
 برگه راهنما: اطالعات برای استفاده بیمار

 آداون

  محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون

 مخلوط ریز مغذی ها

 

 قبل از استفاده از این دارو برگه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

  ممکن است مجدد به مطالعه آن نیاز داشته باشیددارید. هخود نگ نزداین برگه را. 

 ز سواالت بیشتر، به پزشک یا داروساز مراجعه نمایید.در صورت برو 

 یا داروساز اطالع دهید. خود به پزشک راهنما این در نشده عنوان جانبی عوارض جمله از جانبی، عارضه گونه هر بروز صورت در 

 راهنما می خوانید: این در
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 آداون چیست و چه کاربردی دارد .1

 نیاز دارد. آداون دارویی است که حاوی ریزمغذی هاست. ریزمغذی ها مواد شیمیایی با مقادیر جزئی است که بدن برای انجام فعالیت طبیعی به آنها

معموال این د ارو به عنوان بخشی از رژیم  غمذایی متعمادل     آداون هنگامی که امکان مصرف خوراکی وجود ندارد، به صورت وریدی تجویز می شود.

 شده وریدی به همراه پروتئین، چربی، کربوهیدرات، امالح و ویتامینها مصرف می شود.

 درا باید بدانیقبل از مصرف آداون چه نکاتی   .2

 در موارد ذیل نباید آداون برای شما تجویز شود:

    در صورت بروز جوش یا هر واکنن  آلرییند دیینری ین ینر     (. 6حساسیت به هریک از اجزای فرموالسیون )طبق فهرست بخم

 اطالع دهید. خود به پزشد "یا تنیی نفس( فورا خارش، تورم لب یا صورت،

 انسداد صفراوی 

  ابتال به بیماریWilson (در بدن تجمع می یابدمس طی آن ی اختالل ژنتیکی که )نوع 



  کیلوگرم تجویز شود. 15آداون نباید برای کودکان با وزن کمتر از 

 موارد هشدار و احتیاط:

 .اطالع دهید خود پزشک به ،کبدی یا کلیوی  تمشکال درصورت ابتال به

 دهد. ستدرخواخون  ، بطور منظ  آزمای ممکن است جهت بررسی شرایط شما پزشک

 

 آداون و سایر داروها:

 یما داروسماز در   خمود  پزشمک  با را موضوع نمایید، مصرف است ممکن یا اید کرده مصرف تازگی به یا و کنید می مصرف دیگری داروی درصورتیکه

 بگذارید. میان

 بارداری و شیردهی:

 مشورت کنید. خود شکپزدر صورت بارداری ، شیردهی یا احتمال بارداری ، پی  از مصرف این دارو با 

 رانندگی و کار با ماشین آالت:

   آداون اثری بر رانندگی یا کار با ماشین آالت ندارد.

 نحوه تجویز آداون  .3



دوز تجمویزی   و مستقیما داخل ورید انجام می شود. تجویز می شود. تجویز به صورت انفوزیون وریدی شما برای کارشناس امور سالمتاین دارو توسط 

قبل از تجویز باید با محلمول دیگمری رقیمق شمود.      میلی لیتر در روز است. آداون 11دوز توصیه شده برای بزرگساالن  ک مشخص می شود.توسط پزش

 قبل از تجویز از نحوه آماده سازی صحیح آداون اطمینان حاصل می کنند. یا پرستارخود پزشک 

 مصرف در کودکان:

 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز است. 1/1کیلوگرم، معادل  15دوز توصیه شده برای کودکان با وزن بی  از 

 آداون مصرف بی  از حد مجاز 

ن حال چنانچمه  با ای می کنند. کنترلزیرا پزشک یا پرستار در حین درمان شما را  .امکان مصرف آداون بی  از حد تجویز شده بسیار غیر محتمل است

 اطالع دهید. به پزشک یا پرستار "ده اید، فوراآداون دریافت کر مجاز گمان کردید بی  از حد

 .بپرسید دارید، از پزشک خود یا پرستاراین دارو چنانچه سواالت بیشتری در خصوص 

 

 احتمالیعوارض جانبی  .4

یما   خمود  به پزشمک جانبی عارضه گونه ه است. با این حال در صورت بروز هر مصرف آداون گزارش نشد در رابطه باهیچ عارضه جانبی شناخته شده ای 

 پرستار اطالع دهید.

 

 آداوناز نحوه نیهداری .5



 دسترس کودکان نگهداری کنید.دید و دور از 

 .اشاره داردماه  ز مصرف این دارو خودداری کنید. تاریخ انقضا به آخرین روزتاریخ انقضای مندرج روی جعبه و ویال ابعد از پایان یافتن 

 درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. 31در دمای کمتر از 

 و داروساز بیمارستان مسئول نگهداری صحیح، تجویز و امحای انفوزیون آداون هستند. شما پزشک

مصمرف نشمود،    "چنانچمه فمورا   ساعت مصرف شمود.  24پس از رقیق کردن: افزودن آداون باید بالفاصله قبل از شروع انفوزیون صورت گیرد و باید طی 

مگر  درجه سانتیگراد باشد. 8تا  2ساعت در دمای  24نباید بی  از بطور معمول عهده مصرف کننده است و  رمسئولیت زمان و شرایط قبل از مصرف ب

 در محل کنترل شده و شرایط آسپتیک معتبر صورت گرفته باشد. رقیق سازیآنکه 

 های تایید شده بیمارستانی امحا شود. ان باید از طریق روشهرگونه داروی باقیمانده پس از درم

 محتویات بسته بندی و سایر اطالعات .6

 محتویات انفوزیون آداون 

 میلی لیتری( عبارتست از: 11مواد موثره در یک آمپول ) -

- Chromic chloride hexahydrate 53.3 μg 

- Copper chloride dihydrate 1.02 mg 
- Ferric chloride hexahydrate 5.40 mg 
- Manganese chloride tetrahydrate 198 μg 

- Potassium iodide 166 μg 

- Sodium fluoride 2.10 mg 
- Sodium molybdate dihydrate 48.5 μg 



- Sodium selenite anhydrous 173 μg 

- Zinc chloride 10.5 mg 

 .شندمی باسایر ترکیبات شامل زایلیتول، هیدروکلریک اسید و آب قابل تزریق 

 شکل آداون و محتویات بسته بندی 

 بی رنگ از ریز مغذی هاست. "آداون محلولی شفاف و تقریبا

 آمپول در یک جعبه عرضه می شود. 21به تعداد میلی لیتری و  11درآمپولهای پلی پروپیلنی به صورت محلول کنسانتره آداون 

 شرکت تولید کننده

 نروژ و سوئد –فرزنیوس کابی       

 

 آخرین بازنیری تاریخ

 2115مارچ 

 شرکت وارد کننده

 درمان یاب دارو

 


