
ســبحان دارو

 
د+ویتامین آ :نام ژنریک

 پماد :شکل دارویی
اگر . باشد شما بسیار سودمند می  براي  ذیل  اطالعات  و درك  مطالعه

  دروـم رد  بیشتري اطالعات   برخورد کردید یا به  نامفهوم  اي نکته  به
  زا لـبق. یا داروساز خود مشورت کنید  دارو نیاز دارید با پزشک  این

   يارـب وراد   نـیا . دوـش هتفرگ رظن رد ریز تاکن وراد نیا زا استفاده
  دراوـم رد  آن  شما تجویز گردیده است، لذا از مصرف  بیماري فعلی

   يرـیگ  میمـصت رد.  دـینک  خودداري  دیگران  به  آن  یا توصیه  مشابه
از     لـصاح دـیاوف  در مقابل  آن  خطرات دارو باید  یک  مصرف  براي

موارد ذیل باید در د +ویتامین آ مورددر  .شود  یدهدارو سنج  مصرف
 : نظرگرفته شوند

  :منع مصرف موارد
      هـب کـیژرلآ اـی يداـعریغ شنـکاو هنوگ ره ۀقباس هکدر صورتی

  رـه هب تیساسحو همچنین در صورت داشتن  دارید ویتامین آ یا د
  دوـخ کشزپ هب دارنده یا رنگها،همواد نگ دیگري مانند غذاها، ماده
  .ع دهیداطال

  :حاملگی
      اـب وراد فرـصم زا لـبق ،ندـش رادراـب دصق ای يرادراب تروص رد

 . پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید
  :شیردهی

  دوـخ   زاـسوراد اـی  کـشزپ اب وراد فرصم زا لبق یهدریش هرود رد
 .مشورت نمایید

  :مصرف همراه با سایر داروها

ري حتی داروهاي دارو، هر داروي موضعی دیگاگر همزمان با این 
   فرـصم ارـیخا ایکنید  را مصرف میبدون نسخه، گیاهی یا مکمل 

 .اطالع دهید خود به پزشک یا داروسازکرده اید، 
  :سایر بیماریها

ویتامین حضور سایر بیماریها و مشکالت پزشکی می تواند مصرف 
     لکـشم هـنوگ رـه هـک دیوش نئمطم. را تحت تأثیر قرار دهدد +آ

  اـی   کـشزپ هـب ار لیذ رد هدمآ دراوم اصوصخمپزشکی دیگر خود 
 :خود اطالع دهید داروساز
عفونتهاي پوستی  زخمهاي باز یا غیر عاديتیـساسح هقباس  

به ترکیبات موضعی پوستی

 




 





و 

  :دارو اینمناسب  روش مصرف
دارو را دقیقا طبق دستور پزشکتان مصرف نمایید و در صورت هر 

فقط این دارو  .گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید
  هـیحان وراد نیا زا هدافتسا زا لبق .براي مصرف خارجی می باشد

  يور ار داـمپ  ،ندرـکخشک پس از  و دییوشب ًالماک ار هدید بیسآ
  يدـلج تیعضو هب وراد نیا نامرد هرود.محل آسیب دیده بمالید

 ،     فرـصم زا سـپ هـتفه کـی هـکدر صورتی . ی داردبستگ فرد
     اـی کـشزپ اـب ،دـیدرکن هدهاشم يدلج تیعضو رد یبسن يدوبهب

 .داروساز خود مشورت کنید
  :مصرف بیش از حد

 کشزپ هبً اعیرس ،دیعلب ار وراد نیا امش كدوک یقافتا تروص هب رگا
 .راجعه نماییدیا مراکز درمانی م

 :احتیاطاتو  هشدار ها

عمیق، باز، بریدگی هاي از مصرف موضعی این دارو در زخمهاي  
 .ها، عفونتهاي پوستی و گزیدگی حشرات خودداري نمایید سوختگی

 .از تماس این دارو با چشمها خوداري نمایید
، )   اـهوراد ریاـس دـننام(  تـسوپ یتیساسح شنکاو زورب تروص رد

  تروـشم دوخ کشزپ اب تقو عرسا رد و هدومن عطق ارمصرف دارو 
 .نمایید

  :عوارض جانبی
   وراد بـسانم رادـقم  اـب  یعـضوم فرصم زا یصاخ یبناج ضراوع

    دـننام یتـسوپ ضراوـع ،اگر حین مصرف ولی گزارش نشده است
با  و، مصرف دارو را قطع ایجاد شدگرمی، قرمزي، ترشح و التهاب 

   زورـب تروـص رد  نیـنچمه.  دـیپزشک یا داروساز خود مشورت کن
  هـب و عطق ار وراد فرصم ،ییوراد ره هبواکنش افزایش حساسیت 

 .پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید
  :شرایط نگهداري

دید دور از  ودور از نور و رطوبت درجه سانتیگراد،  30در دماي زیر 
. ددسترس اطفال نگهداري شو

  :دفتر مرکزي

،295شمارهغربی،اطمیفدکترخیابانتهران،
14118-53695پستیکد

)013( 31883619: شکایاتبهرسیدگیتلفن
 Complaints@sobhandarou.com: ایمیل

 


