
 درماا    که  شویم  یادآور  شما  به  باید

 نیااز   همچنا   و  نشده  کاملهنوز  شما

 .دارید مراقبت به

 یا  یک  شرایط،  حسب  بر  است  ممکن

 برای شاماا      شده  ذکر  داروهای  همه

 لطفاًهنگام مصار   .باشد  شده  تجویز

 درایان   شاده   ذکار   نکاا    به  داروها

 .فرمایید پمفلت توجه

، از قطع عزیزبیمار 

خودسرانه داروحتی در 

صورتی که احساس 

 بهبودی

می کنید، خودداری 

 نمایید.

 ًمصار    را  دارو  عتسا  سر  حتما 

 مای   فکار   که  درصورتی  و  کنید

 کنید،  فراموش  است  ممکن  کنید

 .کنید کوک ساعت

 تاوانایاد     نامای    که  صورتی  در 

 توانید  دهیدمی  قور   را  کپسول

 شاربات    یک  در  را  آ   محتویا 

 .کنید میل و کنید حل

       اگر مصر  دارو را فراموش کردید

هنگام به یادآورد ، سریع آ  را       

مصر  کنید ولی اگر کمتار ازدو      

ساعت به زما  مصار  قار          

بعدی زما  دارید دیگر مصار        

و هنگام رسیاد  زماا        نکنید  

مصر  از خورد  دو کپسول باا        

 .کنیداجتناب هم 

 

 تامی فلو( (اسلتامیویر

 

        بهتر است دارو با غذا مصر  شود

ولی درشرایطی که باه  غاذا           

دسترسی ندارید میتوانیددارو را     

 .با معده خالی نیز مصر  کنید

   دارو را مصار      عت  حتماً سر سا

کنید و درصورتی که فکار مای         

کنید ممکن است فراموش کنیاد.      

 دیگر  داروهای  مصر   صور   در 

 دارو  مصر   والگوی  اسامی  حتماً

 مایاا     در  خاود   پزشک  با  را  ها

 بگذارید.

 

 کلروکین هیدروکسی
 

        سااعات   دارو را به موقاع وسار

 .مصر  کنید

         به فاصله چهار ساعت قبل و بعاد

از مصر  دارواز مصر  ترکیبا      

آنتی اسید مثل شربت وقر  و       

شربت آلومینیوم ام جی اس و        

شربت منیزیوم هایادروکسایاد       

 .خودداری کنید

         در صورتی که داروهای دیاگار

مصر  میکنید،پزشک خود را از     

 .نها مطلع کنیدآمصر  

1 2 3 4 



بیمار عزیز، از مصر  

 داروها بدو  

 خوددارینسخه پزشک 

.نمایید  

          از شکستن و یا خرد کرد  قار

اجتناب کنید. قر  را به صاور       

کامل با یک لیاوا  آب مصار           

 کنید.

        در صور  فراموش کرد  مصار

قر  هرموقع که به یاد آوردیاد.        

دارو را مصر  کنید ولی اگر کمتر       

از دو ساعت تا مصر  قر  بعدی       

زما  باقی است از مصر  قار         

 فراموش شده خودداری کنید.

Kaletra 

(لوپیناویر + 

 ریتوناویر(

 

         هرگزمصر  دارو را فاراماوش

 نکنید.

            دارو را با غذا مصار  کانایادو

درصور  عدم دسترسی به غاذا       

می توانید دارو را با معده خاالای         

 مصر  کنید.

 نکا  مهم

    عالمتی اسات و     91درما  کووید

آنتی بیوتیک ها در درما  بیماری      

با منشأ ویروسی کاربردی ندارند.     

لذا از مصر  خودسرانه هر داروی      

 دیگری جداً خودداری نمایید.

          داروها را دقیقًا مطابق دساتاور

پزشک معالج خود مصر  نماییاد      

و سایر نکا  بهداشتی و مراقبتی      

 را نیز رعایت نمایید.

        در صور  داشتن بیماری زمیناه

ای ومصر  داورهای دیگر حتمااً      

 .به پزشک خود اطالع دهید
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خودمراقبتی بیماری 

 کرونا(مصر  داروها(
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