 -5اسپری:

 -9سرم:

در صورت شستشوی صحیح سیلندر آن ها تا آخر تاریخ انقضا قابل

الف ) تزریقی :بعد از قرار دادن ست سرم بالفاصله باید تزریق شلود

استفاده می باشد.

یایجاد فاصله زمانی از نظرعلمی پذیرفته نیست .
ب) شستشو :بالفاصله بعداز باز کردن برای شستشوی زخم های بلاز

 -6آمپول:

باید استفاده شود ی باقیمانده آن دیر ریخته شود  ,فقط جهت غرغره

ضمن توجه به شرایط نگهداری آمپول ها ,آمپول به عنلوان داریی

ی شستشوی بینی ی سینوس ها در صورت عدم تغییر خواص ظاهلری

یکبار مصرف بوده ی بالفاصله پس از باز شدن باید استفاده شده ی

تا پایان تاریخ انقضاء قاب مصرف می باشد.

باقیمانده آن دیر ریخته شود

 -7ییال:
این شک

دارییی به صورت چند دیز ی چند بار مصرف بوده ی

بصورت مایع ی پودر می باشد:
الف ) مایع  :در مورد انسولین ی ی لیدیکائین (بیحسی موضعی ) تا
چهار هفته پس از شریع به مصرف قاب استفاده می باشد ی در
مورد انواع دیگر مقدار باقیمانده بعداز مصرف دیر ریخته شود.
ب)پودر :پس از انحالل با حالل با توجه به دستور کارخانه سازنده
قابلیت نگهداری دارد.

 -8پودرهای خوراکی :
در صورت باز شدن بارعایت شرایط مناسب در محیط خشک ی دیر

تهیه ی تظیم:یاحد امور دارییی -شماره تماس85626222668:

از نور آفتاب تا پایان تاریخ انقضاء قاب نگهداری ی استفاده است.

شبکه بهداشت ی درمان نهبندان
در مسافرت داریی خود را در چمدان قرار نداده ی همراه
خود داشته باشید چرا که امکان قرار گرفتن چمدان در
محیط های خیلی گرم یا سرد یجود دارد.

از قرار دادن داری به مقدار زیاد در دسترس بیماران
افسرده جداخوداری کنید

یاحد امور دارییی

 -3قطره :

شرایط صحیح نگهداری اشکال مختلف دارییی در منزل :

مقدمه:

الف ) چشمی  :این شک دارییی بعداز باز کردن در صورت استفلاده

یکی از بایرهای غلطی که در میان مردم
در مورد نگهداری داریها یجود دارد
قرار دادن آن در یخچال بدین در

 -1قرص ها ی کپسول ها (شام کپسولهای سخت مث آموکسی

بهداشتی ی عدم تماس آن با چشم حداکثر تا یک ماه قاب مصلرف

سیلین ی نرم مث پرل های نیتریگلیسیرین)

می باشد.

نظر گرفتن شرایط نگهداری می بلاشلد

الف )خوراکی  :توصیه می شود این اقالم در یخچال نگهداری نشلود ،

بدینوسیله در راستای ارتقاء اگاهی عموم موارد ذی بحضور تقدیم

زیرا دمای پایین ی رطوبت باالی یخچال باعث فساد زیدتر این داری ها

می گردد :

می شود.

 -1در بین اقالم دارییی  ،دارییی که در فریزر نگهلداری شلود
نداریم .

نکته  :در مورد داریهای فله ای ( مکم ها ) در صورت یجود رطوبت گیر

 -2در صورت درج عنوان" در دمای  2الی  8درجه سانلتلیلگلراد

 ،محکم بودن در ظرف ی نگهداری در شرایط مناسب تا پایان تلاریلخ

نگهداری شود" یا " در یخچال نگهداری شود" الزم است داری در

انقضاء درج شده بر ریی پاکت داری قاب مصرف می باشد.

دریخچال قاب نگهداری ی مصرف می باشد)

الف) سوسپانسیونها  :بعداز آماده سازی بیرین از یخچال ی در دمای

-3بعضی از داریهای یخچالی تا قب از باز کردن باندریم داری تلا

 -2پماد  ،کرم ی ژل:

پایان تاریخ انقضای داری در یخچال قاب نگهداری می باشد ی در

الف) موضعی  :در صورت جمع کردن قسمت مصرف شلده تلیلو

صورت باز کردن باندریم ،بسته به نوع داری تا زمان مشلخلصلی

محکم بودن درب حداکثر تا پایان تاریخ انقضاء داری قاب نگهداری ی

نویمیکس ی نویراپید ( 4هفته)  ،قطره کلرامفنلیلکل

نگهداری بوده ( منتها قطره نیستاتین بعد از آماده کردن تا یک هفته

 -4شربت:

درب یخچال ی دیر از قسمت فریزر نگهداری شود.

(  28ریز) ،

تدریجی احتمال تغلیظ آن می باشد
ج) خوراکی :در صورت باز کردن داری حداکثر تا یلک ملاه قلابل

یکبار مصرف تا آخر تاریخ انقضاء قاب مصرف می باشد.

بیرین از یخچال قاب نگهداری است  ،مثل

در صورت عدم یخ زدگی ی تغییر رنگ حداکثر تا آخر تاریخ انقلضلاء
قاب استفاده می باشد هر چند باید در نظر داشت که بلا مصلرف

ب) یاژینال :در صورت رعایت شرایط نگهداری ی استفاده از اپلیکلاتلور

انسلوللیلن هلای

ب)گوشی ی بینی :در صورت محکم کردن درب ظرف بعداز مصلرف

ی

اتاق تا هفت ریز ی در یخجال تا چهارده ریز قاب مصرف می باشلد
( شربت کواموکسی کالی در صورت قرار دادن در یخچال تا هلفلت
ریز قاب نگهداری است)

استفاده است.
ب) چشمی  :پس از باز شدن با حفظ شرایط مناسب نگهداری تا یلک

ب) مایع  :پس از هر بار مصرف در صورت محکم بودن درب آن ی
عدم تغییر خواص ظاهری(بو  ,مزه ,رنگ) تا یک ماه ی در ملورد

اسپری دسموپرسین یا مینیرین( 31ریز).

ماه قاب مصرف می باشد.

 -4شرایط مناسب نگهداری برای اغلب داریهلا ( قلرص هلا،

ج)یاژینال  :بعد از باز کردن تا یک ماه قابلیت مصرف دارد.

الگزیرحداکثر تاپایان تاریخ انقضاء قاب مصرف می باشد هر چند به
جهت تغلیظ داری با مصرف تدریجی آن استفاده برای کلودکلان ی

کپسول ها  ،شربت ها ) در داخ بسته بندی ی در دمای محیط(25

سالمندان توصیه نمی شود..

درجه سانتی گراد )  ،دیر از نور خورشید  ،در محیطی خشلک ی
خنک می باشد .
در زمان خرید داری به تاریخ انقضاء آن توجه نمائید .

داریها ی مواد شیمیایی را از دسترس کودکان دیر نگه

شیشه بخور اکالیپتوس یا سایر بخورهای تنفسی را جدا

عالمت اختصاری EXP Dateنشان دهنده تاریخ انقضاء

دارید

از شربتهای دارییی نگهداری کنید.

داری می باشد

