چنانچه ضمن حركت اتومبيل ،قطار ،كشتي و يا هواپيما ،دچار سرگيجه و حالت
تهوع مي شويد ،به خاطر داشته باشيد با مصرف  1يا  2قرص  50ميلي گرمي
ديمن هيدرينات ،نيم ساعت قبل از شروع سفر و تكرار يك قرص هر  4تا 6
ساعت يكبار در طي سفر ،مي توان عوارض ناشي از حركت ،تهوع و سرگيجه را
برطرف كرد .بايد توجه داشت كه در طول  24ساعت نبايد بيشتر از  8عدد
قرص مصرف شود .در صورت بارداری يا شيردهي ،با داروساز يا پزشك مشورت
نماييد.

چنانچه شما و يا بستگانتان به دلیل ابتال به بیماری مزمن ،دارويي را به صورت مرتب مصرف مي كنید،
مطمئن شويد دارو را به حد نیاز در ضمن سفر و تا پايان تعطیالت در اختیار داريد ،چرا كه برای تهیه
دارو در مسیر يا مقصد ممکن است دچار مشکل شويد.
قطع ناگهاني بسیاری از داروها مانند داروهای ضد تشنج ،داروهای بیماريهای قلبي و فشارخون ،داروهای
ضد افسردگي و اختالالت عصبي ،داروهای ضد ديابت و چربي خون و برخي داروهای مسکن و همچنین
آنتي بیوتیك ها ،بیمار را با مشکل مواجه خواهد كرد.

همراه داشتن جعبه كمك های اوليه ،خصوصاً
در مورد خانواده هايي كهه ررزنهد خردسهال
دارنههد ،همچنههين همههراه داشههتن پوشههك،
شيرخشك  ،درجه تب ،داروهای بدون نسخه
مانند شربت تب بر ،شهربت سهرماخوردگي،
قطره و يا شربت مولتي ويتامين و آهن ،پمهاد
سههوخت،ي ،پنبههه و گههاز اسههتريل و دي،ههر
داروهايي كه كودك در حال مصرف مي باشد
در طي سفر ضروری مي باشد.

هن،ام تحويل دارو ،نحوه ن،هداری داروها را از دكتر داروساز بپرسيد.

داروهای يخچالي را همراه با يخ و يا در داخل ظروري كه دارو را خنك ن،ه
مي دارند حمل نماييد.
و هيچ،اه داروهای خود را در اتومبيلي كه زير نور آرتاب پارك شده است و يا
در مجاورت شيشه عقب اتومبيل (حتي در زمستان) قرار ندهيد.

بطور کلی در صورت نیاز می توانید سواالت خوود را
در زمینه اطالعات دارویی و انواع موارد مسمومیت،

با موضوعات ذیل و با کارشناسان مراکز اطالع رسانی
داروهووا و سوومو

بووه شوومار

تل وو
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بگذارید:

·

نحو

·

نگهداری و مصرف صحیح داروها

تداخل مصرف همزمان داروها با هم و با مواد

غذایی
·
·
·

مصرف داروها در دوران بارداری و شیردهی
عوارض جانبی ناشی از مصرف داروها
سازگاری و نحو

اختالط داروهای تزریقی

