پماد مدوپروک®
 0/03و  0/1درصد
(تاکرولیموس)

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن
به دیگران خودداری کنید.
راهنمایی های عمومی:
قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک خود مشورت کنید:
•در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو و یا سایر داروهای مشابه ،غذاها ،رنگها و مواد محافظ
مقدار و نحوه مصرف دارو:
مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین میکند ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:
یک الیه نازک از پماد مدوپروک®را دو بار در روز روی موضع آسیب دیده مالیده و به طور کامل و سریع ماساژ
دهید .درمان را تا یک هفته پس از رفع کامل عالیم ادامه دهید.
این دارو را نباید همراه با روکش در ناحیه مورد نظر به کار برد.

عوارض جانبی:
هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب ممکنست باعث بروز برخی عوارض ناخواسـته نیز بشود .اگرچه همه این
عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر عارضه ای با پزشک خود مشورت کنید:
سوختگی پوست ،خارش ،عالیم شبیه سرماخوردگی ،واکنشهای حساسیتی ،اریتم پوستی ،سردرد ،عفونت پوستی،
تب ،افزایش سرفه ،آسم ،اگزما ،فارنژیت ،فولیکولیت ،آبریزش بینی ،عفونت گوش میانی ،سینوزیت ،اسهال،
برونشیت ،تهوع ،درد شکم ،درماتیت قارچی ،گاستروآنتریت ،جوش ،لنف آدنوپاتی ،عدم ترشح اسید ،خشک شدن
پوست ،درد کمر ،ادم صورت ،ادم محیطی ،درماتیت تماسی ،پنومونی ،درماتیت اکسفولیاتیو ،عقب افتادن پریود،
درد عضالت ،درد مفاصل ،باال رفتن بیلی روبین خون ،ناراحتی دندانها و تعریق
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مصرف در دوران بارداری و شیردهی:
مصرف این دارو در دوران بارداری باید با در نظر گرفتن منافع مصرف دارو در مقابل مضار مصرف آن باشد .این کار
⸗
باید حتما با تشخیص و نظر پزشک متخصص انجام شود.
مصرف این دارو در دوران شیردهی با توجه به ترشح آن در شیر بایستی با قطع شیردهی همراه باشد.

هشدارها:
•مصرف این دارو فقط باید با تجویز پزشک انجام شود.
•این دارو یک داروی موضعی است و در صورتی که بر روی ناحیه دست مصرف می شود بایستی دستها را بعد از
مالیدن پماد شست.
•از قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب طبیعی یا نور مصنوعی  UVاجتناب کنید.
•هر گونه نشانه ای از عوارض جانبی را به پزشک خود گزارش کنید.
•قبل از استفاده دارو از خشک بودن موضع مورد استفاده مطمئن شوید.
تداخالت دارویی:
⸗
در صورت مصرف سـایر داروها خصوصا اریترومایسین ،ایتراکونازول ،کتوکونازول ،فلوکونازول ،مهارکننده های
کانالهای کلسیمی و سایمتیدین موضوع را به اطالع پزشک خود برسانید.
شرایط نگهداری:
دارو را در دمای کمتر از 30درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
بسته بندی:
پماد موضعی مدوپروک ®  0/03درصد و  0/1درصد به صورت تیوبهای حاوی 30گرم پماد توسط شرکت
یگیرد.
داروسازی ابوریحان تولید می شود .هر تیوب به همراه یک بروشور درون یک جعبه قرار م 
مصرف کننده محترم ،از انتخاب و اعتماد شما سپاسگزاریم .شرکت داروسازی ابوریحان افتخار دارد به اطالع
برساند بخش علمی شرکت با شماره تلفـن  77715554از ساعت  8صبح الی  4بعد از ظهر پاسخگوی سواالت
علمی شما عزیزان است.
ساخت شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام)
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