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قرص روکشدار

140x190 mm

ATW.158/LF.0/P

هر قرص روکشدار ید مام1 حاوي 150 میکروگرم یُد، 800 میکروگرم فولیک اسید، 800 ®

B می باشد که در بلیســــــترهاي  D، 9 میکروگرم ویتامین  12واحد بین المللی ویتامین  3

10عددي و جعبه هاي 30 عددي همراه با برگه راهنماي مصـرف، ، داخل هر جعبه تولید و 

عرضه می شود. 

موارد مصرف:

فولیک اسید: یک ماده مهم مورد نیاز در دوران بارداري و شیردهی است. فولیک اسید در 

تمام فرآیندهاي تقســــــیم و رشد سلولی و همچنین براي رشد بافت مادر ضروري است. 

بنابراین فولیک اســید باید در ابتداي بارداري در مقادیر کافی در بدن مادر وجود داشـــته 

باشد، تا اطمینان کامل حاصل گردد که لوله عصـبی جنین کامل تشـکیل می شود. بعدها، 

سیستم عصبی مرکزي، نخاع و مغز از این لوله عصبی توسعه می یابد.

این روند در اواســـط روزهاي 25-23 بارداري اتفاق می افتد، یعنی زمانی که اکثر خانم ها 

هنوز آگاه نیسـتند که باردار می باشند. بنابراین باید در ابتداي زمانی که فرد قصـد بارداري 

می نماید، شروع به تکمیل رژیم غذایی خود، به خصوص فولیک اسید کند.

فولیک اسید همچنین نقش مهمی در تضمین این که سیسـتم ایمنی بدن می تواند وظایف 

خود را انجام دهد، ایفا می کند. بعلاوه خســـــــــــتگی را کاهش می دهد و سطح پایین 

هموسیستئین را در خون تضمین می کند. (هموسیستئین: اسید آمینه اي مضر است که با 

B به سایر اسید آمینه هاي مفید تبدیل می شود). 12کمک فولیک اسید و ویتامین 

B بدن تامین گردد، زیرا فولیک اسـید  B : لازم است که مقدار کافی ویتامین  12ویتامین  12

B فقط در مواد  B قادر به انجام وظایف خود نیســـت. ویتامین  12بدون حضــور ویتامین  12

غذایی حیوانی موجود است و اگر به مقدار کافی گوشت مصرف نشود، لازم است رژیم غذایی 

با این ویتامین تکمیل شود.

D دارند. هر چند براي رشد کودك،  D: بســــیاري از خانم ها، کمبود ویتامین  3ویتامین  3

مقادیر کافی از این ویتامین بسیار مهم است.این ویتامین از رشد سیستم اسکلتی و ایمنی و 

همچنین توسعه عملکرد عضــلانی حمایت می کند. همچنین تامین مقادیر کافی ویتامین 

D3 خطر عوارض مختلف در دوران بارداري را کاهش می دهد. علاوه بر این، مطالعات نشـان 

داده اســـت که میزان ابتلا به آلرژي در کودکانی که مادران آن ها در دوران بارداري میزان 

D دریافت کنند، کمتر است. 3کافی ویتامین 

یُد: یُد جزئی براي ساخت هورمون هاي تیروئید است که مسـئول توسعه اندام ها، سیسـتم 

عصبی و همچنین سیستم اسکلتی و عضلانی است.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف هرفرآورده را پزشک معین می نماید. اما مقدار مصـرف معمول این فرآورده به 

شرح ذیل است:
یُد مام 1 مناسـب براي مادران از زمان شـروع برنامه ریزي براي بارداري تا پایان ®

هفته 12 بارداري (پایان سه ماهه اول بارداري):

روزانه یک عدد قرص مصرف شود.

موارد منع مصرف:

در صورت ابتلا به هر یک از مشکلات ذیل، قبل از استفاده با پزشک خود مشورت نمایید:

-در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به یُد، فولیک اسید، ویتامین  د3 و ب12 و یا هر 

یک از اجزاي محصول با پزشک خود مشورت نمایید.

-در افراد با آنمی پرنیشــیوز (نوعی کم خونی مگالوبلاستیک است که علت آن یک واکنش 

Bضروري هستند.) 12 خودایمنی علیه سلول هاي دیواره معده است که براي جذب ویتامین 

-در افراد با اختلالات هورمون تیروئید

تداخل هاي دارویی:

قبل از مصرف این فرآورده، چنانچه از داروها و فرآورده هاي زیر استفاده می نمایید، پزشک 

خود را مطلع سازید:

فنوباربیتال، فنی توئین، پریمیدون، سولفاسالازین، چاي سبز، اورلیسـتات (این فرآورده دو 

ساعت قبل یا 2 ساعت بعد از مصـرف اورلیســتات مصــرف شود)،آریپیپرازول، نمک هاي 

کلسـیم، دیگوکسـین، دانازول، سوکرالفیت، هیدروکلروتیازید، کلرامفنیکل، کلشـی سین، 

لیتیم، یدوکینول، دروسپیرنون، آمیلوراید، متی مازول، پتاسیم کلراید، پروپیل تیواوراسیل، 

پتاسیم سیترات، اسپیرونولاکتون، تریامترن.

نحوه صحیح مصرف فرآورده:

-فرآورده را با یک لیوان آب مصرف نمایید.

-فرآورده را بعد از غذا مصرف نمایید.

عوارض جانبی:

هر فرآورده به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته 

نیز شود. اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود اما در صورت بروز آن با پزشک 

یا داروساز خود مشورت نمائید:

واکنش هاي حســـاسیتی، طعم فلزي در دهان، اسهال، سردرد، ادم ریه، سرکوب هورمون 

تیروئید، آکنه (در دوزهاي بالا)، درد و التهاب مفاصل.

مسمومیت:

در صورت مصــــــرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعأ به پزشک ویا مراکز درمانی 

مراجعه نمایید.

D: سردرد، تهوع، استفراغ، گیجی، درد  3علائم هیپرکلسمی ناشی از هیپرویتامینوز ویتامین 

شکمی، درد استخوان، پلی اوري (زیاد شدن ادرار)، ضعف، آریتمی قلبی، رسوب کلسیم در 

بافت هاي نرم، کلسی اوري (دفع کلسیم از ادرار).

شرایط نگهداري: 

- فرآورده را در دماي کمتر از30 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداري نمایید.

- فرآورده را در بسته بندي اصلی خود نگهداري نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداري نمایید.

- هیچ فراورده یا دارویی را از طریق فاضــلاب یا زباله هاي خانگی دور نریزید. در مورد نحوه 

ي امحاء آن با دکتر داروساز مشــورت نمایید. این اقدامات کمک زیادي به حفاظت محیط 

زیست می نماید.

اسید فولیک + یُد + ویتامین د3 + ویتامین ب12

ید مام1
مکمل مکمل غذایی

آخرین تغییر 97.08.22
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