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ﺷﺮﺑﺖ ﭘــﺮوﺳﭙﯿﺘـﺎن
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﺿﺪﺳﺮﻓﻪ ،ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﺑﺮوﻧﺶ و ﺧﻠﻂ آور ﮐﺎرﺑﺮد درﻣﺎﻧﯽ دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﺷﺮﺑﺖ ﭘﺮوﺳﭙﯿﺘﺎن ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،ﺷﺮﺑﺖ ﭘﺮوﺳﭙﯿﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داروی ﺧﻠﻂ آور ﮐﺎﻫﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺨﺎط ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﭘﯿﭽﮏ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﮐﻮﺳﯿﻼری دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺠﺎری ﻫﻮاﯾﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻜﻞ ﺑﺪون ﻗﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد ،رﻧﮓ دﻫﻨﺪه
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﭘﯿﭽﮏ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺖ اﮐﺴﯿﮋن در رﯾﻪ در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﺳﻢ ﺑﺮوﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ دارو:
ﺷﺮﺑﺖ  ١٢٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﮔﯿﺎه ﭘﯿﭽﮏ ) :(Hedera Helixﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﭘﯿﭽﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺮوج و
ﭘﺎﮐﺴﺎزی آﻧﻬﺎ از رﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﺑﺮگ
ﭘﯿﭽﮏ ﮐﻪ آﻟﻔﺎﻫﺪرﯾﻦ ﻧﺎم دارد از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺑﺘﺎ ٢-ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺮوﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﺮﺑﺖ ﭘﺮوﺳﭙﯿﺘﺎن دارای اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺧﻠﻂ آور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻓﻪ:
ﺳﺮﻓﻪ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ وارد ﻣﺠﺎری ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ آن و زدودن ذرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮای اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی
ﺳﺮﻓﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺠﺎری
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﭘﺮوﮐﺴﯿﻤﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻرﻧﮑﺲ ،ﺗﺮاﺷﻪ و ﮐﺎرﯾﻨﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﺠﺎری ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮوﻧﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺮﻓﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎﻧﺎل ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻮش ،ﭘﺮده ﭘﻠﻮر ،ﭘﺮده ﭘﺮﯾﮑﺎرد ،دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ،ﻣﺮی و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻌﺪه ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﺮﻓﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ارادی
و ﻫﻢ ﻏﯿﺮارادی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

2

PRUSPITAN SYRUP

www.razakpharma.com

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﮑﻞ ﺳﺮﻓﻪ دارای ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻣﯽ :ﮐﻪ ﯾﮏ دم ﻋﻤﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻫﻮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺸﺎر :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﮔﻠﻮ و اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻋﻀﻼت ﺷﮑﻢ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزدﻣﯽ :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﮔﻠﻮ و ﺑﺎزدم ﺳﺮﯾﻊ واﯾﺠﺎد ﺻﺪای ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮﻓﻪ،اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻃﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻓﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎ در ﻃﯽ روز و در ﺷﺮاﯾﻂ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر(؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺮﻓﻪ زﻣﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻓﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺰﻣﻦ در اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺰﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺰﻣﻦ ﭘﺲ از رد ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ آﻟﺮژن ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ از ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﻋﮑﺲ
رﯾﻪ ﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﮑﺘﻪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺰﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
در ﮐﻮدﮐﺎن ٢ -٥ :ﺳﺎل  ٢/٥:ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺷﺮﺑﺖ و  ٣ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز.
در ﮐﻮدﮐﺎن ٦ - ٩ :ﺳﺎل ٥ :ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺷﺮﺑﺖ و  ٣ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز.
اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ١٠ﺳﺎل ٥ - ٧/٥ :ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﺷﺮﺑﺖ و ٣ﺑﺎر در روز ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
اﺛﺮات ﺗﺪاﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  ٢ﺳﺎﻋﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎی دﯾﮕﺮرﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻃﻮل درﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﻣﺼﺮف دارو ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﺧﻔﻴﻒ اﻟﺘﻬﺎب
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮارد ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
در ﻣﻮارد ﻧﺎدری ﺷﺮﺑﺖ ﺳﺮﻓﻪ ﭘﺮوﺳﭙﯿﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﺮآورده اﺛﺮات ﻣﻠﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺪت ﺳﺮﻓﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺪت آن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﻂ
ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰای اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ داروﺳﺎز اﻃﻼع دﻫﯿﺪ.
از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ٢ﺳﺎل اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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ﺷﺮﺑﺖ زوﻓﺎ ﻋﺴﻠﯽ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﻂ آور در ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ و رﻓﻊ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و آﺳﻢ ،ﻧﺰﻟﻪ )ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺣﻠﻘﯽ( ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ )رﺑﻮ( ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﺷﺮﺑﺖ زوﻓﺎی ﻋﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ،ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ
و ﯾﺎ رﯾﻪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.ﺷﺮﺑﺖ زوﻓﺎ ﻋﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن آوﯾﺸﻦ و ﻋﺴﻞ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﯿﻠﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ دارو:

ﺷﺮﺑﺖ  ١٢٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر وﭘﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ.

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
زوﻓﺎ ) :(Hyssopus Officinalisاز اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در درﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﻓﻪ ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ و آﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
زوﻓﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎع دارای اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ و اﺳﺎﻧﺲ آن دارای ﮐﺎﻣﻔﺮ ،ﭘﯿﻨﻮﮐﺎﻣﻔﻮن و ﺑﺘﺎﭘﯿﻨﻦ
اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮآن ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ،ﻫﯿﺴـــﻮﭘﯿﻦ)ﻣﺎده ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪی ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺧﻨﺜﯽ( ،ﺗﺎﻧﻦ و رزﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﻧﺪام
ﻫﻮاﯾﯽ زوﻓﺎ آرام ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻓﻪ ،ﺧﻠﻂ آور) ،(Expectorantﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺴـﻞ ) :(Honeyﺿﺪﺳـﺮﻓﻪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن آﺳـﻢ ،آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه زﺧﻢ ﻫﺎی دﻫﺎن و
ورم ﮔﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻋﺴـﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﺳـﻠﻨﯿﻮم ،اﺳـﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ،ﻗﻨﺪ اﯾﻨﻮرﺗﻪ و آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳـﺖ و دارای ﻣﻘﺪر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺳـﺎﮐﺮوز ،دﮐﺴـﺘﺮﯾﻦ ،اﺳﯿﺪ ﻓﺮﻣﯿﮏ ،اﺳﺎﻧﺲ ،ﻣﻮم و داﻧﻪ ﮔﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در
داروﺳـﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﺷـﺮﺑﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻠﻮ وﺳـﯿﻨﻪ )ﻟﯿﻨﮑﺘﻮس ﻫﺎ( و ﺧﻠﻂ آور و ﻣﺨﻠﻮط
ﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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ﺧﺘﻤﯽ ) :(Althaea officinalisاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮔﻞ ﻫﺎی زﯾﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻃﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ دارای ﻣﻮﺳﯿﻼژﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ،ﭼﺮﺑﯽ ،اﺳﺎﻧﺲ ،آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ

) ،(Anthocyaninآل ﺗﺌﯿﻦ ) ،(Altheineدی اﮐﺴﯽ ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ) (Dioxybenzoic Acidو ﺳﯿﺎﻧﯿﺪﯾﻦ) (Cyanidinﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﯿﺎه ﺧﺘﻤﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻔﯿﺪ
و ﺑﯽ ﺿﺮر اﺳﺖ ﻓﻘﻂ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﺑﺎﯾﺪ از زﯾﺎد ﺧﻮردن آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

آوﯾﺸﻦ ) :(Theymuse vulgarisاﻧﺪام ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﺗﺎﻧﻦ ،ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ )آﻫﻦ( اﺳﺎﻧﺲ )ﺳﯿﻨﺌﻮل ،ﺗﯿﻤﻮل ،ﮐﺎرواﮐﺮول و ( ...

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﻄﺒﻮع ﮐﻨﻨﺪه ،ﻃﻤﻊ دﻫﻨﺪه ،ﺿﺪﻧﻔﺦ و ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش؛ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و

ﮐﺎﻫﺶ دردﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ ،دارا ﺑﻮدن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻗﺎرچ و ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺿﺪﺳﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دارا ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ آن

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻓﻪ و ﺧﻠﻂ آور ،ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،رﻓﻊ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻓﻪ ﻧﺰﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎری ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﻂ آور
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻣﻌﻄﺮ ) :(Viola Odorataﺗﺴﮑﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﭘﺎﮐﺴﺎزی رﯾﻪ و ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﻧﻦ و ﻣﻮﺳﯿﻼژﻫﺎی
ﻓﺮاوان در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴـــﯽ ،زﮐﺎم و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺣﺎوی
اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎﯾﻔﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ اﺳﺖ و دارای ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ و اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻞ ﻫﺎی آن ﺣﺎوی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده رﻧﮕﯽ آﻟﯽ ﺑﻨﺎم
وﯾﻮﻻروﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﮐﺎﺗﺎره و زﮐﺎم ﮐﺎرﺑﺮد دارد .در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرﺟﯽ از آن در
ﮐﻤﭙﺮس ﻫﺎی ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب و ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن زﺧﻢ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .از ﮔﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﻣﻌﻄﺮی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﭘﺮﺳﯿﺎوﺷـــﺎن ) :(Adiantum Capillus venenrisﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﺳـــﺮﻓﻪ و ﺧﻠﻂ آور
) (Antitussive & Expectorantﻣﯽ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻋﻼﺋﻢ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺠﺎری ادراری از ﺧﺎﺻﯿﺖ
دﯾﮕﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ و اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .در درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﮔﻠﻮ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺧﻠﻂ آور ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﯿﻼژ ،ﻗﻨﺪ ،اﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﻨﯿﮏ ،ﻣﺎده ﺗﻠﺦ ﮐﺎﭘﯿﻼرﯾﻦ ،ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﯿﻦ و اﯾﺰوﮐﻮرﺳﺘﯿﻦ( و ﺗﺎﻧﻦ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻋﺮوق ،آﻧﺘﯽ ﺗﺮوﻣﺒﻮﺗﯿﮏ و اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺛﺮ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺮ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوزوﻣﯽ ،آﺛﺎر ﺳﻤﯿﺖ زداﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن زا و رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﺷﺮﺑﺖ زوﻓﺎ ﻋﺴﻠﯽ
ﮔﻞ ﭘﻨﯿﺮک ) :(Malva Sylvestrisﭘﻨﯿﺮک ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮﺳﯿﻼژ اﺳﺖ .دارای اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻗﻮی در ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ
و ﺧﻠﻂ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﻣﻮﺳﯿﻼژ در اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺖ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف داروﯾﯽ ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﺤﺘﻮی ﺗﺎﻧﻦ و آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻞ ﭘﻨﯿﺮک ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﻣﺠﺎری
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﻣﻌﺪه ،روده ﻫﺎ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﯿﻨﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

ﻋﻨﺎب ) :(Zizyphus jujubaاﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ،ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cو اﻣﻼح آﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﺼﺎره آﺑﯽ
ﻋﻨﺎب ) (Acid Ziziphicو ) (Zizi Phomaticوﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی آﺳﻢ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ
و ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺠﯿﺮ ) :(Ficus Caricaاز ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد رﻓﻊ ﺑﻮاﺳﯿﺮ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮدن ،رﻓﻊ ﺳﺮﻓﻪ اﺷﺎره
ﮐﺮد .ﮔﯿﺎه اﻧﺠﯿﺮ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻠﯽ و آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﺗﯿﺪی اﺳﺖ.

رﯾﺸﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ) :(Glycyrrhiza glabraﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺮﻓﻪ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎب و زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻠﻂ آور اﺳﺖ .ﺧﻮاص ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭼﻮن
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﻨﻪ ،ﺧﻠﻂ آور ،ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب و ﻣﻠﯿﻦ دارد و در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ :Bronchitis
ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﯾﮋه ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻫﻮا از ﻧﺎی ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎد ﯾﺎ
ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﺣﺎد در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺰ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ  ،ﮔﺮﭼﻪ در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ.ﻋﻼﺋﻢ
ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﺣﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺐ ،ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ،ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺳﺮﻓﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﺮﻓﻪ در اﺑﺘﺪا ﺧﺸﮏ اﺳﺖ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻠﻂ آور ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻃﻮل دوره ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺪود ده روز اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻬﺒﻮدی ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.اﮔﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ در درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ
وﯾﺮوﺳﯽ ،آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و ﻣﺴﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در اﺛﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و دود ﯾﺎ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ وﺳﺮﻓﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻠﻂ.
ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ ،ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.در درﻣﺎن ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﺰﻣﻦ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و
داروﻫﺎی ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوﻧﺶ )ﻧﺎﯾﮋه ﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﻣﻘﺪار وﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﮐﻮدﮐﺎن  ٤-٦ﺳﺎل ٢/٥:ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ٣-٤،ﺑﺎر در روز.
ﮐﻮدﮐﺎن  ٧-١٣ﺳﺎل٥:ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ  ٣-٤ﺑﺎر در روز.
اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی ١٣ﺳﺎل١٠:ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ٣-٤ﺑﺎر در روز.
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺷﺮﺑﺖ ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ.از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮاردی اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ داروﻫﺎی
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻞ و اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮ درﻣﺎن دوره ﻣﺼﺮف
دارو ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.
اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺼﺮف در دوران ﺑﺎرداری وﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد ﺗﯿﻤﻮل و ﻋﺴﻞ در ﻓﺮآورده در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ٤ﺳﺎل و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻀﻢ ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﺗﯿﻤﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآورده ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺸﺎء ﻣﺨﺎﻃﯽ ﮔﺮدد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو در
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ٤ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻋﺴﻞ در ﻓﺮآورده در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﻀﻢ ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﺒﺪ و ﺻﺮع و در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐﺰی ﻣﻨﺤﺼﺮا ﭘﺲ از
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دارو از ﻣﺼﺮف
آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ای از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آﻫﻦ
در ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ دارو ﺑﺎ آﻧﺘﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
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ﻗﺮص ﺗﺎﻟﻨﺘﺎل
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده در درﻣﺎن دردﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻠﺘﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و آرﺗﺮوز ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﻗﺮص ﺗﺎﻟﻨﺘﺎل در درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب و ﻣﺴﮑﻦ دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دارو دارای اﺛﺮات ﺿﺪدرد ،آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮات
در ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺿﺪدرد اﯾﻦ دارو در دردﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دردﻫﺎی ﺣﺎد
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﯾﻦ دارو درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای ﻋﻀﻼت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
دارو اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آرﺗﺮﯾﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺷﻜﻞ دارو:

ﻗﺮص ﺗﺎﻟﻨﺘﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی  ١٠٠ﻋﺪدی و  ٣٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ.

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺠﻪ ﺷـــﯿﻄﺎن ) :(Harpagophytum Procumbensﮔﯿﺎه ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن دارای ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻫﺎرﭘﺎﮔﻮﺳـــﯿﺪ ،ﻫﺎرﭘﺎﮔﯿﺪ ،ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ،ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﯿﻦ،
ﮐﺎﻣﻔﺮول ،اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ ،اﺳﯿﺪﻫﺎی ﺳﯿﻨﺎﻣﯿﮏ ،اﺳﯿﺪ ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ ،اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮوژﻧﯿﮏ ،ﮐﯿﻨﻮﻧﻮن ﻫﺎ و ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮول ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺠﻪ
ﺷـــﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎی اﯾﺮﯾﺪوﺋﯿﺪ ) (Iridoid glycosidesﻧﺴـــﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ دارو ﯾﮏ ﻣﺴـــﮑﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮده،در درﻣﺎن ﺗﺐ ،ﺳﺮدرد،
ﺳﺮدردﻫﺎی ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ،درد و ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ ،ﻧﻘﺮس ،ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آرﺗﺮﯾﺖ ،دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﮐﻤﺮدرد ،درد و اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺎﻧﺪون ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروی ﺿﺪ
اﻟﺘﻬﺎب و ﺿﺪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ و ﺿﺪ درد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ آن از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ در آزادﺳﺎزی ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ ﺿﺪ اﮐﺴـــﯿﺪان ﻗﻮی ﮐﻪ دارد اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ آن ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻋﻠﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﺘﻬﺎب،ﻗﺮﻣﺰی،ﺣﺮارت،ورم و درد را در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ :Osteoarthritis
اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﺷـــﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻔﺼﻠﻲ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ورزش ﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ،ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎری اﺳـــﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ در ﻣﻔﺎﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺪن روی آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ،ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎﻻی
ران ،ﻣﭻ ﭘﺎ و ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات .اﯾﻦ ﻧﻮع آرﺗﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻏﯿﺮ از اﺣﺴﺎس درد
در ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺒﺘﻼ ،در اﯾﻦ ﻧﻮع آرﺗﺮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع آرﺗﺮﯾﺖ وﺟﻮد دارد،
دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

در ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ،ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﻏﻀﺮوف ﻣﺎده ی ﻧﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی اﺳﺘﺨﻮان
ﻫﺎ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻏﻀﺮوف ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اول ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
روی زاﻧﻮ در اﺛﺮ ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﻀﺮوف ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از
ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﻴﻳﺪه ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻞ ﺳـــﺎﻴﻳﺪه ﺷﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮی آن ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻔﺼﻞ درد ﺑﺮوز ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺧﺎر ﯾﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ دردﻧﺎک روی اﻧﺘﻬﺎی اﺳـــﺘﺨﻮان ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺼﻮص در اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﻀﺮوف ،ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻔﺼﻞ دﭼﺎر اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ درد ﻋﻤﯿﻖ و رﻧﺞ آور ،ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ
و ﺧﻢ ﺷﺪن ،اﺣﺴﺎس ﮔﺮم ﺑﻮدن ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮﻗﻊ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ آن ،ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﺑﺮای
ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ،دردﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻮﻗﻊ راه رﻓﺘﻦ ،اﺣﺴﺎس ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن ،ورم
ﻣﻔﺎﺻﻞ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻢ ﻣﻔﺼﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
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ﻗﺮص ﺗﺎﻟﻨﺘﺎل
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ١٢ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﻗﺮص ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف
وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪار آب ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯿﻞ ﺷﻮد و از ﺟﻮﯾﺪن ﻗﺮص ،و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف آن در ﺣﺎﻟﺖ دراز ﮐﺶ ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
در اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از ١٢ﺳﺎل ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد و از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
از اﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﻪ ،زﺧﻢ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،اﻟﺘﻬﺎب و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮآورده ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳـــﻨﮓ ﻫﺎی ﺻﻔﺮاوی ،زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﯾﺎ دوازدﻫﻪ و اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷـــﮏ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ اﯾﻦ دارو ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﺗﻨﻈﯿﻢ دوز در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺿﺮوری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ دارو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳـــﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ای ﺷـــﺎﻣﻞ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل ،ﺗﻬﻮع،
اﺳﺘﻔﺮاغ ،درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ،واﮐﻨﺸﻬﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ،دﯾﺴﻤﻨﻮره ) (Dysmenorrhoeaو ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد.
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ﭘﻤﺎد ﺗﺎﻟﻨﺘﯿﻦ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
اﯾﻦ ﭘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه درد و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آرﺗﺮﯾﺖ و دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد
دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﭘﻤﺎد ﺗﺎﻟﻨﺘﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ،آرﺗﺮﯾﺖ ،دردﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ای و اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎ ﻣﺼﺮف درﻣﺎﻧﯽ دارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه روی
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آرﺗﺮﯾﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ) (NSAIDSاز ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل
اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎرﭘﺎﮔﻮﺳﯿﺪ )ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎرﭘﺎﮔﯿﺪ( در داﺧﻞ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺎده دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﺎده ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎرﭘﺎﮔﻮﻧﯿﻦ ،ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آرﺗﺮﯾﺖ ﮔﺮدد.
در ﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوی  ٢ﺗﺎ  ٪٢/٥ﻫﺎرﭘﺎﮔﻮزﯾﺪ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ) (NSAIDSﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﯾﻢ درد ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ )اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ(
ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درد را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ دارو:

ﺗﯿﻮپ  ٣٠ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ
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اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﮔﯿﺎه ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن :ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﯿﺎﻫﯽ داروﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ) (Harpagophytum procumbensاز ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺻﺤﺮای ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ و ﻣﺎداﮔﺎﺳﮑﺎر اﺳﺖ.
ﻧﺎم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﯿﺎه ،ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرﻫﺎی ﻗﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﺳﻄﺢ ﻣﯿﻮه را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ،ﻋﻨﮑﺒﻮت ﭼﻮب ) (Wood spiderو ﮔﯿﺎه
ﻗﻼب ) (Grapple plantﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺎم اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﻮه آن ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻏﺪه ) (Tuberآن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ،ﻣﺼﺮف
درﻣﺎﻧﯽ دارد .ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن آرﺗﺮﯾﺖ ،ﮐﻤﺮدرد ،درد ﻋﺼﺒﯽ ) ،(Neuralgiaﺳﺮدرد و ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻏﺪه ﻫﺎی ﮔﯿﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮی ،اﺟﺰای ) (Fractionsﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ درد ﯾﺎ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب آﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ،
آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺘﯽ ،ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ دارد .ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻔﯿﻒ ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﺖ دراز ﻣﺪت ﯾﺎ ﺗﺪاﺧﻞ داروﯾﯽ ﺑﺮای آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎره ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
اﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ارزش درﻣﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ -اﺳﮑﻠﺘﯽ ،آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ و اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ ،داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی در دراز ﻣﺪت ،ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﭘﻨﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﮐﻤﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﻤﻦ ﺗﺮی ﺑﺮای داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﻤﺎد ﺗﺎﻟﻨﺘﯿﻦ
روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ :Rheumatoid
روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﺰو ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی
اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ .از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،آرﺗﺮوز و ﮐﻤﺮدرد و از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ،روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺣﻤﻠﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺘﻮرم ،ﺧﺸﮏ و دردﻧﺎک و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺪﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ رﯾﻪ ﻫﺎ ،ﻗﻠﺐ ،ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺳﺖ .ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دﻧﯿﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﺮان  ٣٥درﺻﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ،ﺗﻮرم و درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺧﺎص و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺗﯿﭙﯿﮏ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺖ
ﻫﺎ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ،ﻣﭻ دﺳﺖ ،ﻣﭻ ﭘﺎ ،ﭘﺎ ،آرﻧﺞ و زاﻧﻮ اﺳﺖ .ﻋﻤﻮﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﺪن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ،ﺗﺐ ﺧﻔﯿﻒ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان اﺷﺘﻬﺎ و ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﻮده ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺒﺘﻼ از ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ آن اﺳﺖ.
آرﺗﺮﯾﺖ:
آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﻴﻳﺪ ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و درد و
ﺗﻮرم در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ درد در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ و اﺣﺴﺎس درد رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ اش را ﺗﮑﺎن دﻫﺪ و اﺣﺴﺎس ﺳﻔﺘﯽ و ﺧﺸﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ
در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ
آن اﻟﺘﻬﺎب ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺼﻠﯽ ﯾﺎ آرﺗﺮﯾﺖ:
درد ،ﺗـــﻮرم و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻏﺸـــﺎی ﻧﺎزک
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور ﻣﻔﺼﻞ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺳـــﻠﻮل ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در آن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﯾﻊ
داﺧﻞ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﯿـــﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻔﺼﻞ دﭼﺎر
ﺗﻮرم ،درد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ
آرﺗﺮﯾﺖ ،ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻔﺼﻞ اﺳـــﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎر درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ،اﻟﺘﻬﺎب
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک از ﭘﻤﺎد روزی  ٣-٤ﺑﺎر ﻣﻘﺪاری از ﭘﻤﺎد را ﺑﻪ آراﻣﯽ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺤﻞ درد ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
اﮔﺮ از آن ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده در اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از  ١٢ﺳﺎل اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯽ.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده در دوران ﺑﺎرداری و ﺷـــﯿﺮدﻫﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ
ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮارض ﺳﺮدرد و
ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ،از اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮآورده ﺧﻮدداری و ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز
ﻣﺸﻮرت ﺷﻮد.
از ﺗﻤﺎس دارو ﺑﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ،دﻫﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺧﻮدداری
ﮔﺮدد.
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ژل ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ژل ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ در درﻣﺎن دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا
ﺑﻮدن روﻏﻦ ﮐﺎﻣﻔﺮ ﺑﺮای ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ژل ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻣﯽ و داﻏﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن
درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﻧﻘﺶ ژل ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل در اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درد و اﻟﺘﻬﺎب در ﻋﻀﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی
ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﻣﻬﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮﺿﻌﯽ ژل ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژل ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن اﻟﺘﻬﺎب و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﺎﻧﺲ رزﻣﺎری و ﮐﺎﻣﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن و اﯾﺠﺎد اﺛﺮ ﺿﺪ دردی ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻨﺘﻮل در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ دردی ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ دارو:
ﺗﯿﻮپ ژل ﻣﻮﺿﻌﯽ  ٣٠ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
رزﻣﺎری ) :(Rosmarinus officinalisﻧﺎم رزﻣﺎری ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﻻﺗﯿﻦ ) (rosﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺒﻨﻢ و ) (marinusﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﯾﺎ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاص ﻃﺒﯽ و
داروﯾﯽ رزﻣﺎری اﺛﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﺮق داﺷﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را در اﻧﺪام ﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮه ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ
و ﺻﻔﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ،ﻓﻠﺞ ،ﺗﺸﻨﺞ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺸــﺎدی رگ ﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷــﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﮔﯿﺎه رزﻣﺎری دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺎد ﺷﺪﮔﯽ ﻋﺮوق و ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻨﺘﻮل و ﮐﺎﻣﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد
در ﭘﻤﺎد رزﻣﺎری ﻫﺮ ﮐﺪام دارای اﺛﺮات ﺿﺪ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﻮده و اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﻤﻞ اﺛﺮ اﺳــﺎﻧﺲ رزﻣﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻣﯽ و داﻏﯽ ﻣﻮﺿﻊ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﺪن درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺘﻮل ) :(Mentholﻣﻨﺘﻮل ﯾﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻌﻨﺎ ،ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای دردﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،ﻣﻨﺘﻮل دارای اﺛﺮ ﺿﺪ درد ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻋﺮوق و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺛﺮ ﺿﺪ درد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﻔﺮ) :(Camphorاﯾﻦ ﻣﺎده در اﻟﮑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻜﻠﻲ آن از ﺳﺎﻟﯿﺎن دور ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺮاض ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻔﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه دردﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﮔﺰﻣﺎ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻀﻼت و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺤﺮک آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
روزی  ٣-٤ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﻣﺤﻞ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
از اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﻪ ،زﺧﻢ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،اﻟﺘﻬﺎب و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮآورده ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﻤﺎد رزﻣﺎری ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻫـــﺮ دارو ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه
ﻧﺸﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
اﯾﻦ دارو ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا از ﺗﻤﺎس دارو ﺑﺎ ﭼﺸﻢ،
دﻫﺎن ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳـــﺘﻔﺎده در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ١٢ﺳﺎل ،
زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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ﭘﻤﺎد ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل ﻓﻮرت
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﻤﺎد ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل ﻓﻮرت ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻣﯽ و ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻤﺎد ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل ﻓﻮرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﮑﻦ و ﺿﺪ درد ﻣﻮﺿﻌﯽ در درﻣﺎن دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﻧﻘﺶ ﭘﻤﺎد ﻣﺎرﯾﻨﺘﻮل ﻓﻮرت در اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درد و اﻟﺘﻬﺎب در ﻋﻀﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﻣﻬﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ دارو

ﺗﯿﻮپ ﭘﻤﺎد ﻣﻮﺿﻌﯽ  ٣٠ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
رزﻣﺎری ) :(Rosmarinus officinalisﻧﺎم رزﻣﺎری ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﻻﺗﯿﻦ ) (rosﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺒﻨﻢ و ) ( marinusﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﯾﺎ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاص ﻃﺒﯽ
و داروﯾﯽ رزﻣﺎری اﺛﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﺮق داﺷﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را در اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺷﮑﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﺷﯿﺮه ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ
و ﺻﻔﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ،ﻓﻠﺞ ،ﺗﺸﻨﺞ ،اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺸﺎدی رگ ﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﮔﯿﺎه رزﻣﺎری دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺎد ﺷﺪﮔﯽ ﻋﺮوق و ﻣﻮﯾﺮگ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﻨﺘﻮل ) :(Mentholﺟﻮﻫﺮ ﻧﻌﻨﺎع ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻮل ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای دردﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻮل دارای اﺛﺮ ﺿﺪ درد ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮآورده ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻋﺮوق و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺛﺮ ﺿﺪ درد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﻔﺮ) :(Camphorاﯾﻦ ﻣﺎده در اﻟﮑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﻠﻮل اﻟﮑﻠﯽ آن از ﺳﺎﻟﯿﺎن دور ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺮاض ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻔﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه دردﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﮔﺰﻣﺎ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻀﻼت و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺤﺮک آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ دارو ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
روزی  ٣-٤ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﻣﺤﻞ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ.
از اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﻪ ،زﺧﻢ ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،اﻟﺘﻬﺎب و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﺮآورده ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
اﻣﺎ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﻤﺎد رزﻣﺎری ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻫـــﺮ دارو ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـــﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه
ﻧﺸﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
اﯾﻦ دارو ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا از ﺗﻤﺎس دارو ﺑﺎ ﭼﺸﻢ،
دﻫﺎن ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳـــﺘﻔﺎده در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ١٢ﺳﺎل ،
زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ،ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻋﺼﺎره رﯾﺸﻪ زردﭼﻮﺑﻪ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ آرﺗﺮﯾﺖ و اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮی و ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ،ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ و ﮐﻤﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
دارای ﺧﻮاص ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎرف درﻣﺎﻧﯽ زردﭼﻮﺑﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻣﺴﮑﻦ دردﻫﺎی روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ آن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء ﻓﻌﺎل زردﭼﻮﺑﻪ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ٢ﺗﺎ  ٥درﺻﺪ ﮐﻞ زردﭼﻮﺑﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ و رﻧﮓ زرد زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎده ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﺎده ﮔﯿﺎﻫﯽ زردﭼﻮﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .اﺛﺮﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
داروﻫﺎی اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه زردﭼﻮﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﻨﺠﺒﺮون ،ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﺗﻮرﻣﺮون و ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ،
ﻣﻮﻧﻮدزوﮐﺴﯽ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ و دزوﮐﺴﯽ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺻﻔﺮاوی ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زردﭼﻮﺑﻪ
ﭘﯿﮕﻤﺎن ﻫﺎی زردرﻧﮕﯽ از دﺳﺘﻪ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻨﻮزﯾﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ٢ﺗﺎ  ٥درﺻﺪ زردﭼﻮﺑﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ٪٨٥ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ٪١٠ ،دزوﮐﺴﯽ
ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ و  ٪٥ﻣﻮﻧﻮدزوﮐﺴﯽ ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ دارو:

ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ٣٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل ﺣﺎوی  ٣٧٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه زردﭼﻮﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
زردﭼﻮﺑﻪ ) :(Curcuma Longaﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻋﻠﻔﯽ ،ﭘﺎﯾﺎ و دارای رﯾﺰوم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺎﻗﻪ ی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﺗﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و دارای رﯾﺰوم ﻣﺘﻮرﻣﯽ ﮐﻪ
از آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮگ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻗﺎﻋﺪه ی ﺳﺎﻗﻪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﻼف دارد و در ﺑﺎﻻی ﺳﺎﻗﻪ ،ﺑﺪون ﻏﻼف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داروﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ،رﯾﺰوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ آن  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﺎه ﭘﺲ از ﮐﺎﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زردﭼﻮﺑﻪ ﻃﻌﻤﯽ ﺗﻠﺦ و ﺗﻨﺪ دارد و در ﻃﺐ
آﺳﯿﺎﯾﯽ ،از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻃﺐ ﭼﯿﻨﯽ ،ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮاﺳﯿﺮ و ﻧﻔﺦ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﭽﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زردﭼﻮﺑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮی در ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آرﺗﺮﯾﺖ و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﻔﺎﺻﻞ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ) :(Rheumatoid arthritisروﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﻮده و ﺟﺰء ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
در دﻫﻬﻬﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آن در زﻧﺎن  ٦٠ﺗﺎ  ٦٤ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از  ٦٠ﺑﺮاﺑﺮ
زﻧﺎن  ١٨ﺗﺎ  ٢٩ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ ) :(Arthritisﺑﻪ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮕﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ورم و درد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻟﺘﻬﺎب و درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﻫﺎد روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ.
آرﺗﺮﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﯽ در آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ ،ﻧﻘﺮس،آرﺗﺮﯾﺖ دی اﮐﺘﯿﻮ و آرﺗﺮوز دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ورزش ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺳﺒﮏ،
ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از درﻣﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻮرﮐﻮﻣﯿﻦ
ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دﻧﯿﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﺮان  ٣٥درﺻﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ ،ﺗﻮرم و درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﺧﺎص و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺗﯿﭙﯿﮏ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﻫﺎ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن ،ﻣﭻ دﺳﺖ ،ﻣﭻ ﭘﺎ ،ﭘﺎ ،آرﻧﺞ و زاﻧﻮ
اﺳﺖ.
آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﻴﻳﺪ ﺟﺰو ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و درد و ﺗﻮرم در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ درد در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ و اﺣﺴﺎس درد رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ اش را ﺗﮑﺎن دﻫﺪ و اﺣﺴﺎس ﺳﻔﺘﯽ و ﺧﺸﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ
و ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن اﻟﺘﻬﺎب ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻔﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص
اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺼﻠﯽ ﯾﺎ آرﺗﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :درد ،ﺗﻮرم و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻏﺸﺎی ﻧﺎزک ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور ﻣﻔﺼﻞ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در آن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار
ﻣﺎﯾﻊ داﺧﻞ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻔﺼﻞ دﭼﺎر ﺗﻮرم ،درد و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
دوز ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ  ٣ﺗﺎ  ٤ﻋﺪد ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮔﺮدد.
ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ،ﺗﻬﻮع ﯾﺎ اﺳﻬﺎل ﺷﻮد.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻠﯿﻮی ،ﮔﻮارﺷﯽ و دﯾﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآورده را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﻗﺎﻋﺪه آوری و ﺳﻘﻂ آوری زردﭼﻮﺑﻪ ﮐﻪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺣﻤﯽ آن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا در ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
از ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺒﻮﺑﺮوﻓﻦ ،ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﻦ ،اﯾﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
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ﮐﭙﺴﻮل ﭘﯿﺎﺳﯿﺪﯾﻦ ٣٠٠
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آرﺗﺮوز ،ﺑﺮای رﻓﻊ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ،ﺧﻮاص ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﻏﻀﺮوف ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ ،دارای ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﺮک ﻣﻔﺎﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﭘﯿﺎﺳﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪﮐﺲ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدی،
ﮐﺎﻫﺶ درد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﻃﯽ دوره درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﻴﻳﺪی ) (NSAIDSرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﯿﺎﺳﯿﺪﯾﻦ دارای ﺧﻮاص
درﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﺛﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ آن ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ درﻣﺎن روی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﭙﺴﻮل ﭘﯿﺎﺳﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎب زا در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ  E٢و ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪ) ،(NOﻣﯿﺰان اﻟﺘﻬﺎب در ﻣﻔﺎﺻﻞ را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺘﺎ،β (IL١)١-اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ (IL٦) ٦-و اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ  (IL٨) -٨ﺷﺪه و از ﺣﻤﻠﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮوف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ Aggrecanو ﮐﻼژن ﻧﻮع ٢ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻏﻀﺮوﻓﯽ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاص
آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﻀﺮوف ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺎﺳﯿﺪﯾﻦ  ٣٠٠ﺑﺎ اﺛﺮ ﻣﻬﺎری روی ﮐﻼژﻧﺎز ﺗﯿﭗ  IIو ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ و اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ روی ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻠﯿﮑﺎن ﻫﺎ و ﮐﻼژن و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻓﯿﺒﺮوﻧﮑﺘﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻏﻀﺮوف ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻐﺬی روی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ دارد .اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آزادﺳﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺎزﻫﺎ و
ﺳﯿﺘﻮﮐﯿﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻜﻞ دارو:

ﮐﭙﺴﻮل ﭘﯿﺎﺳﯿﺪﯾﻦ  ٣٠٠ﺣﺎوی  ١٥ﻋﺪد ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ
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اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﺳﻮﯾﺎ ) :(Glycine Maxروﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ اﺳﺖ
اﯾﻦ داﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭼﺮب اﺳﺖ و ﺣﺎوی اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﻟﯿﺰﯾﻦ ،ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ و اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ی ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﺑﺮ درد و رﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از زاﻧﻮ
درد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮد .ﺳﻮﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻد ،ﺑﺮﮔﺮﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎ ،ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺷﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ اﯾﺰوﻓﻼون ﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﺰوﻓﻼون ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺪن )ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﯾﺰوﻓﻼون ﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎ از ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﻋﺮوﻗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ را ﮐﺎﻫﺶ داده،ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮوف را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ درد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آووﮐﺎدو ) :(Persea americanaﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Eﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ ،ﻟﻮﺗﺌﯿﻦ ،ب ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ، C,Kﮐﻠﺴﯿﻢ ،آﻫﻦ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف آن
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖ درﻣﺎن درد و ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ دارد .درد و ﺗﻮرم ﻧﺎﺷﯽ از آرﺗﺮﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ آووﮐﺎدو و ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ در رﻓﻊ درد و ﺧﺸﮑﯽ زاﻧﻮ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﮐﭙﺴﻮل ﭘﯿﺎﺳﯿﺪﯾﻦ ٣٠٠
دژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﻣﻔﺎﺻﻞ ):(Osteo arthritis
اﺧﺘﻼﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زوال ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه و ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺒﺘﻼ و اﻃﺮاف آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 OAاوﻟﯿﻪ )اﯾﺪﯾﻮﭘﺎﺗﯿﮏ( :ﻋﻠﺖ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻧﺪارد.
 OAﺛﺎﻧﻮﯾﻪ :ﻋﺎﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺜﻞ ﺗﺮوﻣﺎ ،اﺳﺘﺮس ﻣﮑﺮر ،اﺧﺘﻼل ﻣﺎدر زادی ،اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻔﺼﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻋﻼﺋﻢ:
 .درد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ )درد در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و درد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺘﺮی دارد(
 .ﺧﺸﮑﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﮐﻤﺘﺮ از  ٣٠دﻗﯿﻘﻪ( اﺳﺖ.
 .ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
 .ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﻔﺼﻞ
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﭙﺴﻮل ،در ﺑﯿﻦ ﻏﺬا و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺑﺰرگ آب ﻣﯿﻞ ﮔﺮدد.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط:
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ درد ﻣﻌﺪه ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻤﻦ ﺗﺮﯾﻦ دارو ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و از ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ
دﯾﮕﺮ آن ﻣﯿﮕﺮن و ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ دارو ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدد،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﺸﻮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﻓﺮاد زﯾﺮ  ١٨ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
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ﺷﺮﺑﺖ ﻓﯿﮋان
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﺷﺮﺑﺖ ﻓﯿﮋان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮد درﻣﺎﻧﯽ دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﺷﺮﺑﺖ ﻓﯿﮋان ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻦ ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻠﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮدی ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻠﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد روده ﮔﺮدد.
ﺷﻜﻞ دارو:
ﺷﺮﺑﺖ  ١٢٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﺳﻨﻮزﯾﺪ  Bﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی روده ﺑﺰرگ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎﻟﺘﯿﮏ روده و ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب آب و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﯾﻌﺎت در روده ﺑﺰرگ
را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﻌﺎل ﯾﻮن ﮐﻠﺮاﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻧﺠﯿﺮ ) :(Ficus Caricaاﻧﺠﯿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻃﺐ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﺮم و ﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﺒﻮﺳﺖ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن روده ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﻧﺠﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ،ﻣﻮاد ازﺗﻪ،
ﭼﺮﺑﯽ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ،آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎروﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﺎ ) :(Cassia Angustifoliaﺑﺮگ ﺳﻨﺎ دارای اﺛﺮات ﻣﺴﻬﻞ و ﻣﻠﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از آن در درﻣﺎن ﯾﺒﻮﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ روده ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ
اﺳﻬﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آب و اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻳﺒﻮﺳﺖ ) :(Constipationﻳﺒﻮﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﻊ ﺳﺨﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺪﻓﻮع ﺳﻔﺖ و ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و
اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﻓﯿﺒﺮ و ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﮐﻢ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻳﺒﻮﺳﺖ اﺳﺖ .از ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ،ﻫﯿﭙﻮﺗﯿﺮوﺋﯿﺪی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻫﻤﺮاه اﺧﺘﻼﻻت روده ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ
دﯾﻮرﺗﯿﮑﻮل ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻘﻌﺪی ﻣﺜﻞ ﺑﻮاﺳﯿﺮ)  (Hemorrhoidﯾﺎ ﺷﻘﺎق ﻣﻘﻌﺪی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ:
 (١اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ دار ﻣﺜﻞ ﻧﺎن ﺳﺒﻮس دار ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻣﯿﻮه ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺮگ دار ،ﻟﻮﺑﻴﺎ و ﺧﺸﮑﺒﺎر
 (٢ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ و ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ
 (٣اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊ درﯾﺎﻓﺘﯽ
 (٤ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده داﺋﻤﯽ از ﻣﻠﯿﻦ ﻫﺎ
 (٥داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ روز
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل دارو ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻃﻔﺎل  ١ﺗﺎ  ٣ﺳﺎل :روزاﻧﻪ  ٢/٥-٥ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن  ٤ﺗﺎ  ٦ﺳﺎل :روزاﻧﻪ  ٥-١٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن  ٧ﺗﺎ  ١٥ﺳﺎل :روزاﻧﻪ  ٧/٥-١٥ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن :روزاﻧﻪ  ١٥-٣٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮای رﻓﻊ ﯾﺒﻮﺳﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ:
 در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ درد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه ﺷﮑﻤﯽ ﯾﺎ اﻧﺴﺪاد روده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺸﻮد. در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎ دارﻧﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺸﻮد. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دارو در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف دارو درد ﺷﮑﻢ و ﯾﺎ ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﺎﺑﻘﻪ درد ﺷﺪﯾﺪ ﺷﮑﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻔﺮا و ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ -در ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روده دارﻧﺪ.

29

ﺷﺮﺑﺖ زﯾﻨﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت ١٠
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در دوران ﺑﺎرداری ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪ در ﺳﻨﯿﻦ رﺷﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮﺳﺖ
و ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﺷﺮﺑﺖ زﯾﻨﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ١٠ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﯾﻨﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در دوران ﺑﺎرداری ،ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻘﺶ دارد و در درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ زﺧﻢ
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد آن در ﺑﺪن ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه زﺧﻢ ﻫﺎﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ و ادراک ﭼﺸﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از اﻋﻤﺎل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
زﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﺑﺖ زﯾﻨﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ١٠ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق زﯾﺮ در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
 .ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
 .ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ
 .درﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ
 .درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪی ،ﮐﻠﯿﻪ و روده اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد زﯾﻨﮏ
ﺷﮑﻞ دارو

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
زﯾﻨﮏ ) :(Zincروی ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﺑﺪن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان روی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن در
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﻪ آن ﻧﯿﺰ در ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد .روی در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﺣﯽ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی در درﻣﺎن آﮐﻨﻪ و اﮔﺰﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .روی ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻮﻣﺎﺗﻮﻣﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﮐﺒﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮوﻓﯽ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ ﺑﺪن اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻮد روی ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ
ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ از ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد آن ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ اﻓﺮاد
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .روی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ در رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﻨﮏ در اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎی
اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد آن در ﺑﺪن ﻓﺮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻی  ٣٠ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن :روزاﻧﻪ  ٥ﺗﺎ  ١٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ٣ ،ﺑﺎر در روز و ﯾﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻋﺪه ی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮآورده را ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﻴﻳﺪ .ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ و
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺟﺬب روی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﺮﺑﺖ را ﻫﻤﺮاه آب ﯾﺎ آب ﻣﯿﻮه در ﺑﯿﻦ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﻪ روی در ﺑﺪن:
ﻧﻮزادان از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ  ٢-٣ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
ﮐﻮدﮐﺎن  ١ - ٣ﺳﺎﻟﻪ ٣ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
 ٤ - ٨ﺳﺎﻟﻪ ٥ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
 ٩ - ١٣ﺳﺎﻟﻪ  ٨ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن :ﻣﺮدان  ١٤ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  ١١ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
زﻧﺎن  ١٤ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  ٩ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
در زﻣﺎن ﺑﺎرداری  ١٢ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺣﺎوی ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻼﻣﯿﻦ ،ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ و ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ ﺗﺪاﺧﻞ داروﯾﯽ درد.
در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺪه ،ﺷﺮﺑﺖ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .از ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﺎوی ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ ،آﻫﻦ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب زﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی ،ﺗﻌﺪﯾﻞ دوز ﻓﺮآورده ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻓﺮآورده داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻣﺸﮑﻼت
ﮔﻮارﺷﯽ ،ﺗﻬﻮع ،اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺳﺮ درد ﮔﺮدد.
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت
ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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ﺷﺮﺑﺖ زﯾﻨﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت 5
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪ در ﺳﻨﯿﻦ رﺷﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ
ﻓﺮآورده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﺷﺮﺑﺖ زﯾﻨﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ٥ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﯾﻨﮏ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در دوران ﺑﺎرداری ،ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﺮﺑﺖ زﯾﻨﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت  ٥ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق زﯾﺮ در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
 ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ درﻣﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی دﯾﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪی ،ﮐﻠﯿﻪ و روده اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد زﯾﻨﮏروی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ٧آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روی اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ،ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ اﺣﺴﺎس ﭼﺸﺎﯾﯽ و ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ روی ﻧﯿﺎز دارد.روی ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ .روی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎﭼﯿﺰی از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ  ٢٠-٣٠درﺻﺪ روی
ﻣﻮﺟﻮد در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد .روی ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف در ﻋﻀﻠﻪ ،اﺳﺘﺨﻮان ،ﭘﻮﺳﺖ ،ﮐﺒﺪ ،ﮐﻠﻴﻪ ،ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ،ﺷﺒﮑﯿﻪ ،ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی
ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .راه ﻋﻤﺪه دﻓﻊ روی ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻪ داﺧﻞ دوازدﻫﻪ و ژژوﻧﻮم اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ از ادرار و ﻋﺮق دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﮑﻞ دارو:
ﺷﺮﺑﺖ  ١٢٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
زﯾﻨﮏ ) :(Zincروی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ در رﺷﺪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﯾﻨﮏ در اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻬﺎی اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﻤﺒﻮد
آن در ﺑﺪن ﻓﺮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﺒﻮد
روی ،ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل در ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮای روی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺒﻮد روی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
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ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻤﺒﻮد روی ،ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﮐﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻢ و ﻧﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری زا دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻋﻢ از وﯾﺮوس ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه و
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮔﺸﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان وﺟﻮد ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﻮدﮐﺎن ٥ -٨ :ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در روز
زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ٢٢/٥ :ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در روز )ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ(
ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ٢٥ :ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در روز )ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎ  ٤٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ(
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺟﺬب روی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺷﺮﺑﺖ را ﻫﻤﺮاه آب ﯾﺎ آب ﻣﯿﻮه ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
ﮔﻮارﺷﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺪه ،ﺷﺮﺑﺖ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺷﺮﺑﺖ زﯾﻨﮏ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺣﺎوی ﭘﻨﯽ ﺳﯿﻼﻣﯿﻦ ،ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ و ﺳﯿﭙﺮوﻓﻠﻮﮐﺴﺎﺳﯿﻦ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﮐﻠﯿﻮی ،ﺗﻌﺪﯾﻞ دوز ﻓﺮآورده ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻓﺴﻔﺮ و آﻫﻦ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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ﻗﺮص ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ب ٦
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﻗﺮص ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ  B6زﯾﻨﮏ ﯾﮏ ﻓﺮآورده ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﻮ
و ﻧﺎﺧﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده در آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ را ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ال -ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،B6آرژﯾﻨﯿﻦ و روی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ال-ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ )اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎوی ﺳﻮﻟﻔﻮر( ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﺿﺮوری
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻮ ) ،(٪ ١٨ﻧﺎﺧﻦ ) (٪ ١٤و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ ) (٪ ٢ - ٪٤ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ دارو:

ﻗﺮص ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ  B6زﯾﻨﮏ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ٦٠و  ٣٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ال  -ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ) :(L-cystineﯾﮏ اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎوی ﮔﻮﮔﺮد ﮐﻪ در ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﮐﺮاﺗﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ،
از اﯾﻦ رو ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد ٤-٦ .ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ  B6زﯾﻨﮏ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
روی ) :(Zincﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﮐﺎﻓﯽ روی در ﺑﺪن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ
و ﺷﺎداﺑﯽ و درﺧﺸﺎن ﺑﻮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .روی در ﺑﺪن ﺳﺮاغ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aﻣﯽ رود و ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ درون رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ .روی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺆﺛﺮ در رﯾﺰش ﻣﻮ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :(Pyridoxal Phophate ) B٦اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺛﺮ روی ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﻫﺎ را ﺿﺨﯿﻢ ،ﻣﻘﺎوم و ﺑﺮاق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B٦
ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ال-ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ال-ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎوی ﮐﺮاﺗﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﻌﺎدل ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﯿﻦ
ال ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B٦ﯾﮏ اﻣﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B٦ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ال-ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ در ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  ٤ﻋﺪد ﻗﺮص ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻞ ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﺟﺰای ﻓﺮآورده و ﯾﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻠﯿﻮی ،ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ،ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف
ﮔﺮدد.
از ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ داروی ﻟﻮودوﭘﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه
دوﭘﺎﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻼز اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.
ای ﻓﺮآورده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ  ٢ﺳﺎﻋﺖ از ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف
ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ آﻟﺮژﯾﮏ ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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ﻗﺮص ا ﮐﻮﻻﯾﻒ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﻗﺮص اﮐﻮﻻﯾﻒ ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ و درﺧﺸﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺣﺎوی ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮ
اﺛﺮﮔﺬاری در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آﻗﺎﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ
ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﻈﻢ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﮔﻮﮔﺮد ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮص اﮐﻮﻻﯾﻒ ﺣﺎوی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ،در آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﮔﻮﮔﺮد )ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ -ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ( ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺮاﺗﯿﻦ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺮوه  B6در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و روی ،اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻣﻮ دارد.
ﺷﮑﻞ دارو:

ﻗﺮص اﮐﻮﻻﯾﻒ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ٣٠و  ٦٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺷﺪه ﮔﻨﺪم :ﺣﺎوی اﺳﯿﺪ ﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ دارای ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی دی ﺳﻮﻟﻔﯿﺪی در ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻣﻮ ،ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻣﻮﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮام ﺗﺎرﻫﺎی ﻣﻮ ﺷﻮد.
ال-ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ) :(L-Cystineآﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﻫﺎ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی دی
ﺳﻮﻟﻔﯿﺪی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻮ دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻮده و از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﻮﺳﺖ،
ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ال-ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ) :(L-Methionineﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ای ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ آن را از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎوی ﻋﻨﺼﺮ ﮔﻮﮔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ) :(Magnesiumﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﮑﯽ و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک را در ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
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اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ) :(Spirulinaاﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ آﺑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻧﻈﯿﺮ آﻫﻦ ،ﻣﺲ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ،
ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ،از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎوی
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﮑﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ ،دارای ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ،ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﺣﺎوی اﺳﭙﯿﺮوﻟﯿﻨﺎ در اﻓﺮاد دﭼﺎر آﻧﻤﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ،آﻫﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب
آﻫﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ رﯾﺰش ﻣﻮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :B٦اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺛﺮ روی ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﻫﺎ را ﺿﺨﯿﻢ ،ﻣﻘﺎوم و ﺑﺮاق
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ال-ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ال-ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ را در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎوی ﮐﺮاﺗﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﻌﺎدل ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﯿﻦ ال -ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B٦ﯾﮏ اﻣﺮ
ﺿﺮوری اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B٦ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ال-ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ در ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :ppوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ٣ﯾﺎ ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ ﺟﺰو ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ  ،ﺑﻬﺒﻮد اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺮﺑﯽ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﺠﺎد
آﮐﻨﻪ و ﺟﻮش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺪارو ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن روزاﻧﻪ ٢ﻋﺪد ﻗﺮص ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان و وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻞ ﮔﺮدد.
دوره درﻣﺎن ٣ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف و ﺑﻠﻌﯿﺪن آﺳﺎن ﺗﺮ ﻗﺮص ﺟﻮﯾﺪه ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﻮی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ آﻟﺮژﯾﮏ ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻ و ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻢ اﮐﻮﻻﯾﻒ،ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ و ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.
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ﻗﺮص ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﻗﺮص ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺷﺐ و روز و ﯾﺎ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮآورده ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺑﺪن ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮاب ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد درﻣﺎﻧﯽ دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب در اﺛﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ،دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺑﺪن از ﺧﻮاص ﻗﺮص ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آزاد ﺷﺪن ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ و در اﺛﺮ ﻧﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﺮی در ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد زودﺗﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽ روﻧﺪ و زودﺗﺮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ را ﭘﺮ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺷﺐ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻮر ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻐﺰ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ روﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻐﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ،دﻣﺎی ﺑﺪن و دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺑﺪن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺣﺎﻟﺖ
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﯾﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ دارو:
ﻗﺮص ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ٦٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ
ﻫﺮ ﻗﺮص آﻫﺴﺘﻪ رﻫﺶ ﺣﺎوی  ٣ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ.
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اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ )ان -اﺳﺘﯿﻞ-٥-ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﺗﺮﯾﭙﺘﺎﻣﯿﻦ( ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻏﺪه
ﺻﻨﻮﺑﺮی )ﭘﯿﻨﻪ آل( ،ﻏﺪه ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﻐﺰ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﯿﻨﻪ آل ﻏﺪه ای ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﺎﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﻄﻦ ﺳﻮم ﻣﻐﺰ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻨﻪ آل در ﻃﻮل روز
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺪه ﭘﯿﻨﻪ ال
ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺪه  SCNﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ
ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﯽ رﯾﺰد.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺷﺐ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در
ﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻓﺮد ﮐﻢ ﮐﻢ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎری اش رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ
و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ آرام آرام ﺑﻪ او ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳـــﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮن ﺗﺎ ﺣﺪود  ١٢ﺳـــﺎﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺷﻌﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻏﺎز روز ﺳﻄﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺧﻮن دوﺑﺎره اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ
ﻣـــﯽ ﺗﻮان آن را اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺪن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻮر و روﺷـــﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﻣﯿﺰان ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در روز ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ آن ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺷﺢ دﯾـــــﮕﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری اﻓﺮاد اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻗﺮص ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ
ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ:
ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﺧﻮاب ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ دارای ﻓﻮاﯾﺪی از ﻗﺒﯿﻞ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان ﺧﻮاب ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از رﯾﺘﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در
ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻧﻘﺶ دارد .اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪه اﭘﯽ ﻓﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در اﯾﺠﺎد و ﺗﻨﻈﯿﻢ رﯾﺘﻢ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری در ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارد.
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﺮوز ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاب
و ﺑﯿﺪاری ،ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮاب آور و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺪن ،ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻓﺮادی ﮐﻪ داﺋﻢ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﮏ ﺧﻮاب راﺣﺖ و آﺳﻮده را
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﯾﮏ ﻃﯿﻒ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﯿﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده :روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﻗﺮص ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب و ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻗﺮص در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٣روز ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دو ﻋﺪد ﻗﺮص ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﺧﻮاب آراﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﻮل روز ﺧﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﺮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺷﻮد و از ﺟﻮﯾﺪن و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺮص ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
دوره ﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ  ٣ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف ﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﻗﺮص در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﺧﻮاب آوری اﯾﻦ ﻓﺮآورده در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف از راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ آﻫﻨﮓ و رﯾﺘﻢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاب
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ در ﺷﺐ دﭼﺎر ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ در ﺻﺒﺢ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺧﻮاب آور و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارﻓﺎرﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎردار وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯿﻮی ،ﮐﺒﺪﯾﻒ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ دارو ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ دارو ﺳﺎز ﻣﺸﻮرت ﺷﻮد.
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ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮده و در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮوس )آﻫﻦ( و ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺣﺎﻻت ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﯿﮏ و آﻫﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﯿﮏ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﯿﺪ ﺗﺘﺮا ﻫﯿﺪروﻓﻮﻟﯿﮏ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻮرﯾﻦ و ﺗﯿﻤﯿﺪﯾﻼت ﻫﺎ،
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺳﯿﺪ ﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ ،ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ و ﻫﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﺳﻮء ﺟﺬب ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺠﺮای ﮔﻮارش ﺟﺬب
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﻜﻞ دارو:

ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ٣٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎوی اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ و ﻓﺮوس ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺪام ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺪن ،ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ آن ﺿﻌﻒ،
رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ زودرس اﺳﺖ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٩٤٥اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺎﮐﺮوﺳﺘﯿﮏ ﻧﺎم دارد .ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه و ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ و اﻃﻼع از ﻧﻮع آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ ،ﺑﻪ درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﯾﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B٩در ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و
ﺧﻮن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ را در ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﻓﻮﻻت ﺑﺮای ﺑﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ آن در
درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﯿﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﺎزی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ .اﺳﯿﺪ
ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن و ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎ را در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﮕﺎﻟﻮﺑﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ،
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮﻻت ﭘﻠﯽ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت اﺣﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺘﺮاﻫﯿﺪروﻓﻮﻻت ﻓﻌﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻨﺎﻋﯽ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﯿﺪ
ﻓﻮﻟﯿﮏ ،ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﻧﻮﮔﻠﻮ دﺗﺎﻣﺎت اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ راﺣﺘﯽ در ﺳﻨﺪرم ﻫﺎی ﺳﻮء ﺟﺬب ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺪن ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻋﻤﻞ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮ آن در ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ اﺳﺖ ،اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار
دارﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺻﻔﺎت ارﺛﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺮﯾﻊ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دﯾﻮاره دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش وادراری ،اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،ﻣﺘﻮرم و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن زﺑﺎن ،اﺧﺘﻼﻻت
ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻬﺎل و اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ ﭼﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺒﻮد آن در ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ.
آﻫﻦ ) :(Ferrous Sulfateاﯾﻦ ﻣﺎده در درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﻓﺮوس ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻫﻦ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ روزاﻧﻪ  ١ﮐﭙﺴﻮل ،ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﯾﺎ  ٢ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
اﯾﻦ ﻣﮑﻤﻞ در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺑﺪﺧﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﮕﺎﻟﻮﺑﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻮﻻت
ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﻮارﺷﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎص ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﭙﺴﻮل
ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ در ﺟﺬب آن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼء ﺑﻪ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ( ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻓﺮآورده داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات
ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ .اﯾﻦ
دارو در درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﭘﺮﻧﯿﺴﯿﻮز آدﯾﺴﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺿﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B١٢ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان آﻫﻦ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از
ﻣﺼﺮف ﺟﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ،آﻧﺘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎ و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون+زﯾﻨﮏ
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﮐﭙﺴـــﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون+زﯾﻨﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﻮده و در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون  +زﯾﻨﮏ ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای اﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺣﺎﻻت ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد؛ اﺳﯿﺪ
ﻓﻮﻟﯿﮏ ،ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺳـــﯿﺪ ﺗﺘﺮاﻫﯿﺪروﻓﻮﻟﯿﮏ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﺳﻨﺘﺰ ﭘﻮرﯾﻦ و ﺗﯿﻤﯿﺪﯾﻼت ﻫﺎ ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ و
ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ و ﻫﯿﺴـــﺘﯿﺪﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﺳـــﻮء ﺟﺬب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺠﺮای ﮔﻮارش ﺟﺬب ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﻨﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
ﻓﺮآورده ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺷﮑﻞ دارو:
ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون  +زﯾﻨﮏ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ٣٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ
اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻮﻻﯾﺮون +زﯾﻨﮏ ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎوی اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ ،ﻓﺮوس ﺳﻮﻟﻔﺎت و زﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﻨﮏ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻢ ﯾﺎب و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﯾﻨﮏ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷـــﻮد ﻓﺮد در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در واﻗﻊ ﮐﻤﺒﻮد زﯾﻨﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷـــﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ در
ﺟﻬﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴـــﯿﺎری ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد،اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد.وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ زﯾﻨﮏ ﺑﺮای داﺷـــﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺳـــﺎﻟﻢ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺤﯿﺢ  ،DNAداﺷﺘﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ
ﺿﺮوری اﺳﺖ،ﮐﻤﺒﻮد زﯾﻨﮏ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ وارد ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﻨﮏ ﯾﮑﯽ از رﯾﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﯽ را در ﺑﺪن ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺮآوری ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ زﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ای ﺑﺮای زﯾﻨﮏ ﻧﺪارد.
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ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﻓﺮآورده ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﮑﺎل در ﻫﻀﻢ و درد اﭘﯽ ﮔﺎﺳﺘﺮﯾﮏ ،ﺗﻬﻮع و ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻏﺬا )ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﻮارﺷﯽ( ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺼﺮف روی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺲ را
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺳـــﺮﻣﯽ آن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآورده در درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
ﭘﺮﻧﯿﺴﯿﻮز آدﯾﺴﻮﻧﯽ و ﺳـــﺎﯾﺮ ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺿﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B١٢ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳـــﺒﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﯽ
ﺷﻮد .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﻮارﺷﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﺟﺬب آن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﺣﺎوی ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻓﺴﻔﺮو ﻓﯿﺘﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺗﻬﻮع ،اﺳـــﻬﺎل ،ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﯽ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪﯾﺪ ،از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ آب
ﺑﺪن و ﺑﯽ ﻗﺮاری ،ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮآورده ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮل
ﻋﻼﯾﻢ ﻓﻮق ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺮدد .ﻫﺮ ﻓﺮآورده داروﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳـــﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳـــﺘﻪ ﮔﺮدد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ دوز ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان آﻫﻦ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ
اﺳﺖ ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺟﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ داروﺳﺎز ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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ﭘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻮدرﻣﺎ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﭘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻮدرﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﯿﺎم دﻫﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ زﺧﻢ از آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،اﮔﺰﻣﺎ و ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،ﮐﻬﯿﺮ ،ادرار ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ اﻃﻔﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اورﺋﻮس و
ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
از ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﭘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻮدرﻣﺎ )ﭘﻤﺎدﺑﺎﺑﻮﻧﻪ( ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .در درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻮرﺗﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده وﻟﯽ ﻋﻮارض آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد .ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺟﻮش ﻏﺮور و آﮐﻨﻪ ،ﺿﺪ ورم و
ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه زﺧﻢ ﻫﺎی ﺟﻠﺪی ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ،
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﺧﻮاص دﯾﮕﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ دارو:
ﺗﯿﻮپ ﭘﻤﺎد ﻣﻮﺿﻌﯽ  ١٥ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ
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اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ) :(Matricaria Recutitaاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺣﺎوی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮاد ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ دارای ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮاد ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ ﺑﺎ اﺛﺮ
ﻗﻮی اﺳﭙﺎﺳﻤﻮﻟﯿﺘﮏ اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ )ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ( و ﻣﻮاد ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ )آﭘﯽ ژﻧﯿﻦ( و ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻗﺮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ دردﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و ﺗﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯿﻦ )ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ( ﺑﻴﺰاﺑﻮﻟﻮل و اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﮔﻞ
ﻫﺎی ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ٪٤درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ دارد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ را ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺰاﺑﻮﻟﻮل اﮐﺴﯿﺪ ،ﺑﻴﺰاﺑﻮﻟﻮن اﮐﺴﯿﺪ ،ﻓﺎرﻧﺴﻮل )اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل( و
ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،از دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه ﮔﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﻓﻼون ﻫﺎ و ﻣﺘﻮﮐﺴﯽ ﻓﻼوﻧﻮل ﻫﺎ ﺑﻮده
و از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان آﭘﯽ ژﻧﯿﻦ و ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﯿﻦ را ﻧﺎم ﺑﺮد.

اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ:
ﺗﻤﺎس ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
درﻣﺎﺗﯿﺖ ﯾﺎ اﮔﺰﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺘﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ،درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ درﻣﺎﺗﯿﺖ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب،
ﻗﺮﻣﺰی و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﻣﺎﺗﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ﻣﺴﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و
داروﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را در درﻣﺎن درﻣﺎﺗﯿﺖ و ﻋﻼﺋﻢ آن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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اﻧﻮاع درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :درﻣﺎﺗﯿﺖ ﺗﻤﺎﺳﯽ ،درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ ،درﻣﺎﺗﯿﺖ ﺷﻮره ای ،درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم ،درﻣﺎﺗﯿﺖ آﻟﺮژﯾﮏ و درﻣﺎﺗﯿﺖ اﻃﺮاف دﻫﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام
از اﯾﻦ درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت زﺧﻢ و ﺷﻘﺎق ﻧﺎﺷﯽ از درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻓﺮم ﺧﻔﻴﻒ ﻋﻔﻮﻧﺖ زردزﺧﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وﺟﻮد درﻣﺎﺗﯿﺖ آﻟﺮژﯾﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ )ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در
ﻋﻤﻖ ﭘﻮﺳﺖ( ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ .ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮرم و اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻗﺮﻣﺰی ،درد ،ﮔﺮﻣﯽ در ﻟﻤﺲ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺑﺘﻼی ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:

ﭘﻤﺎد ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روزی  ١-٣ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﻣﺤﻞ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:

در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﻤﺎد ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺎﺛﺮ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ
داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.
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ﭘﻤﺎد ﻫﺮﺑﺎل ﺑﺮن
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺣﺎوی اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و و زﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺘﯿﺎم دﻫﻨﺪه و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻮده ،ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺧﻔﯿﻒ و ﺧﺎرش ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﺪ .ﭘﻤﺎد ﻫﺮﺑﺎل ﺑﺮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎی
ﺳﻄﺤﯽ،آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،ادرار ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،اﮔﺰﻣﺎ ،آﻟﺮژی ،ﺧﺎرش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻬﺒﻮد اﻟﺘﻬﺎب ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
از ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﭘﻤﺎد ﻫﺮﺑﺎل ﺑﺮن ) (Herbal Burnدر درﻣﺎن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ،اﮔﺰﻣﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﺎی ﻧﻮزادان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﺾ ﺑﻮدن زﯾﻨﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺛﺮات ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺰای ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آن ﺑﻬﺒﻮد
زﺧﻢ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ از رﺷﺪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اروﻧﻮس و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﯿﮑﻠﻮاﺳﯿﮋﻧﺎز و ﻟﯿﭙﻮاﮐﺴﯿﮋﻧﺎز ﺷﺪه و ﻟﺬا از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ و ﻟﻮﮐﻮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎی
ﻓﺎز اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وﻗﺘﯽ ﭘﻤﺎد ﻫﺮﺑﺎل ﺑﺮن روی ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﺪن دارای ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی روی ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻻزم اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﭘﻤﺎد زﺧﻢ را ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ زﺧﻢ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد روی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ دارو

ﺗﯿﻮپ ﭘﻤﺎد ﻣﻮﺿﻌﯽ  ٣٠ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ
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اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ) :(Matricaria chamomillaاﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺣﺎوی ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮاد ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ دارای ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻮاد ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ
ﺑﺎ اﺛﺮ ﻗﻮی اﺳﭙﺎﺳﻤﻮﻟﯿﺘﮏ اﺳﺖ .ﻣﻮاد ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺰﮐﻮﺋﯽ )ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ( و ﻣﻮاد ﻫﯿﺪروﻓﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ )آﭘﯽ ژﻧﯿﻦ( و ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﻮرﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻓﺮار ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻢ و اﺛﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻤﯽ آن را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ و ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ
ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه درد ،ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آن در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲ ،اﮔﺰﻣﺎ ،آﮐﻨﻪ ،ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﺧﻮرﮔﯽ و ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﯿﺎﻫﺎن دارای اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ  ،ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﺛﺮات ﻣﺬﮐﻮر را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻی آن در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع زﺧﻢ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

زﯾﻨﮏ اﮐﺴﯿﺪ ) :(Zinc Oxideاﮐﺴﯿﺪ روی ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﻮدری ﺷﮑﻞ
ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
اﺳﯿﺪی ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﻨﮏ اﮐﺴﯿﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺛﺎر ﺿﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ
و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه اﺷﻌﻪ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ ﯾﺎ  UVﭘﻮﺳﺖ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .زﯾﻨﮏ اﮐﺴﯿﺪ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ روی ﭘﻮﺳﺖ دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد
زﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و
ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﭘﻤﺎد ﻫﺮﺑﺎل ﺑﺮن
اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ:
درﻣﺎﺗﯿﺖ ﯾﺎ اﮔﺰﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺘﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻤﻮﻣﺎ درﻣﺎﺗﯿﺖ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎب ،ﻗﺮﻣﺰی
و ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﻣﺎﺗﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺴﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و داروﻫﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را در درﻣﺎن درﻣﺎﺗﯿﺖ و ﻋﻼﺋﻢ آن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻧﻮاع درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :درﻣﺎﺗﯿﺖ ﺗﻤﺎﺳﯽ ،درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ ،درﻣﺎﺗﯿﺖ ﺷﻮره ای ،درﻣﺎﺗﯿﺖ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم ،درﻣﺎﺗﯿﺖ آﻟﺮژﯾﮏ و درﻣﺎﺗﯿﺖ اﻃﺮاف دﻫﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت زﺧﻢ و ﺷﻘﺎق ﻧﺎﺷﯽ از
درﻣﺎﺗﯿﺖ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﻓﺮم ﺧﻔﻴﻒ ﻋﻔﻮﻧﺖ زردزﺧﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد .وﺟﻮد درﻣﺎﺗﯿﺖ آﻟﺮژﯾﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮرم ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ )ﯾﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻖ ﭘﻮﺳﺖ( ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﺪ .ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺖ و اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮرم و اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻗﺮﻣﺰی،درد ،ﮔﺮﻣﯽ در ﻟﻤﺲ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺑﺘﻼی ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﭘﻤﺎد ﻫﺮﺑﺎل ﺑﺮن در ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روزی  ٣-٤ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ روی ﻣﺤﻞ درد و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ و ﯾﺎ ﺣﺎد ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ٧روز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ
داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد .ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﭘﻤﺎد در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮ دﻫﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻮده و ﻣﺼﺮف آن ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭘﻤﺎد ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
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ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺎﺗﯿﻨﯿﮏ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺎﺗﯿﻨﯿﮏ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﺎ ) از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﮕﺎﻟﻮﺑﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
دوران ﺑﺎرداری و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ( ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﻧﻘﺶ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺎﺗﯿﻨﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻫﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮑﻞ دارو:

ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺎﺗﯿﻨﯿﮏ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ١٠٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﭙﺴﻮل ﺣﺎوی  ٣٥٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻓﺮوس ﻓﻮﻣﺎرات  ١٦٥ ،ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ ١/١ ،ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ و  ١٦/٥ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺳﯿﺎﻧﻮﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﻓﺮوس ﻓﻮﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺎﺗﯿﻨﯿﮏ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ آﻟﻰ آﻫﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ
اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب آﻫﻦ ﻓﺮوس از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﻀﻮر آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آﻫﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮم ذﺧﯿﺮه ای ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن آﻧﻤﯽ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوس ﻓﻮﻣﺎرات ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺎﺗﯿﻨﯿﮏ دارای ﻋﻮارض ﮔﻮارﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮی در درﻣﺎن ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺎ آﻫﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻓﺮوس ﻓﻮﻣﺎرات در ﻣﺤﺪوده  PHدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮم آﻫﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﯾﺎ
دﯾﺎﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻀﻢ ﺗﺪاﺧﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﺗﯿﻨﯿﮏ ،اﯾﻦ دارو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف
ﺷﻮد ﮐﻪ آﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺬب را دارد .ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﻧﻤﯽ ﻓﻘﺮ آﻫﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻘﺺ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ
ﻫﻤﻮﺳﯿﺴﺘﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن در ﺣﺎل ﮔﺮدش در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ:
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺮ آﻫﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی آﻫﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،اﻓﺮاد دﭼﺎر اﯾﻦ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻫﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن آﻫﻦ ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪن اﺑﺘﺪا از ذﺧﺎﯾﺮ آﻫﻦ ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﮐﻤﺒﻮد ،ذﺧﺎﯾﺮ آﻫﻦ ﺑﺪن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ از  ٪١٠ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻨﺲ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﻴﻳﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ،
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮارد ﺧﻔﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎری ،ﻓﺮد ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻣﺖ دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼﯾﻢ زﯾﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ:
ﺧﺴﺘﮕﯽ زود رس ،ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻨﯿﻪ ،ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ،رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻟﺜﻪ ﻫﺎ،
ﮐﻒ دﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻖ ،اﺿﻄﺮاب ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ،درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ،ﺿﺮﺑﺎن ﺗﻨﺪ ﻗﻠﺐ ،دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺳﺮد،
ﺳﺮدرد ،ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ و اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮏ ﺷﺪن ﺳﺮ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ در رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ .درﻣﺎن ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ درﻣﺎن ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻤﺒﻮد آﻫﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی آﻫﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺻﻬﺎی آﻫﻦ( را ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﮐﻨﺪ و از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﯾﮏ دوره ﻣﺠﺪدا آزﻣﺎﯾﺶ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ
آﻫﻨﯽ ﮐﻪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻢ اﺳﺖ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻘﯿﺮ از ﻧﻈﺮ
آﻫﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﻨﯽ از
آﻫﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻗﺮص آﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﭙﺴﻮل ﻫﻤﺎﺗﯿﻨﯿﮏ
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:

دوز ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﮏ ﻋﺪد ﮐﭙﺴﻮل در روز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دارو را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺼﺮف اﯾﻦ

دارو در دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد؛ در دو ﻣﺎه اول دوران ﺑﺎرداری ،ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮ آﺛﺎر ﺳﻮء
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد و در  ٧ﻣﺎه آﺧﺮ دوران ﺑﺎرداری ﻣﺼﺮف آن ﺑﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:

ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺣﺎوی آﻫﻦ در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  ٦ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﮔﺮدد ،ﻟﺬا اﯾﻦ دارو ﺑﺎﯾﺪ دور

از دﺳﺘﺮس اﻃﻔﺎل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻤﯽ ﭘﺮﻧﯿﺴﯿﻮس رد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮔﺮدد.

اﯾﻦ دارو ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف آﻫﻦ دارﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻫﻤﻮﮐﺮوﻣﺎﺗﻮزﯾﺲ وﻫﻤﻮﺳﯿﺪروزﯾﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﻧﻤﯽ ﭘﺮﻧﯿﺴﯿﻮس

ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد.
ٌ
دوز ﻣﺘﻮﺳﻂ از اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس و ﯾﺎ دوز ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻮع ،راش ﭘﻮﺳﺘﯽ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ،اﺳﻬﺎل و ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﻮرت و اﻧﺪام ﻫﺎی
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف از ﻓﺮآورده ﻫﺎی آﻫﻦ ،رﻧﮓ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن وﺟﻮد آﻫﻦ ﺟﺬب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد.
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ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﮑﺮار ادرار،ﺳﻮزش ادرار،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮ
ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ،ﻫﯿﭙﻮﺗﻮﻧﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ،اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﻓﺮآورده ﮔﯿﺎﻫﯽ وﯾﮋه ﻣﺮدان ﺑﺎﻻی  ٥٠ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻓﺮآورده از ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻼت ادراری ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای درﻣﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت
ﺷﺎﯾﻊ ادراری ،ﺳﻮزش و درد در دﻓﻊ ادرار ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﻜﻞ دارو:

ﮐﭙﺴﻮل ﭘﺮوﺳﺘﺎﮐﺮ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی  ٦٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﻣﯿﻮه ﮔﯿﺎه ﻧﺨﻞ اره ای ) :(Serenoa Repensﻧﺨﻞ اره ای ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺨﻞ زﯾﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آب و ﻫﻮای ﮔﺮم رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﻮه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺎوی ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﺧﻮاص و اﺛﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺳﺮﺷﺎر از اﺳﯿﺪﻫﺎی
ﭼﺮب ،ﻓﻼﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﺼﺎره ﻧﺨﻞ اره ای ﺑﺎﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  -٥آﻟﻔﺎردوﮐﺘﺎز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ دی ﻫﯿﺪرو ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ،از ﻫﺎﯾﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﻏﺪه ﭘﺮوﺳﺘﺎت
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ادرار ﮐﺮدن در ﺷﺐ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﯾﺎن ادراری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﻫﻨﮕﺎم دﻓﻊ ادرار ﺷﻮد.
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﻫﺎی ﺷﺒﺪر ﻗﺮﻣﺰ ) :(Trifolium Pratenseاﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ داراﺑﻮدن اﯾﺰوﻓﻼون ﻫﺎ ،از ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﺘﺎت )ﻫﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﻏﺪه ﭘﺮوﺳﺘﺎت(
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .اﯾﺰوﻓﻼون ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮددر ﺷﺒﺪر ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﯾﺘﻮﮐﺎﯾﻦ ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻟﻮﮐﯿﻦ  ٦-و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﮑﺮوزی
ﺗﻮﻣﻮری آﻟﻔﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮ ﻟﻮﮐﯿﻦ  ١٠-و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰ
ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ و ﻟﯿﭙﻮ اﮐﺴﯿﮋﻧﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺼﺎره اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺑﻬﺒﻮد اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﻮدر داﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺪو ) : (Pumpkin Seed Powderداﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺪو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت دﻓﻊ و ﺗﮑﺮر ادرار ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮش
ﺧﯿﻢ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ رﯾﺸﻪ ﮔﺰﻧﻪ ) :(Stinging Nettle Root Extractاز ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮده و اﺧﺘﻼﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﯿﭙﺮﺗﺮوﻓﯽ ﭘﺮوﺳﺘﺎت را ﺑﻬﺒﻮد
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ،اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ﺟﺮﯾﺎن ادرار را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺳﻮزش و اﺷﮑﺎل در دﻓﻊ ادرار را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ادراری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻋﺼﺎره ﺧﺸﮏ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺗﻮت ﺧﺮس ) :(Bear berry leaves extractدارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﺑﻮده و ﻃﯽ
زﻧﺠﯿﺮه ای از واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﮐﯿﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و دﯾﻮرﯾﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
در درﻣﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﯿﺴﺘﯿﺖ ،ﻧﻔﺮﯾﺖ و اﻟﺘﻬﺎب ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺰرﮔﯽ ﭘﺮوﺳﺘﺎت:
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ و ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺘﮕﺎه ادراری
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ رده ﺳﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻮع آن در ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ ﺗﺮ از ٦٠ﺳﺎل ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ٥٠
درﺻﺪ و در ﺳﻦ ٨٥ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺪود ٩٠درﺻﺪ ﻣﯽ رﺳﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺮوﻣﺎل و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﭘﯿﺘﻠﯿﺎﻟﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ در
اﻧﺪازه ﻏﺪه ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺮدان ،وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم دی
ﻫﯿﺪروﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل ﻫﯿﭙﺮﭘﻼزی ﭘﺮوﺳﺘﺎت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺑﺘﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮ روی ﭘﯿﺶ آﺑﺮاﻫﯽ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﭘﺮوﺳﺘﺎت
ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ و ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ادراری ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺜﺎﻧﻪ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در
ﺷﺮوع ادرار و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زور زدن ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ادرار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺲ درد
و ﺳﻮزش در ادرار ﮐﺮدن رخ دﻫﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر
ادراری و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﮔﺮدد.
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ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دو ﻋﺪد ﮐﭙﺴﻮل ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﮑﻤﻞ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﯾﺎ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ٢ﺳﺎﻋﺖ )ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ( از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی آﻫﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮐﺮ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ،ﻓﯿﻨﺎﺳﺘﺮاﯾﺪ وﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﺎﯾﭙﺮﭘﻼزی ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺼﺮف
ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻌﻘﺎدی ،ﮐﻠﯿﻮی ﻗﻠﺒﻲ -ﻋﺮوﻗﯽ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ دارو ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ،ﺷﺒﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
در ﻣﻮارد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺨﻠﯿﻪ ادرار در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ و ﮐﻠﯿﻮی ،از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻟﮑﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻮع ،اﺳﻬﺎل و ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻫﺮ دارو ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه
ﻧﺸﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:

ﺷـــﺮﺑﺖ ﺗﯿﻤﻮراﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﮐﺴﭙﮑﺘﻮراﻧﺘﯽ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﭙﺎﺳﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏ اﺳﺖ ) (Thymeﯾﮏ ﻣﺎده ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺎل و

ﺧﻠﻂ آور ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـــﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮآورده دارای اﺛﺮات ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ و ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ و آﻧﺘﯽ ﭘﺮوﺗﻮزوآﺋﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﺑﺖ ﺗﯿﻤﻮراﻧﺖ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ،ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ )ﺣﺎد وﻣﺰﻣﻦ( ،ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷـــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ) (Thymeدارای اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﺑﺮوﻧﺶ ﻫﺎ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻠﻂ آور ) (Expectorantﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﺣﺎوی :ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ،ﺗﺮی ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ،ﮐﺎرواﮐﺮول ،ﺗﯿﻤﻮل و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آزﻣﺎﯾﺸـــﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻼون و اﺛﺮات ﺧﻠﻂ آور ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺮی ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ
اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف آوﯾﺸﻦ ﯾﺎ ﻋﺼﺎره آن در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ و اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ دارو:

ﺷﺮﺑﺖ  ١٢٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

62

THYMORANT SYRUP
www.razakpharma.com

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
آوﯾﺸـــﻦ ) :(Thymus Vulgarisﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﯿﺎه ،اﺳﺎﻧﺲ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ١ - ٢/٥درﺻﺪ در ﺑﺮﮔﻬﺎی آن وﺟﻮد دارد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰاء اﺳﺎﻧﺲ
ﺷـــﺎﻣﻞ ﺗﯿﻤﻮل و ﮐﺎرواﮐﺮول ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ٣٠ -٧٠درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ و  ١٥ - ٣٠درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآورده ﺧﻮﺷـــﺒﻮ ،ﻣﻌﻄﺮ و ﺿﺪ ﻧﻔﺦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف زﯾﺎدی دارد .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮ ﺷـــﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل ،ﺳﯿﻤﻦ ،ﺗﯿﻤﻦ و آﻟﻔﺎﭘﯿﻨﻦ
ﻫﺴـــﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺖ ،زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﺛﺮ ﺿﺪﺳﺮﻓﻪ ،ﺧﻠﻂ آور و ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻢ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ آوﯾﺸـــﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ آوﯾﺸﻦ دارای اﺛﺮ ﺧﻠﻂ آور و ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ،ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ و
ﻧﺰﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﺗﯿﻤﻮراﻧﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﺣﺪود  ٢٥ﺑﺎر از ﻓﻨﻞ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪادی از ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ:
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ،وﯾﺮوس ﻫﺎ
دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﯾﺮوس ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ دارای ﺟﺪاری ) (Envelopeاز ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦ
روی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع وﯾﺮوس ﻫﺎ دارد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﻫﺎ »زﻧﺪه«
ﻧﯿﺴـــﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در اﻃﺮاف ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .وﯾﺮوس ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ
ﺳـــﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﺷـــﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ) ،(٪١٠-١٥وﯾﺮوس ﭘﺎرا آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا اﻧﺴـــﺎﻧﯽ ) ،(٪١٠-١٥وﯾﺮوس
ﺳﻨﺴﯿﺸـــﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،آدﻧﻮوﯾﺮوس) ،(٪٥آﻧﺘﺮووﯾﺮوس و وﯾﺮوس ﻣﺘﺎﭘﻨﻮﻣﻮ از اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻮع
وﺟـــﻮد دارد و در ﮐﻞ ،ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴـــﺖ وﯾﺮوس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷـــﻮﻧﺪ ،وﯾﺮوس
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻨﺸﺎق ﯾﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪن ذرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﮐﻪ وﯾﺮوس را در ﺑﺮدارﻧﺪ
و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺨﺎط ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﺷﯿﺎی آﻟﻮده.
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اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام روش اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ روی ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ و دﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ذرات ﻫﻮا .اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ )ﺑﺮای راﯾﻨﻮ وﯾﺮوس ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ١٨ﺳﺎﻋﺖ( در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از دﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن و ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ذراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻋﻄﺴﻪ از دﻫﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﮕﺸﺘﺎن آﻟﻮده در ﺟﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮه در ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،وﯾﺮوس ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ راه
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد .وﯾﺮوس ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ در اﺻﻞ
از ﻃﺮﯾﻖ راه ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﻫﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس داﻧﺴﺖ.
ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﮐﻮدﮐﺎن  ١-٥ﺳﺎل ٢/٥ :ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن  ٦-١٢ﺳﺎل ٥ :ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ١٢ﺳﺎل ١٠ :ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ روزاﻧﻪ  ٣-٦ﺑﺎر
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻟﻜﻞ در اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ،ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﺒﺪی ،ﺻﺮع ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐﺰی ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﻃﻮل دوره درﻣﺎن ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺳﻬﺎل ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻄﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای در دوزﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ آن دﯾﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮔﺮدد ،در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻋﻮارض ﺳﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﺷﺮﺑﺖ در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎردار و ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آﻫﻦ در ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ،از ﻣﺼﺮف ﻫﻢ زﻣﺎن اﯾﻦ دارو ﺑﺎ آﻧﺘﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
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ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ در ﺳﻨﯿﻦ رﺷﺪ
از ﻣﺼﺎرف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﮑﻤﻞ رژﯾﻤﯽ ﺑﻮده و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت و اﺧﺘﻼﻻت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺮﯾﻊ زﺧﻢ ﻫﺎ وﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری وﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  cﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺪی
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﺎﻓﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cدر ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻼژن ﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد و اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد.
روی در رﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﮐﻤﺒﻮد آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .روی)زﯾﻨﮏ( ،ﺳﺎﺧﺘﺎر RNA ، DNA
را ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در رﺷﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن دارای ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﺳﺖ .ﮐﭙﺴﻮل زﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻋﻼوه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cدر روز
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺘﻢ ﺑﺪن را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از رادﯾﮑﺎل آزاد ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از دﻻﯾﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮی ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﭼﻮن آرﺗﺮﯾﺖ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮدن ﭘﻮﺳﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﮐﻼژن در آن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻼژن در ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﻓﺮآورده ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮی را ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ دارو:

ﮐﭙﺴﻮل اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ+زﯾﻨﮏ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ٣٠ﻋﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ
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اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
زﯾﻨﮏ ) :(Zincروی ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و رﺷﺪ ﺑﺪن ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .روی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن
ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ روی دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ وﯾﺮوس ﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
روی در آزادﺳﺎزی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﮐﺒﺪ و اﻧﺘﻘﺎل و ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارد .روی ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺘﺰ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺎﻧﮑﺮاس
و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺎدل اﺳﯿﺪ -ﺑﺎز در ﺑﺪن اﻫﻤﯿﺖ دارد.
روی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺶ از  ٣٠٠آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوری ﺑﻮده و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﺲ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  :(Ascorbbic Acid) Cاز وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺪار وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﯾﺎ اﺳﯿﺪ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ
در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳـــﺖ و در ﺑﺎﻓﺖ آدرﻧﺎل ،ﭘﺎﻧﮑﺮاس ،ﮐﻠﯿﻪ ،ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﺤﻠﻮل
در ﭼﺮﺑﯽ ﻧﺒﻮده و در ﺑﺪن ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮروز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.
ﺗﻔﺎوت وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﺎ دﯾﮕﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳـــﺎﻋﺖ در ﺧﻮن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از راه ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cدر ﻫﺮ ﺳﻪ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Cﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز آن دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻋﺎرﺿﻪ ای ﻧﺪارد.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Cﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cدر ﺑﺪن در ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﮐﻼژن در اﺳﺘﺨﻮان ،ﻏﻀﺮوف ،ﻋﻀﻠﻪ و ﻧﯿﺰ در ﺟﺬب آﻫﻦ ﻧﯿﺰ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cدر ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﮐﻼژن ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ آن اﺳﺖ .ﮐﻼژن ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و اﺧﺘﻼل در ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻼژن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ
در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻫﺎ ﮔﺮدد.
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ﮐﭙﺴﻮل زﯾﻨﮏ +ث٣٠٠
ﻣﻘﺪار وﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﯿﻞ ﺷﻮد.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cرا اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﮕﺎر ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺪن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻧﺪان ﻫﺎ و ﺑﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ﮐﻪ ﮐﭙﺴﻮل را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ ،ﭼﻮن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻣﺤﺮک اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ را ﺑﯿﺪار ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد.
ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﺑﻪ روی در ﺑﺪن:
ﻧﻮزادان:
از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن:
 ١-٣ﺳﺎﻟﻪ
 ٤-٨ﺳﺎﻟﻪ
٩-١٣ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن:
ﻣﺮدان ١٤ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
زﻧﺎن  ١٤ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
در زﻣﺎن ﺑﺎرداری

ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ :C
٢-٣ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
٣ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
٥ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
٨ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
١١ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
 ٩ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
١٢ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز

ﻧﻮزادان:
از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن:
 ١-٣ﺳﺎﻟﻪ
٤-٨ﺳﺎﻟﻪ
٩-١٣ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن:
ﻣﺮدان١٤ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
زﻧﺎن ١٤ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮ دﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎد ﮐﻠﯿﻮی ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ در ﺟﺬب آن اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﻮارﺷﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ اﺳﯿﺪ ،روی و ﯾﺎ ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
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٤٠-٥٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
١٥ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
٢٥ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
٤٥ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
٨٠-٩٠ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز
 ٦٥-٧٥ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز

ZINC + C300
EVERYTHING
YOU
NEED
TO
KNOW

ﺷﺮﺑﺖ وﯾﺘﺎﻣﮑﺲ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف:
ﺷﺮﺑﺖ وﯾﺘﺎﻣﮑﺲ رازک ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺮوه ب ،در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎﻫﺶ وزن ،ﺿﻌﻒ و ﻻﻏﺮی ﻣﻔﺮط ،ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻋﺼﺒﯽ و اﺧﺘﻼل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاص داروﯾﯽ:
ﺷﺮﺑﺖ وﯾﺘﺎﻣﮑﺲ رازک ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ رژﯾﻤﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﯿﺪراﺳﯿﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ روی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺮوری ،ﺑﺮ روی ﺑﯿﺶ از ٧٠آﻧﺰﯾﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) B١ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ() B٢ ،رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ( ) B٣ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ() B٦ ،ﭘﯿﺮﯾﺪوﮐﺴﯿﻦ( و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ) B٥دﮐﺴﭙﺎﻧﺘﻨﻮل( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰای
ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻓﺮآورده ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮآﻧﺰﯾﻢ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺪن ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ روی ﻧﯿﺎز دارد .ﺳﻮﻟﻔﺎت زﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﺮﺑﺖ وﯾﺘﺎﻣﮑﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ در
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﮐﻤﺒﻮد زﯾﻨﮏ ﮐﺎرﺑﺮد درﻣﺎﻧﯽ دارد.
ﻋﺼﺎره آﻧﺎﻧﺎس ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره اﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده
و اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه و ﻧﻔﺦ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﮑﻞ دارو:

ﺷﺮﺑﺖ ١٢٠ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮوﺷﻮر وﭘﯿﻤﺎﻧﻪ در ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ

اﺟﺰای ﻓﺮآورده:
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ وﯾﺘﺎﻣﮑﺲ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺮوه  (B٦-B٥-B٣-B٢-B١) Bﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺮوه  Bﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻏﺬا ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬب ﻏﺬا در ﺑﺪن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
١
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ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ دارو  ٤-١٠روز ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف دارو ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دارو را ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻤﻮل دارو ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﮐﻮدﮐﺎن ٢-٦ﺳﺎل :ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری )٥ﺳﯽ ﺳﯽ(  ٢ﺑﺎر در روز.
ﺳﻨﯿﻦ ٧-١٤ﺳﺎل ٢:ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری )١٠ﺳﯽ ﺳﯽ(  ٢ﺑﺎر در روز.
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ٢:ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری )١٠ﺳﯽ ﺳﯽ(  ٣ﺑﺎر در روز.
ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ:
ﺑﺎ ﺻﻼح دﯾﺪ ﭘﺰﺷﮏ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ را در دوران ﺑﺎرداری ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ وﻟﯽ در دوران ﺷﯿﺮ دﻫﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.
از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ دارو ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
ﻫﺮ دارو ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ
ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺎرﺿﻪ ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮک وﺟﻮد دارد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ.
ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد:
ﻗﻬﻮه ،ﭼﺎی ،ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎزﭘﯿﻦ ،ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺋﯿﻦ ،آﻧﺘﯽ ﮐﻮﻟﯿﻨﺮژﯾﮏ ﻫﺎ )ﻫﯿﻮﺳﯿﻦ ،دﯾﻔﻦ ﻫﯿﺪراﻣﯿﻦ و(...
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