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 مطالب موجود در این دانشنامه
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 دیمن هیدرینات
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 ویتامین د

 ویتامین سی
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 مقدمه

 

 

  نسخه بدون اروهاید

 سرفه، تب، درمان برای اغلب داروهای این از.دارد وجود شربت و قطره ، کرم قرص، اد،پم نظیر مختلفی اشکال به 

.شوند می استفاده یبوست یا و اسهال کهیر، ادرار، از ناسی سوختگی پوستی، راش آلرژی، سرماخوردگی،  

بدون نسخه داروهای شایعترین     

   Pain reliever’s   ها مسکن  

Antihistamines ها حساسیت ضد - نهیستامی آنتی  

Decongestants   احتقانها ضد - دکونژستانها  

Cough medicines     سرفه ضد داروهای  

.پرهیز شودشده تجویز مقدار از بیشتر ی بدون نسخه داروها مصرف از  

کبدي نارسایي دیابت، ن،خو فشار مانند)مزمن هاي  بیماري به مبتال افراد و شیرده و باردار زنان سالخورده، افراد اطفال، نوزادان،  

 در مصرف داروهای بدون نسخه باید دقت باالتری داشته باشند.

 

. است خاصي توجه نیازمند سالمند بیماران در با داروهای بدون نسخه  درماني دارو  

 

تر  حساس دارویي نامطلوب هاي  واکنش به نسبت اغلب و کنند  مي مصرف را نسخه با داروهاي از درصد 05 حدود سالمندان  

.هستند   
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 استامینوفن

 

دندان درد، کمر ، آرتروز عضالنی، درد ، سردرد مانند شرایط از بسیاری درمان برای از داروهای بدون نسخه است که استامینوفن  

استفاده میشود تب و سرماخوردگی، درد،   

آسیب برساند شما کبد به تواند می استامینوفن حد از بیش مصرف  

ناشیاز مصرف باالی  استامینوفن  عالئم آسیب کبدی  

  یرقان یا و رنگ، سفالی مدفوع تیره، ادرار اشتها، دادن دست از خارش، معده، فوقانی قسمت در درد تهوع، حالت

  چشم و پوست زردی

هستید کبدی شدید بیماری به مبتال اگر یا و د،داری حساسیت آن به اگر خودداری کنید استامینوفن از مصرف باید شما  

برساند آسیب شیرخوار کودک به وشود منتقل مادر شیر به تواند می استامینوفن  
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 ناپروکسن

میشوند درد را  درد و التهاب باعث هایی کههورمون کاهش بااین دارو . است استروئیدی غیر التهابی ضد داروی یک ناپروکسن

 میکاهد

  نقرس، ، بورسیت تاندون، التهاب ، آنکیلوزان اسپوندیلیت ، آرتریت از ناشی التهاب یا درد درمان برای ناپروکسن

مصرف میشود قاعدگی های گرفتگی یا و  

باال دوزهای با و مدت بلند آن از شما اگر خصوص به دهد، می افزایش را مغزی سکته یا لبیق حمله خطر تواند می ناپروکسن  

 استفاده کنید

ایجاد کند روده خونریزی یا معده درد است ممکن ناپروکسن  

.دهد افزایش را معده خونریزی به ابتال خطر است ممکنهمراه ناپروکسن  خودداری کنید زیرا  الکل نوشیدن از  

ناپروکسن نبیجا عوارض  

(خفیف فعالیت با حتی) نفس تنگی  

سریع وزن افزایش یا تورم  

قهوه؛ مانند رسد می نظر به که استفراغی یا خونی سرفه مدفوع، قیری یا خونی - معده خونریزی از هایی نشانه  

  تیره، ادرار اشتها، دادن دست از سرماخوردگی، شبیه عالئم خستگی، احساس خارش، معده، باالی درد تهوع، - کبدی مشکالت

نفس تنگی یا و خستگی احساس را، خود پا مچ یا پا تورم دشوار، یا و ادرار دردناک دفع کم، کردن ادرار - کلیوی مشکالت  

(خونی کم) خون قرمز های سلول کم  
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 دیمن هیدرینات

 

هیدرینات دیمن   

مصرف میشود. سرگیجه یا استفراغ، تهوع، درمان و جلوگیری برای. است هیستامین آنتی یک  

جانبی عوارض  

  زبان لبها، صورت، تورم کهیر، یا خارش جلدی، بثورات پوست مانند آلرژیک های واکنش

بینایی در تغییر  

بودن عصبی  

نامنظم قلب ضربان  

  سر، سبکی یا ضعف احساس

گوش در زنگ  

 لرزش

  ادرار دفع در مشکل

کبودی یا و معمول غیر خونریزی  

خستگی یا ضعف  
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اسهال یا یبوست  

خشک دهان  

 سردرد

اشتها دادن دست از  

استفراغ معده، ناراحتی  
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 ایبوپروفن

 

است استروئیدی غیر التهابی ضد داروی یک ایبوپروفن  

  تب و تورم درد، بردن بین از برای دارو این استفاده میشود 

باشد  خطرناک شما سالمت برای تواند می الکل با دارو کردن مخلوط  

از عبارتند ایبوپروفن احتمالی جانبی عوارض  

معده زخم  

(شما معده التهاب) گاستریت  

تورم و مایعات باساحت  

 سردرد

باال خون فشار  

 سرگیجه

  آلرژیک های واکنش
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برساند آسیب جنین است ممکن بارداری آخر ماه 3 طول در ایبوپروفن مصرف  
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 ویتامین د

 عملکرد ویتامین د در بدن

کلسیم جذب ترویج  

نرمال فسفات و کلسیم سطح حفظ  

سلول رشد و استخوان ترویج  

التهاب کاهش  

 

 علل کمبود ویتامین د

 کرم ضد آفتاب

  کند نمی جذب را خورشید اشعه که رنگی، تیره پوست داشتن

طوالنی زمان مدت برای مادر شیر با تغذیه  

بودن، چاق  
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الیم کمبود ویتامین دع  

 

وضوح فکر مشکل  

استخوان درد  

مکرر استخوان شکستگی  

عضالنی ضعف  

استخوان نرمی  

 مواد غذایی منبع ویتامین د

و تن ماهی آال، قزل ماهی مخالی، خال ماهی مانند چرب، های ماهی  

گاو گوشت  

 پنیر

مرغ تخم زرده  

ماهی کبد روغن  

 قارچ
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 ویتامین  سی

سی ویتامین   

  شود می نامیده اسکوربیک اسید اوقات گاهی

. است شده بندی طبقه اکسیدان آنتی یک عنوان به همچنین غذایی ماده یک  

نامیده میشود اسکوربوت، نام به کمبود، عالئم  

خونریزی یا کبودی به تمایل افزایش  

مفاصل تورم  

مو ریزش  

شود منجر لثه بیماری و دندان دادن دست از به تواند می که لثه رفتن عقب  
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ویتامین سی غذایی منابع   

 لیمو

ها پرتقال  

فروت گریپ  

فرنگیها گوجه  

زمینی سیب  

بروکلی کلم  

قرمز ای دلمه فلفل  

 کیوی

فرنگی توت  

 طالبی
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 دیفن هیدرامین

. است هیستامین آنتی یک هیدرامین یفند  

مصرف میشود پوستی های بیماری دیگر و خارش، سوختگی، آفتاب حشرات، گزش از خارش و درد درمان در  

جانبی عوارض  

سرگیجه یا آلودگی خواب  

خشک دهان  

 سردرد

مصرف  دیفن هیدرامین دقت بیشتری داشته باشید در موارد زیر در  

 

سرخک یا مرغان آبله  

هیدرامین دیفن به آلرژیک یا و معمول غیر واکنش یک  

شدن باردار برای تالش یا و باردار  

دادن شیر  
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 پیریدوکسین

یا پیریدوکسین از  ویتامینهای مهم در بدن انسان است 6ویتامنی ب  

جانبی عوارض   

زبان لبها، رت،صو تورم کهیر، یا خارش جلدی، بثورات پوست مانند آلرژیک های واکنش   

استفراغ تهوع، با سردرد   

سوزش یا حسی بی درد  

 تشنج

 در موارد زیر پریدوکسین با احتیاط مصرف شود

 

قلبی بیماری  

ب های ویتامین به آلرژیک یا و معمول غیر واکنش   

شدن باردار برای تالش یا و باردار  

دادن شیر  
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 رانیتیدین

مری به معده ریفالکس و معده و روده زخم درمان برای رانیتیدین   

شود می استفاده  

شامل تواند می رانیتیدین شایع جانبی عوارض  

 سردرد

 یبوست

 اسهال

استفراغ و تهوع  

درد یا معده ناراحتی  
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 در موارد زیر مصرف  رانیتیدین با احتیاط  است

کلیوی مشکالت به مبتال افراد  

کبدی مشکالت به مبتال افراد  

  حاد پورفیری هب مبتال افراد

حامله زنان  

شیردهی که زنانی  

 سالمندان

 کودکان
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 امپرازول

مصرف میشود معده در اسید میزان کاهش برای امپرازول  

 

 موارد کاربردآن

دوازدهه یا معده زخم  

ریفالکس    

 ازوفاژیت

شود می استفاده پیلوری هلیکوباکتر باکتری از ناشی معده عفونت درمان در همچنین دارو این  

شامل تواند می بزرگساالن جانبی عوارض  

 سردرد

ردد دل  

تهوع حالت  

 اسهال

 استفراغ

روده گاز  
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 مواردی که باید امپرازول با احتیاط مصرف شود

کبدی مشکالت به مبتال افراد  

21ب ویتامین کمبود   

استخوان پوکی به مبتال افراد  

خون در منیزیم پایین سطوح با مردم  

حامله زنان  

شیردهی که زنانی  

سالمندان برای  

کودکان برای  
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ویتامین مولتی  

دارد فرق  مختلف های سن در  احتیاج این اما دارد، احتیاج ویتامین به کند تامین را بدنش نیازهای بتواند اینکه برای انسان  

.  میکنند توصیه  را ویتامین مولتی افراد به میانسالی  سنین در پزشکان  

کنند می استفاده غذایی های مکمل سایر یا ها ویتامین مولتی نواعا از میانسال افراد از نیمی از بیش شده ارائه آمار اساس بر  

 سؤال زیر قلبی های ناراحتی و سرطان مانند هایی بیماری از پیشگیری در را ها ویتامین مولتی اثربخشی که پیشین مطالعات رغم به 

سن باالرفتن با مغز قدرت افزایش جمله از دارد، دیگر دیدی از آن فواید از خبر نونیک های بررسی بود، برده  

 در خصوص به ها مکمل روزانه دریافت البته و باشد مغذی مواد دریافت منبع ترین مهم باید هم هنوز غذا معتقدند تغذیه متخصصان

هستند مناسب ای تغذیه های شکاف کردن پر برای ییغذا های مکمل واقع در. است مدت طوالنی سالمت ضامن هم باال سنین  

 ویتامینی مکمل باشید مطمئن تا کنید تهیه داروساز یا پزشک مشاوره با را خود ویتامین مولتی است بهتر باالست، شما سن اگر

های ویتامین و کلسیم کافی مقادیر حاوی شما   

B21 و D 

باشد اندک میزان به آهن البته و  

ویتامین و کلسیم مورد در خصوص به هستند؛ ویتامین مولتی مصرف موافق متخصصان بیشتر   

D 

داریم نیاز آن غذایی منبع بر عالوه مکمل به ما همه که   
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