
 تعریف:
طبق  ینو سزار یعیطب یماناز عفونت بعد از زا یشگیریجهت پ

که ممکن است شامل  شود یم یزتجونظر پزشک داروهایی 

که مختصری راجع به آنها توضیح داده د زیر باشی داروها

 .میشود

 ن سفالکسی

دوره کامل طبق دستور  یگرم  را برا یلیم500 ینسفالکس •

 .ییدروز مصرف نما 7پزشک به مدت 

 6هر  یقو دق یمساو یبا فواصل زمان یستیدارو با یدوزها •

 ساعت مصرف شود.

 به ید،کرد را فراموش یتانخوردن دارو نوبت یکچنانچه  •

 یبااگر تقر . البتهیدکن مصرف ید،آورد یاد به که یمجرد

را رها  شده فراموش ، نوبتاست یدهرس یبعد نوبت موقع

 .یدبرگرد تان ییدارو منظم برنامه ، بهکرده

وجه مقدار مصرف دارو را بدون مشورت با پزشک  یچبه ه •

 . یددو برابر نکن

 یکرد اما برا هم مصرف یخال با شکم توانیرا م ینسفالکس •

اه با غذا را همر بهتر است آن ،یخوردگ بهم از دل یریجلوگ

 .یدبخور

اراحتی های با غذا و شیر مصرف شود تا از ن ینسفالکس •

 گوارشی پیشگیری شود.

در صورت بروز اسهال، استفراغ و دل درد شدید بی درنگ  •

 به پزشک اطالع داده شود.

و هر گونه عالمتی از  یدر صورت بروز هر گونه عالمت آلرژ •

 عفونت ثانویه به پزشک اطالع دهید.
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 هماتينيك: پسولک
ک دوره کامل طبق دستور پزش یرا برا یکهماتن ❖

 .یدعدد به مدت سه ماه مصرف کن یکروزانه 

 شود. یلبهتر است کپسول همراه غذا م ❖

 یمعمول یخشک و در دما یدر جا ینگهدار یطشرا ❖

 شود. یاتاق نگهدار

در صورت بروز عالیم عدم تحمل دارو، مصرف آن  ❖

 یا دائم قطع گردد. نباید به طور موقت

دهد.  یم یشجذب آهن را افزا یک،آسکورب یداس ❖

با فرآورده آهن جذب  یآب گوجه فرنگ یاکبات رف آب مرمص

 دهد. یشدارو را افزا

 یاتخم مرغ  یر،که فرآورده آهن با ش یدر صورت ❖

دار خورده شود جذب آهن ممکن است مهار  ینکافئ یدنینوش

 شود.

 یم یاهس یا یرهآهن سبب مدفوع سبز ت یفرآورده ها ❖

 .یدالع دهاسهال را به پزشک اط یاشوند. در صورت یبوست 

 
 
 
 

 

 
 

 :یدروکسایده یزیوممن شربت
هر  یس یس 30روزانه  یدروکسایده یزیومشربت من ➢

 گردد. یم یزساعت در صورت کار نکردن شکم تجو 8

مصرف  یموقت ناراحت یندارو صرفا جهت تسک ینا ➢

 عدم مکرر یا. در صورت عدم بهبود یشوندم

 .ییدبا پزشک خود مشورت نما یمعال ➢

 یدمعده با یناراحت یا یبوستعود  یادر صورت تداوم  ➢

 داده شود. یصتوسط پزشک تشخ

 قبل از مصرف ظرف دارو را خوب تکان دهد. ➢

مسهل هشدار  مصرف بیش از حد و وابستگی به ➢

 دهید.

 
 :یداس یکمفنام   
 یگرم جهت کاهش پس دردها یلیم500 یداس یکمفنام  ❖

 گردد. یم یزساعت تجو 8هر   یمانزا



راش،  یاخون دماغ  یاه،ال، مدفوع سدر صورت بروز اسه

 یدبالفاصله قطع شود و از آن پس نبا یدبا ید،اس یکمفنام

 مصرف شود.

 یخستگ یاگلودرد، تب  ی،گوارش یدر صورت بروز ناراحت ❖

 .یدمداوم به پزشک اطالع ده

و  یجهدارو ممکن است سبب سرگ ینا ییکهاز آنجا ❖

و از شود تا شناخته شدن واکنش به دار یخواب آلودگ

بالقوه خطرناک اجتناب  یها یتفعال یرو انجام سا یرانندگ

 .ییدنما

همراه با غذا  یگوارش یکم کردن عوارض جانب یراب ❖

 .ییدنما یزتجو یرش یا

 یههفته توص یکاز  یشتردوره ب یمصرف دارو برا ❖

 شو ینم

 15 - 30لیوان آب مصرف نموده و  یکدارو را همراه  ❖

 .یدئم باقی بماندقیقه پس از مصرف به حالت قا

بدون  OTCاز مصرف همزمان سایر دارو های  ❖

 .یدمشورت پزشک بپرهیز

 ماست . یآرزو شما یتندرست                 
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