده پر ۳

Class III
Amiodarone ــ با معده پر ۱ تا ۳

Sotalol ــ ــ ۲
Rate controller Digoxin ــ ــ ۱

O
th

er
s

Alpha 1 agonist  Midodrine  صبح، ظهر، عصر 
)حداکثر 6 عصر( ــ

هر سه تا ۴ ساعت

PA
H

 m
ed

ic
at

io
ns  Endothelin receptor

antagonists

Bosentan ــ ــ ۲

Macitentan ــ ــ ۱

Phosphodiesterase  
type 5 inhibitors

sildenafil ــ ــ ۳

Tadalafil ــ ــ ۱

L
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Statins

Atorvastatin ــ ــ ۱
Rosuvastatin ــ ــ ۱
Simvastatin شب ــ ۱
Lovastatin شب با معده پر ۱

 Inhibitors of 
cholesterol absorption Ezetimibe ــ ۱

Fibrates
Fenofibrate ــ با معده پر ۱

Gemfibrozil صبح و شب با معده خالی ۲

 Bile Acid 
Sequestrant  Cholestyramine ــ با معده پر 

)همراه غذا( ۱ یا ۲

 Supplements
 Nicotinic acid

)niacin(

عصر
صبح و عصر

صبح و ظهر و عصر
با معده پر ۱ تا ۳

Omega-3 با معده پر ۳ یا ۴
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PPIs
Pantoprazole,
omeprazole,  

esomeprazole
lansoprazole, rabeprazole

صبح
صبح و شب با معده خالی ۱ یا ۲

H2 blocker Famotidine ــ ــ ۱ یا ۲

Su
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Supplements

Ferrous salts ــ با معده خالی ۱ یا ۱ روز درمیان

Folic Acid ــ ــ ۱

Calcium carbonate ــ با معده پر

براساس نیاز

Calcium citrate ــ ــ

KCl ــ با معده پر

Vitamin B1 ــ
با معده پر

در صورت 
مشکل گوارشی

Vitamin C ــ
با معده پر 
در صورت 

مشکل گوارشی

Vitamin D3 ــ با معده پر

Calcitriol ــ با معده پر

O
th

er
s

 Biguanide
 Metformin ــ با معده پر ۱ یا ۲

Metformin ER عصر  با معده پر  ۱

 SGLT2 inhibitors Empagliflozin صبح  ۱

 Thyroid product Levothyroxine صبح  با معده خالی  ۱

 Xanthine oxidase
 inhibitor Allopurinol ــ با معده پر

 ۱
) امکان تجویز منقسم 

در مشکل گوارشی (
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