
سبحان دارو

 تاپموپي
 موپيروسين :نام ژنريك

 موضعي پماد :شكل دارويي
  اي  هـتكن   هـب رگا. باشد مي سودمندشما بسيار   براي  ذيل  اطالعات  و درك  مطالعه

    اـب دـيراد زاـين وراد    نـيا دروـم رد  بيشتري  اطالعات  برخورد كرديد يا به  نامفهوم
از اين دارو نكات زير در نظر بل از استفاده ق. خود مشورت كنيديا داروساز   پزشك

    فرـصم زا اذـل گرديده است،شما تجويز   فعلي بيماري  دارو براي  اين .گرفته شود
  براي  گيري در تصميم .كنيد  خودداري  ديگران  به  آن  يا توصيه  در موارد مشابه  آن

  ده يجنـس وراد  از مصرف  فوايد حاصل  در مقابل  آن  خطرات دارو بايد  يك  مصرف
 : موارد ذيل بايد در نظرگرفته شوند تاپموپيپماد مورد در  .شود

  :منع مصرف موارد
يا و  موپيروسينپماد در صورتيكه سابقة هر گونه واكنش غيرعادي يا آلرژيك به 

   يرادوـخ وراد فرـصم زا ،   دـيراد لوـكيلگ نليپورپ دننام وراد نيا تابيكرت رياس
   ،اهاذـغ دـننام يرگيد حساسيت به هر ماده و همچنين در صورت داشتن نماييد 
 .به پزشك خود اطالع دهيد دارنده يا رنگها،همواد نگ

  :حاملگي
     اـي كـشزپ اـب وراد فرـصم زا لبق ،ديراد ندش رادراب دصق اي و ديتسه رادراب رگا

 . داروساز خود مشورت نماييد
  :شيردهي

     زاـسوراد اـي كـشزپ اـب بريد، قبل از مصرف دارو اگر در دوره شيردهي به سر مي
 .خود مشورت نماييد

  :مصرف همراه با ساير داروها

گياهي و يا ساير  حتي داروهاي بدون نسخه،هر دارويي  ،داروهمزمان با اين  اگر
  فرـصم يگزات هب اي و دينك يا آرايشي و بهداشتي را مصرف ميداروهاي موضعي 

 .پزشك يا داروساز خود اطالع دهيدايد، به  نموده
  :دارو اينمناسب  وش مصرفر
 شبهههميشه اين دارو را طبق دستور پزشك خود مصرف و در صورت هر گونه 

 . كنيدبا پزشك يا داروساز خود مشورت 
 مـشچ اـب نآ سامت زا و باشد مي) پوستي(خارجي  استعمالاين دارو فقط براي   

 . ها و سطوح مخاطي خودداري نماييد
پماد را به صورت يك اليه نازك بر روي از اري براي مصرف مناسب دارو، مقد
    هـكنيا رـگم دييوـشب ار دوخ تسد همتاخ رد و ديلامب يمارآ هب التبم هيحان تسوپ

 . دستتان نيز جز ناحيه مبتال باشد
ارـيز دـينك يراددوـخ يعضوم ياهوراد رياس اب نيسوريپوم نامزمه فرصم زا    

  .تاثير ضد باكتريال دارو را كاهش مي دهد
وش مصرف معمول اين دارو سه بار در روز مي باشدر. 
دوره درمان را طبق دستور پزشك خود كامل كنيد. 
 دوـخ كـشزپ اـب مـئالع ديدـشت اي و) روز 5تا  3طي (در صورت عدم بهبودي      

 .مشورت كنيد
  :دوز فراموش شده

    ار نآ  ،ندروآ داـي هـب ضـحم هب ،ديدرك شومارف ار وراد زا زود كي فرصم رگا

 صرف نماييد، با اين حال اگر نزديك زمان دوز بعدي به ياد آورديد، از مصرف م
 
 

  تـهج هب زگره. به رژيم منظم قبلي برگرديد شويد ودوز فراموش شده منصرف 
 .جبران دوز دارو را دو برابر نكنيد

  :مصرف بيش از حد
   دوـخ زاـسوراد اي كشزپ اب ،هدش هيصوت رادقم زا شيب يعضوم فرصم تروص رد

  زـكارم اي كشزپ هب ،ديديعلب ار وراد نيا زا يدايز رادقم اوهس رگا. مشورت نماييد
.مراجعه نماييددرماني 

 :احتياطاتو  هشدار ها

 را )   يچراـق تـنوفع(   ناـهد كـفرب ريسك عودمصرف طوالني مدت اين دارو
با پزشك و مصرف دارو را قطع مشكل ذكر شده در صورت بروز  .دهد يافزايش م

  .خود مشورت نماييد
خودداري نماييدسطوح  مخاطي و  ها از تماس دارو با چشم. 
 تـقو عرسا ردپوستي، مصرف دارو را قطع و  حساسيتدر صورت بروز واكنش  

 .با پزشك خود مشورت نماييد
اذـل دهد اومت ميكروبي را افزايش ميمصرف طوالني مدت اين دارو ريسك مق  

 .روز اين دارو بدون دستور پزشك خودداري نماييد 10از مصرف بيش از 
 يتـسوپ شار: مورد 10،000واكنش افزايش حساسيت با شيوع كمتر از يك به  

برجسته و خارش دار؛ تورم صورت و يا دهان همراه با مشكالت تنفسي؛ افت و يا 
 ازدست دادن هوشياري 

  :وارض جانبيع
  رـگا . دـشاب يم هتساوخان تارثا يرس كي ياراد دوخ مفيد  اثرات در كنارهر دارو 

   رـه زورـب   تروـص رد اما بروز نمي كندفرد   در يك  اثرات ناخواستهن اي تمام  چه
و   از آن    يهاـگآ اـب ورادن اي  جانبي  عوارض. كنيد  مراجعهخود   پزشك به مشكلي
   هـك ديشاب  خاطر داشته  به. باشد مي  رفع  و قابل  بيني پيش  لقاب  با پزشك  مشورت
  .باشد آنها مي  مصرف  عدم  كمتر از عوارض  مراتب داروها به  عوارض
 يسوزش پوست: با شيوع كمتر از يك به ده موردعوارض جانبي 
يعـضوم يتـسوپ ياهشنكاو: مورد 100ا زيك به  عوارض جانبي با شيوع كمتر   

 ، قرمزي، احساس گزيدگي و يا خشكي پوستمانند خارش
  ادـيپ همادا هچنانچ يلو دنوش ديدپان يتسياب ضراوع نيا ،فرصم عطق تروص رد

     هـضراع هـنوگ رـه زورـب تروص رد. كردند با پزشك و داروساز خود مشورت نماييد
  .مطلع سازيدجدي خارج از ليست باال پزشك يا داروساز خود را 

  تـيرثكا و   تـسين وراد نـيا دروم رد هدش ركذ ضراواز ليست ع نگرانينيازي به 
 .مردم اين دارو را بدون هيچ مشكلي مصرف مي كنند

  :شرايط نگهداري
.    دوـش تـظفاحم يـگدز  خـي زا و يرادهگن دارگيتناس هجرد 30دارو در دماي زير 

 .قرار گيرددسترس اطفال ديد و دور از همچنين 
 :دفتر مركزي

 14118-53695پستيكد،295شمارهغربي،يفاطمدكترخيابانتهران،
)013( 31883619: شكاياتبهرسيدگيتلفن

Complaints@sobhandarou.com: ايميل
 


