داروهای کاربردی برای زائران پیاده

ردیف

خاصیت دارو

نام دارو

1

کیف کوک ّای اٍلیِ

2

آسیتزٍهایسیي) AZITHROMYCIN(250

3

سفیکسین)Cefixime(400

4

شیاف دیکلَفٌاک()Diclofenac

5

شزبت اکسپکتَراًت( Expectorant
)Codeine

6

قزص راًیتیدیي)(Ranitidine

دارٍیی است کِ کارترد اصلی آى در درهاى زخن هعذُ ٍ گاستریت هعذُ است(.هاًع ترش کردى)

7

قزص

ترای درهاى ٍ پیطگیری تَْع ٍ استفراغ هی تاضذ.

ضاهل:یک عذد تتادیي کَچک ،تعذادی تاًذ-چسة ضذ حساسیت ٍ چسة زخن-صاتَى-قرظ
سرها خَردگی تسرگساالى-شلَفي-قرظ استاهیٌَفي
ًَعی آًتیتیَتیکاز گرٍُ هاکرٍلیذّااست کِ ترای درهاى ترخی از عفًَتّای تاکتریاییوثل عفًَت
گَش هیاًی ،گلَدرد استرپتَکَکی ،سیٌِپْلَ ،اسْال هسافراًَ ترخی دیگر از التْابّای
هعذیرٍدُایثِ کار هیرٍد(.چرک خطک کي)
ایي آًتی تیَتیک ّا در درهاى طیف ٍسیعی از تیواریْای عفًَی تاکتریایی هثل عفًَت ّای تٌفسی،
عفًَت ّای پَست ٍ تافت ًرم ٍ عفًَت ّای استخَاى یا هفاصل ٍ ،عفًَت ّای ادراری هؤثر هی
تاضٌذ.
تِ عٌَاى کاٌّذُ درد ،التْاب ٍ خطکی هفاصل در آرتریتً ،قرس ٍ سایر تیواریّای رٍهاتیسوی ٍ
ًیس ترای تسکیي درد،سردرد ،درد عضالًی استفادُ هیضَد.
سثة رقیق ضذى خلط ٍ ترضحات دستگاُ تٌفسی هیضًَذ ٍ تِ ایي ٍسیلِ خرٍج ترضحات تسْیل ٍ
هجاری تٌفسی از خلط ٍ ترضحات پاک هیضَد

(.خلط آٍر ٍ تخلیِ ریِ ّا از گردٍ خاک ٍ

آلَدگی)

هتَکلَپزاهید()Metoclopramide

8

کزم کلَبتاسٍل()CLOBETASOL

9

قزص سی الکس

قزص ّای هلیي گیاّی -سی الکس(بستِ بٌدی شدُ)-شزبت اًجیز

10

قزص دیفیٌَکسیالت

ضد اسْال

ترای درهاى کَتاُ هذت سَختگی ّای خفیف ،خارش تذى ٍ التْاب پَستی ًاضی از ًیص حطرات،
اگسها ،درهاتیت سثَرُ ای ،درهاتیت آًَپیک ،درهاتیت تواسی ،هَرد استفادُ قرار هی گیرد

ضروری است :
افزاد هبتال بِ بیواری ّایی هاًٌد فشار خَى ،دیابت ٍ آًْایی کِ هشکل تٌفسی دارًد دارٍّای خَد را بِ ّوزاُ داشتِ باشٌد.
استفادُ اس دارٍّای فَق الذکز ًیش با تجَیش پششک ،هجاس هی باشد.


دارٍّای هسکي ٍ سزها خَردگی :هاًٌد استاهیٌَفي-سزها خَردگی بشرگساالى -صلَفي



پوادّای ضد درد هَضعی :پواد دیکلَفٌاک-پواد پیزٍکسیکام



کزم ّای هَرد ًیاس :کلَبتاسٍل+کزم  +ADکزم ضد آفتاب+دکسپاًتَل(جلَگیزی اس تزک خَردى پا)

