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 تنفسی 

 
 ،روز پس از بهبودی  3ادامه دهید و  مصرف قرص ها را تازمانی که مشکل دارید

 را قطع کنید. هامصرف آن

 در صورت بروز عالیم، مجددا قرصها را مصرف کنید و سپس هنگام بهبودی قطع کنید 

 پردنیزولون به صورت کوتاه مدت مصرف شود(.قرص )

 د .ناسپری ها )بینی و دهانی ( تا ویزیت بعدی استفاده شو 

     فاصله بین استفاده از اسپری ها  3-5 دقیقه 

   فاصله بین مصرف قرص ها   1-3 دقیقه 

  اسپری دهانیFormopen    یاForadill   را مورد استفاده قرار دهید تا بهتر شود، 

 سپس قطع کنید و مجددا موقع نیاز استفاده کنید .

  کم و  کم کم، روز است، 10روز و حداکثر  3: حداقل پردنیزولوندوره ی مصرف قرص

بعد قطع  و بار در روز1سپس  ،بار در روز 2بعد  ،بار در روز3)ابتدا  سپس قطع شود

 باید با معده ی پر مورد استفاده قرار گیرد.این قرص . شود(

  بار)صبح و شب( 2: طبق راهنمای داخل جعبه، روزی اسگالشدستگاه شست و شوی

 بینی خود را شست و شو دهید.

 دهان خود را با آب معمولی بشویید. ف اسپری های دهانی،ربعد از مص 
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  بین اسپری های دهانی باید : این اسپری از اسپری دهانی کلداماریسدرصورت داشتن

 آخر از همه مصرف شود.

 دقیقه بعد  5: ابتدا این اسپری مصرف شود و اسپری بینی کلداماریسدرصورت داشتن

 اسپری بینی اصلی

 این قرص تا زمانی که  : صبح،ظهر و شب قبل از غذا مصرف شود.دمیترونقرص 

 قرص های حساسیت استفاده می شوند، مصرف شوند.

 را کامل کنید و با آب زیاد مصرف کنید ) تاوانکس آنتی بیوتیک ها دوره درمان– 

 لینوکین(

 طبق دستور روی جعبه موقع سرفه یا پروپولیس پالس شربت سیموسپان یا پالرژین

 مصرف شود.

.قرص مترونیدازول : تا یک هفته مصرف شود 

استیل سیستئین   (ACC )  به صورت قرص جوشان مصرف شود. –خلط آور 
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 کودکان
 

 روز پس از بهبودی مصرف شود. 3تا : تادین )یا لواتادین یا سیتریزین(شربت نئو 

  درصورت عدم  ، ماه مصرف شود 2الی  1 )سینگولر(:  لوکاستقرص جویدنی مونته

 پودر شود و در آب یا غذا استفاده شود. امکان جویدن،

 ماه مصرف شود. 1-2بسته درون مقداری آب ریخته و تا  1: روزی سینگوالرپودر 

 آمپول هیدروکورتیزون: 

 : نصف تزریق شود.کیلو 5-6

 :کیلو 6-10
2

3
 تزریق شود.    

 کیلو به باال: کامل تزریق شود. 10

 قطره قبل از غذا 3- 5:متوکلوپرامید 

  تا یک هفته مصرف شود.لمترونیدازوشربت : 

   خس خس(-تنگی نفس-: موقع نیاز استفاده شود )سرفهسالبوتامولاسپری دهانی ، 

 دمیار برای زدن اسپری استفاده کنید.درصورت عدم همکاری از 

 ویزیت بعدی به کار روداسپری بینی تا. 
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 پوستی
  اگزما در صورت وجود عالیم، قرصها را ادامه دهید تا بهتر  هفته 1-2مصرف قرص ها تا  -پماد (

 شوید؛ قرص پردنیزولون کوتاه مدت مصرف شود، کم کم، کم و سپس قطع شود(

  کهیر ها را تا ویزیت بعدی ادامه دهید ) قرص پردنیزولون کوتاه مدت مصرف  مصرف قرص

 شود(.

 40)  کاسه ای  پماد ساختگی (Eucerin60+Clobetasol    بار و فقط برای بدن استفاده  2روزی

 شود. ) برای صورت استفاده نشود(

  کرم ( اگزاسینEczacin )  دور چشم    هم برای صورت و هم برای بدن می تواند استفاده شود (

 استفاده نشود(.

  کرم( درم ایدDerm Aid ) دور چشم    هم برای صورت و هم برای بدن می تواند استفاده شود ( 

 استفاده نشود(.

 پماد ( تاکرولیموسTacrolimus )  هم برای صورت و هم برای بدن می تواند استفاده شود) دور

 چشم استفاده نشود(.

 کرم ( الیدلElidel ) دور چشم استفاده نشود(. و بدن  صورت( 

 پماد ( موپیروسینMupirocin )  دور چشم استفاده نشود(. و بدن صورت( 

 پماد( پروتاپیکProtopic)  دور چشم استفاده نشود(. و بدن صورت( 

 بتامتازونلوسیون  سر 

 ( اسیکلوویرAcyclovir ) )بیرون دهان )تبخال 

 تریادنتخمیر دهانی  داخل دهان 

چشمی پماد  ( هیدروکورتیزونHydrocortisone ) چشمدور 


