
:احرات تواس تا قرص ترًج  

تٕاط ا٘غاٖ تا لزؿ تز٘ح ٔی تٛا٘ذ عٛارك ؽذیذ  

.ٚ وؾٙذٜ ای در تز داؽتٝ تاؽذ   

تاعج تحزیه  لزؿ تز٘حتز اعاط ٌشارؽات  

ؽذیذ دعتٍاٜ ٌٛارػ , اختالالت لّثی 

ٚ عزٚلی  ؽٛن ٘ارعایی لّثی , ادْ ریٛی  ,

ٚ ٘ؾٙح ٟ٘ایتا وٕا ٚ  آعیة وثذی ٚ وّیٛی

.عاعت تعذ اس ٔقزف ٔی ٌزدد ۲2ٔزي تا    

دقیقِ پس از هصرف  10الی  5عَارض گَارشی  

حادث شدُ ٍ سپس سایر عالئن ظاّر هی 

گردد تسریع در درهاى حتی در تیواراى تِ 

ظاّرتی عالهت اّویت تارزی در تْثَد 

.تیواراى دارد   

 قرص ترًج چیست ؟ 

لزؿ تز٘ح تزویة خطز٘اوی اس فغفیذٞاعت وٝ   

خٌّٛیزی اس آفت سدٌی تز٘ح ا٘ثار ؽذٜ خٟت 

, ٔقزف ٔی ٌزدد . فغفیذٞا ٕٞچٙیٗ خٟت 

دفع آفات عایز غالت ا٘ثار ؽذٜ ٚ خٌّٛیزی اس 

وپه سدٌی ٚ خٛ٘ذٜ وؼ ٚ غیز ٘یش ٔقزف 

.ٔی ٌزدد   

:عَارض ًاشی از هصرف قرص ترًج   

اعتٙؾاق فغفیٗ تاعج ایداد عَارض حاد :  

عزدرد , ٌیدی , خغتٍی عزفٝ ٕٞزاٜ تا خّط  

عثش رً٘  , اختالَ در حزوت , فحثت وزدٖ , 

تٟٛع ٚ اعتفزاغ , درد ٔعذٜ اعٟاَ , عزدرد 

 …دارد.

تٟٛع , درد ٔعذٜ , اعتفزاغ  هصرف خَراکی :  

, اعٟاَ , تٍٙی ٘فظ , احغاط عزٔا , عطؼ , 

 4تاؽذ ٔزي تعذ اس  عز درد , تؾٙح ٚ وٕا ٔی

ٞفتٝ تا ٘ارعایی لّثی حادث  2رٚس یا حذاوثز 

.ٔی ٌزدد   

واٞؼ اؽتٟا , واٞؼ ٚسٖ ,  استٌشاق هسهي : 

إٓ٘ی , ؽىغتٍی خٛد تخٛد اعتخٛاٖ , د٘ذاٖ 

را در پی دارد. درد ٚ تٛرْ ٚ فه  

لزؿ عٕیت ایداد  4/1تا ٔقزف  دٍز سوی : 

  ٍزدد.ٔی

در تسرگساالى خَردى ایي هادُ یکی از علل  

خَدکشی هی تاشد ترای هخال شایعتریي عاهل 

خَدکشی در ٌّد خَردى یا استٌشاق اتفاقی 

گرم از ایي  5/1ایي هادُ سوی هصرف حتی 

.قرص تاعج هرگ هی شَد   

تا تٛخٝ تٝ ایٗ ٔطّة ارٌاٟ٘ایی وٝ تٝ ٔمذار اوغیضٖ  

عٓ حغاط تز ٚ تیؾتزی ٘یاس دار٘ذ ٘غثت تٝ ایٗ 

آعیة پذیز تز ٔی تاؽٙذ ایٗ ارٌاٟ٘ا عثارتٙذ اس ٔغش , 

ٔی تاؽذ. وّیٝ , لّة ٚ وثذ  ، 

استٌشاق ایي هادُ تاعج ترٍز ًارسایی ریَی , سرفِ  

شدید ّوراُ تا خلط سثس رًگ , سرد رد , تٌگی ًفس 

, گیجی , خَاب آلَدگی , گشادی قلة , تشٌج ٍ 

.کَها خَاّد گردید  

جاًثیعَارض  :  

 عٓعٛارك خا٘ثی اس عاعات اِٚیٝ تعذ اس اعتٙؾاق  

 ۲2ٕ٘ایاٖ ٔی ٌزدد طثك ٔطاِعات ا٘داْ ؽذٜ در 

ٔٛرد ٔزي  ۶۶, ایٗ عٓدرفذ ٔقزف وٙٙذٜ  (۲2۷ ) 

٘فز در عاعات اِٚیٝ تعذ اس  ۶0ٔؾاٞذٜ ٌزدیذ وٝ 

.ٔقزف ایٗ ٔادٜ فٛت ؽذٜ ا٘ذ   

، افت فؾار خٖٛ , عذْ طپؼ لّة قلثی عرٍقی : 

فعاِیت ٔاٞیچٝ لّة , ٘ارعایی احتٕاِی لّة ٚ ؽٛن 

ٞغت.ایٗ عٓ وٝ اس عٛارك وؾٙذٜ ٘اؽی اس ٔقزف   

 درهاى

تعذ اس ٔؾاٞذٜ عالئٓ , تیٕار را  اقداهات اٍلیِ : 

تٝ ٞٛای آساد تزدٜ ٚ در فٛرت ٞٛؽیاری ٚ در 



فٛرت ٔقزف خٛراوی , تا ایداد تٟٛع ععی در 

.ٔادٜ عٕی اس ٔعذٜ ٔی ٕ٘اییٓخارج وزدٖ    

:تعذ اس ٔؾاٞذٜ اِٚیٗ عالئٓ وٝ ؽأُ   

تٟٛع  اعتفزاغ , درد ؽىٓ, تٍٙی ٘فظ ٔی  

آساد تزدٜ ٚ در فحت  تاؽذٔغْٕٛ را تٝ ٞٛای 

ٞٛؽیار تٛدٖ ٚ ٔقزف خٛراوی تا ایداد تٟٛع 

ععی در خارج وزدٖ ٔادٜ عٕی ٔی ٕ٘ائیٓ ٚ 

ِیتز آب  4اِی  2تعذ اس آٖ ؽغتٗ ٔعذٜ تیٕار تا 

., دادٖ سغاَ فعاَ ٔی تاؽذ   

ٔقزف اوغیضٖ :   دریِ   درهاى ادم   

در ٔٛرد افزادی وٝ دچار تٍٙی ٘فظ ؽذٜ ا٘ذ   

 تایذ اوغیضٖ رعا٘ی فٛرت ٌیزد 

عِٛفات  تشریكطپؼ لّة در فٛرت ٔؾاٞذٜ 

افشایؼ خٟت ٔٙیزیٓ ٚریذی تٝ ٔغْٕٛ 

تغیار اوغیضٖ رعا٘ی تٝ تافت لّة ٔی ٌزدد

   وٕه ٔی وٙذ.

عایز درٔاٟ٘ا تغتٝ تٝ عالئٓ ٔؾاٞذٜ ؽذٜ در   

.ٔغْٕٛ فٛرت ٔی ٌیزد  

رٍز تِ  4تْثَدی ٍ زًدُ هاًدى تیوار ترای  

درهاى تِ هَقع تیوار تر هی گردد . تا ایي 

ٍجَد زًدى هاًدى تسیار ٍ سالهت اٍ ٍاتستِ تِ 

آسیة کلیِ ٍ کثد هی تاشد کِ در اصل  هیساى 

.ٍاتستِ تِ هیساى سن هصرف شدُ است   

  تست آزهایشگاّی :

ٔتاعفا٘ٝ در عاعات اِٚیٝ أىاٖ تؾخیـ  

تا عزیع عٓ در تذٖ ٚخٛد ٘ذارد ٚ فزفاً 

 ٔؾاٞذٜ تا عالئٓ

  .ٔی تٛاٖ ٔیشاٖ ٔغٕٛٔیت را تخٕیٗ سد

لزار دادٖ  ، تایذ تذا٘یٓ اِٚیٗ عّٕىزد درعت

تیٕار در ٞٛای آساد اعت ٚ عپظ ٞز چٝ 

عزیعتز تیٕار را تٝ ٘شدیىتزیٗ ٔزوش ٔغٕٛٔیت 

 تزعا٘یٓ تا خاٖ تیٕارٔاٖ ٘دات یاتذ.

 

 هٌثع :

ٔتزخٓ دوتز ٔا٘یا واٜٚ  -وتاب اٚرصا٘ظ پشؽىی  

133۲، چاج  3۶4-3۶۲ففحٝء   

 

 

 

 

 

 هسوَهیت تا قرص ترًج

 

 

 دفتر تْثَد کیفیت هرکس

21پوفلت آهَزشی تیوار شوارُ   
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