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ساخت شركت داروسازي ابوريحان

(سهامی عام)

220 MM

مشخصات دارو :
هرجعبه حاوي يك عدد تيوب  30گرمي كرم اوره مي باشد كه در هر
 100گرم به ترتيب 10 ، 5و يا 20گرم اوره وجود دارد .
دسته دارویي :
آب رسان و كراتوليتيك ( الیه بردار)
موارد مصرف دارو:
• اين دارو جهت درمان زبر شدن و پوسته پوسته شدن غير التهابي
پوست یا مرطوب نگه داشتن پوست یا برخی از مشکالت ناخن بكار مي
رود .
موارد منع مصرف :
درصورت سابقه حساسيت به اوره
موارد احتياط و هشدارها :
 )1در مورد نوزادان و کودکان بعلت امكان افزايش سطح اوره خون
حتما زير نظر پزشك مصرف گردد .
 )2روی پوست ملتهب استعمال نشود.
 )3در صورت مصرف روی زخم باز یا سطح وسیعی از پوست احتیاط
شود و در صورت لزوم با پزشک خود مشورت کنید.
 )4بیشتر از زمان توصیه شده توسط پزشک ،مصرف نگردد.
 )5درصورت باردار بودن یا تصمیم به بارداری پزشک خود را مطلع
کنید.
 )6در مورد زنان باردار مبتال به اختالالت انعقادي مي بايست با احتياط
مصرف شود .
عوارض جانبي :
حساسیتهای آلرژیک مانند راش ،خارش ،تورم  ،قرمزی ،تاول ،پوسته
شدن همراه یا بدون تب ،خستگی،احساس تنگی نفس در سینه یا گلو،
مشکل در تنفس یا صحبت کردن  ،تورم در دهان ،صورت ،زبان یا گلو.
مقدار و نحوه مصرف دارو :
از آنجایيكه ميزان جذب دارو از پوست به مدت زمان تماس دارو با
پوست  ،سطح تماس دارو با پوست و وضعيت پوست بستگي دارد ،
مقدار مصرف دارو براي بيمار را پزشك تعيين مي كند و بطور معمول
اين دارو برحسب نياز در محل مورد نظر بر روي پوست ماليده
مي شود .
شرايط نگهــداري دارو :
دارو را در دماي کمتر از 30درجه سانتيگراد نگهداري كنيد و از يخ
زدگي محافظت نمایيد .
دارو دور از دسترس کودکان و در درون جعبه نگهداري شود .
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