
استامینوفن،کافئین،کلرفنیرآمین مالئات، ویتامین ث

این دارو براي درمـان بیماري فـعلی شما تجویز شده اسـت لذا از مصرف آن در مـوارد مشابه و یا توصیه آن به دیــگران 

جـداً خـودداري کــنید.

راهنمایی عمومی: 

- در صورت حساسیت به این دارو ، غذاها ، رنگ ها و سایر داروها پزشک را مطلع سازید.

- در صـورت مـصرف بیش از انـدازه از دارو ( حتی در صورتی که احساس ناراحتی نمی کنید ) حتما با پزشک خود مشورت 

کنید . مقدار بیش از حد استامینوفن می تواند با تاخیر موجب صدمات کبدي جدي شود.

- در هنگام استفاده از این فرآورده از مصرف نوشیدنی هاي حاوي الکل خودداري نمائید.

- مصرف این دارو در افراد زیر 12 سال توصیه نـمی شود. 

- مصرف مقدار زیاد کافئین می تواند موجب اختالل در خواب ، لرزش و احساس ناراحتی در قـفسه سیـنه شود.

مصرف در بارداري و شیردهی:

با توجه به وجود کافئین ، این دارو نباید در دوران بارداري و شیردهی مصرف شود. قبل از مـصرف دارو حـتما با پـزشک 

یا داروساز خود مشورت کنید.

موارد احتیاط:

در موارد زیر از مصرف دارو خودداري کنید:

- حــساسیت به استــامـینوفن ، کــافئین ،کـلرفنیرآمیـن مـالئات و ویـتامین ث و یا هر یک از اجزاي تشکیل دهـنده آن .

- درصـورت وجود بیماري هاي کبدي و کلیوي (شامل بیماري کبد الکلی) ، آریتمی قلبی و زخـم معـده حتما با پـزشک خـود 

مــشورت کــنید.

- در صورت مصرف داروهاي زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

داروهایی که باعث تضعیف سیستم اعصاب مرکزي می شوند.

کاربامازپین ، فنی توئین ، فنو باربیتال ، زیدوودین ، ضدانعقادها مثل وارفارین و داروي ضـد دردي که در فـواصل منظم 

روزانـه مـصرف مـی شوند.
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مقدار و نحوه مصرف :

مقادیر ذکر شده در زیر مقدار متوسط مصرف است و مقدار دقیق را پزشک تعیین می کند . 

-بزرگساالن و کودکان بیش از 12 سال دو عدد کپسول 3 بار در روز در صورت نیاز مصرف شود.

-کپسول ها را همراه با یک لیوان آب مصرف نمائید.

-از مصرف بیش از 8 عدد کپسول در 24 ساعت خودداري کنید.

-از مصرف زیاد نوشیدنی هاي حاوي کافئین مانند قهوه و چاي خودداري کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثر درمانی مطلوب ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز بشود. اگرچه تمام این عوارض 

در یـک فــرد دیـده نمی شود . لــیکن در صـورت بروز هرکدام از عــوارض زیر مــصرف دارو را قـطع کــرده و با پــزشک 

تماس بگیرید.

-آریتمی ، تپش قلب ، سرگیجه، بی خوابی، بثورات پوستی و خشکی دهان.

عالئم مصرف بیش از حد این دارو، به شرح زیر می باشد:

افزایش تعریق، بی قراري، تهوع، در صورت داشتن هر یک از این عالئم، بیمار را  به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل نمایید.

شرایط نگهداري :

1-دور از دید و دسترس کودکان نگهداري شود . 

2-دور از نور ، رطوبت و در دماي کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداري نمائید.

3-از مصرف و نگهداري داروهاي تاریخ گذشته خودداري کنید.

بسته بندي:

افئین، 2/5 میـلی گـرم  این دارو به شکل کپسول هاي قرمز- نارنجی حاوي 200 میلی گرم استامینوفن ، 25 میلی گرم ـک

کلرفنیرآمین مالئات و 150 میلی گرم ویتامین ث می باشد که توسط شرکت داروسازي فاتک شیمی پارس تولید و عرضه 

می گردد. هر 10 عدد کپسول در یک بلیستر و هر دو بلیستر به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار می گیرد.
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Acetaminophen, caffeine, Chlorpheniramine maleate, vitamin c


	Page 1
	Page 2

