
 
  

 کربىات کلسیم 

تشکیة کوکی کلسین ٍکاٌّذُ فسفش هی تاضذ . ایي داسٍ دس 

   هاًغ جزب آى دستگاُ گَاسش تِ فسفش هتصل هی ضَد ٍ

دس صَستیکِ تا غزا خَسدى فاصلِ داضتِ تاضذ تاػث  . گشدد هی

تِ صهاى هصشف داسٍّا کِ تِ ضَد ٍپس  افضایص کلسین هی

 ضوا تَصیِ ضذُ تَجِ ًوائیذ.

  

عًارض : تی اضتْایی ،  تَْع ،  استفشاؽ  ،  یثَست ،  دل 

پضضک  صَست تشٍص ایي ػالئن تِ خطکی دّاى کِ دس ، دسد 

هشاجؼِ ًواییذ .

 

 

 

 
 

 کلسي تر یًل :
دس تیواساى  است همذاس داسٍ Dکلسی تشیَل فشم فؼال ٍیتاهیي 

 PTHهثتالء تِ ًاسسایی کلیِ تشاساس اًذاصُ کلسین ٍفسفش 

ای تایذ  ضَد . دس صهاى هصشف داسٍ تِ صَست دٍسُ تٌظین هی

 .  آصهایطات چک ضَد

ایص کلسین است کِ تا آصهایص هشتة ضهْوتشیي ػاسضِ آى اف

 ایي ػاسضِ پیطگیشی هی ضَد .

 اوًاع يیتامیه َا 

 B6 ،  اسیذ فَلیک ، لشظ آّي   ، Cٍیتاهیي  هاًٌذ ٍیتاهیي

B12   تشاساس ًیاص تیواساى طثك دستَس پضضک تجَیض هی

 گشدد .
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 مقدمٍ :

داًص  تاتَجِ تِ اّویت هصشف داسٍّا دس تیواساى دیالیضی ٍ 

        کافی ضوا ػضیضاى دسایي هَسدتِ هَاسدی اص داسٍّا پی

.تشین هی  

 

  اریتريپًئتیه )اپرکس ( 

صیش جلذی دس تضسیك ٍسیذی دٍص  ،  ٍسیذیريش تسریق : 

 هَسد ًیاص تیطتش اص صیش جلذی هی تاضذ . 

    کٌذ .  حفظ هی5/11-11تیي دٍص کافی ّوَگلَتیي سا 

ّفتِ تؼذ اص ضشٍع دسهاى تا اًجام 2کٌتشل پاسخ تِ دسهاى 

  . آصهایص چک هی ضَد

 عًارض جاوبي : 

 لختِ افضایص تؼذاد تشٍص ،  افضایص فطاس خَى 

 در زمان مصرف داري : 

 تایذ اص داسٍّای ضذ فطاس خَى تا دلت استفادُ گشدد .

 سطین غزایی کن پتاسین استفادُ گشدد. 

 

 
 وحًٌ وگُداری داري :

دس یخچال ًگْذاسی ضَد . دٍس اص ًَس خَسضیذ ٍ  

  . اص تکاى دادى ضذیذ داسٍ جلَگیشی ضَد

اص گشم کشدى  دلیمِ لثل اص هصشف دس دهای اتاق تاضذ ٍ 30

 تِ کوک هالص خَداسی ضَد .

 

 

. 

 

 

 

 

 يوًفر ) از ترکیبات آَه . ضد کم خًوي ( 

توام تیواساى دیالیضی هکول آّي سا دس حذی کِ افضایص تاس 

. داسًذ آّي دس آًْا ایجاد ضَد ًیاص  

 

 عًارض جاوبي : 

 ،دسد هفاصل  ، استفشاؽ ، تَْع  ، سشدسد  ، افت فطاس خَى 

طؼن فلض دس دّاى ػَاسض ضایغ  ، سشگیجِ  ،  دسد ػضاًی 

سٍص اص تیي 3-4ساػت پس اص تضسیك آضکاس ٍػالین طی44-24

 هی سٍد .تیص اص تضسیك داسٍ رخیشُ آّي تذى چک ضَد .
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