
ســبحان دارو

بتامتازون :نام ژنریک

 پماد موضعی :شکل دارویی
برخورد کردید یا   نامفهوم  اي نکته  اگر به. باشد شما بسیار سودمند می  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

ه  دافتـسا زا لبق. یا داروساز خود مشورت کنید  دارو نیاز دارید با پزشک  در مورد این  بیشتري اطالعات   به
    زا اذـل ،تـسا هدـیدرگ زیوجت امش  بیماري فعلی  دارو براي  این .از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود

   کـی   فرـصم  براي  گیري در تصمیم. کنید  خودداري  دیگران  به  آن  یا توصیه  در موارد مشابه  آن  مصرف
   یعـضوم داـمپ  دروـمدر  . دوـش  جیده نـس وراد   فرـصم زا    لـصاح دـیاوف   لـباقم رد  آن  خطرات دارو باید
 : موارد ذیل باید در نظرگرفته شوند بتامتازون
  :منع مصرف موارد

  رد نیـنچمه و  دـیراد  نوزاـتماتب    يوراد هـب کـیژرلآ اـی يداعریغ شنکاو هنوگ ره ۀقباس هکیتروص رد
   دوـخ کـشزپ  هـب    ،اـهگنر اـی هدـنرادهمواد نگ دیگري مانند غذاها، صورت داشتن  حساسیت به هر ماده

     هـب تیـساسح شیازـفا شنـکاو: این دارو شامل موارد ذیل می باشند موارد منع مصرف .اطالع دهید
  رتدیدـش وراد نیا اب ریز یتسوپ تالکشم نامرد .سال 1سنین زیر  .دارویا سایر محتویات  بتامتازون

  اـی  لاروـیرپ  تـی، درمات) تروـص   تـسوپ دیدـش یگتفرگرگ(، روزاسه )جوش غرور جوانی(آکنه : شود می
مگر اینکه (، عفونتهاي پوستی )اي شکل اطراف دهان هاي قرمز نقطه راش(التهاب پوست اطراف دهان 

   زا یـشان هـک یی اـه خارش و ، پسوریازیس  چرکی)بیوتیکی درمان شود عفونت به طور همزمان با آنتی
 .التهاب پوست نباشد

  :حاملگی
ارزیابی مزایا با دارو را  پزشک. کنیدیا داروساز خود مشورت  با پزشک براي مصرف دارو در دوره بارداري

 .تجویز می نمایدو مضرات احتمالی 
  :شیردهی

   وراد یعـضوم فرـصم ياربایمنی کورتیکواستروئیدهاي موضعی در دوره شیردهی ثابت نشده است لذا 
  .در دوره شیردهی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید

 :اطفال

 .سال منع مصرف دارد 1ي کودکان زیر این دارو برا
  :مصرف همراه با سایر داروها

را    ییاذـغ اـی بدون نسخه، گیاهی یا مکمل ویتامینی حتی داروهاي ییهر دارو ،دارواگر همزمان با این 
   هـک تـسا مهم اصوصخم. به پزشک یا داروساز اطالع دهیدیا اخیرا مصرف کرده اید، مصرف می کنید 

 :ف داروهاي زیر اطالع داشته باشدشک شما از مصرزپ
 ضد قارچ(ایتراکونازول ( ریتوناویر)ضد ویروس( 

  :سایر بیماریها
  نئـمطم.   دـهد رارـق ریثأت تحت ار بتامتازونحضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 

  عالـطا د    وـخ کـشزپ هـب ار لـیذ رد هدمآ دراوم اصوصخم دوخ رگید یکشزپ لکشم هنوگ ره هک دیوش
 :دهید
سابقه واکنش هاي آلرژیک پوست پسوریازیس  پوکی استخوانتورم اندامها گنیـشوک يراـمیب   
دیابت 

  :دارو اینمناسب  روش مصرف
 دارو را دقیقا طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود

  فارـطا  اـی  و اـه مشچ اب وراد سامت زا .تعمال خارجی می باشدفقط براي اساین دارو  .مشورت کنید
  تـسوپ زا یعیسو حطس يور رب ودارو را بدون دستور پزشک براي دوره طوالنی  .آن خودداري نمایید

 .  دـینک تروـشم دوخ کشزپ اب هتفه 2در صورت عدم بهبودي و یا تشدید عالئم بعد از . مصرف نکنید
ارو یک یا دو بار در روز می باشدبه طور معمول دوز مصرفی د .نودـب عـضوم ژادـناب ای و نامسناپ زا    

   دـنور هـب      ناـمرد تـحت هـیحان نتـشادهگن کـشخرعایت بهداشت و  .دستور پزشک خودداري نمایید
 . می کند احتمالی کمکاز عفونت بهبودي و پیشگیري 

   ار وراد زا یبـسانم رادـقم سپس -2 .ابتدا دستهایتان را بشویید -1: مصرف دارو در بزرگساالن يراهنما
  دـیریگب هزادنا ناتتشگنا ابمی توانید مقدار داروي الزم را  -3 .گرددجذب  تابمالید  ناحیه درگیربر روي 

       رارـق ناتتـسد تـشگنا يور رـب داـمپ تـشگنا دنب کی هزادنا هب ات دهیدبراي مثال تیوب دارو را فشار (
    ار ناتیاهتـسد دـیدیلام رـظن دروم عضوم يور رب ار ناتتپس از اینکه داروي موجود روي دس -4 .)گیرد

  .بشویید

بتامتازون
سه بند یک بند انگشت پماد براي سطح جلو و عقب یک دست : براي بزرگساالنتقریبی دارو مقدار 

شش بند انگشت از پماد براي سطح ران و ساق پا انگشت از پماد براي سطح بازو و ساعد یک دست 
    يارـب داـمپ زا تـشگنا دنب ود عقب تنه بدن پماد براي سطح جلو  یاهفت بند انگشت از یک طرف 

 ). پشت و کف پا(سطح پا 
  يارـب -2     دراد فرـصم عـنم وراد نـیا لاـس 1  رـیز ناکدوک يارب -1: دارو در اطفال مصرف يراهنما

باشد، براي مثال یک  تر از مقدار توصیه شده در بزرگساالن میکودکان با سن باالتر مقدار الزم دارو کم
روز  5    زا شیـب یتـسیابن ناـکدوک نامرد -3کودك چهار ساله حدودا یک سوم بزرگسال دارو نیاز دارد  

.    تري تجویز نماید طول بکشد مگر اینکه پزشکتان براي مدت طوالنی
  :دوز فراموش شده

با اینحال اگر . راموش کردید، به محض به یاد آوردن، آنرا مصرف نماییداگر مصرف یک دوز از دارو را ف
و به رژیم منظم قبلی  ویدنزدیک زمان دوز بعدي به یاد آوردید، از مصرف دوز فراموش شده منصرف ش

 .هرگز دوز دارو را به جهت جبران دوز فراموش شده دو برابر نکنید. برگردید
  :مصرف بیش از حد

  رـگا.     دـییامن تروـشم دوـخ زاـسوراد ای کشزپ اب ،هدش هیصوت رادقم زا شیب یعضومدر صورت مصرف 
.مراجعه نماییدسهوا مقدار زیادي از این دارو را بلعیدید، به پزشک یا مراکز درمانی 

 :احتیاطاتو  هشدار ها

اـبو را    راد فرـصم زا لـبق ،دـیراد ار اهدیئورتساوکیتروک ریاس هب کیژرلآ شنکاو هقباس هک یتروص رد  
 .کنیدیا داروساز خود مشورت پزشک 

 اـی کـشزپ    هـب و عـطق ار وراد فرـصم ،)مانند سایر داروها(در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت   
    ار رداـن هـضراع نـیا زورب لامتحا اپ نمزم ياه مخز يور رب وراد هدافتسا .مراکز درمانی مراجعه نمایید

 .افزایش می دهد
اـی دـیراورم بآ زورـب لاـمتحا نآ ررـکم فرصم اریز دییامن يراددوخ مشچ از مصرف دارو در اطراف      

 .گلوکوم را افزایش می دهد
 افزایش می یابدرا پانسمان، بانداژ و یا پوشاندن ناحیه تحت درمان احتمال بروز عوارض ناخواسته. 
دودـحم زور 5  هـب دیاب ناکدوک رد نآ یعضوم دربراک ای و تروص تسوپ يور رب وراد یعضوم فرصم  

 .گردد
 یـعیبط رـیغ یتـسوپ تاعیاض زورب تروص رد و دراد مظنم یسررب هب زاینمصرف دارو در پسوریازیس    

  .با پزشک خود مشورت کنید ًاعیرسمصرف دارو را قطع و مانند تاول چرکی 
  :عوارض جانبی

  تارـثا  نـیا  ماـمت   هـچ  رـگا. مفید خود داراي یک سري اثرات ناخواسته می باشد  هر دارو در کنار اثرات
  عوارض. کنید  خود مراجعه  بروز هر مشکلی به پزشک  فرد بروز نمی کند اما در صورت  در یک  ناخواسته

   هتـشاد رطاخ  به. باشد می  رفع  و قابل  بینی پیش  قابل  با پزشک  و مشورت  از آن  دارو با آگاهیاین   جانبی
  .باشد آنها می  مصرف  عدم  تر از عوارضکم  مراتب داروها به  عوارض  باشید که

 تـسوپ     شراـخ و باـهتلا ،يزـمرق ،درد ،شزوـس  ساـسحا:  دروـم هد هب کی زا رتمکعوارض جانبی  
 )تحریک پوستی(
 رـیهکراش، ،  هـیثانو  تـنوفع ،تسوپ یتیساسح شنکاو :کمتر از یک به ده هزار موردعوارض جانبی  ،

ریزش مو کاهش رنگدانه پوست، عرق سوز، ، )استریا(ترك هاي پوستی نازك شدن و یا خشکی پوست، 
     ،نوـخ دـنق شیازـفا ،نوـخ لوزیتروک حطس شهاک ،یسامت تیتامرد ،وم لوکیلوف باهتلا ،و یا پرمویی

 افزایش فشار خون، تاخیر در رشد و پوکی استخوان
   نودـب ار وراد نـیا مدرم تیرثکا و وارض ذکر شده در مورد این دارو نیستاز لیست ع نگرانینیازي به 

 .هیچ مشکلی مصرف می کنند
        هـجوتم رـگا اذـل دـننک زورـب ناراـمیب زا یـخرب رد تسا نکمم تسا هدماین الاب رد هک يرگید ضراوع

 .عوارض جانبی دیگري شدید به پزشک خود اطالع دهید
  :شرایط نگهداري

 . ددسترس اطفال نگهداري شودید و دور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 
  :دفتر مرکزي

14118-53695پستیکد،295شمارهغربی،فاطمیدکترخیابانتهران،
)013( 31883619: شکایاتبهرسیدگیتلفن

 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل
 
  


