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دارنـده پروانـه سـاخت: شرکـت دارو افشـان شـایگـان

محل ساخت و بسته بندی: شرکت ھگمتان داروی غرب

ویتامین K2 (MK7) :              2 میکـروگرم.

- بیماری کبدی

 - موارد حساسیت به ویتامین آ،  ویتامین د3 و ویتامین کا2

- رشد ، شکل گیری و تقویت استحکام استخوان ها

- تقـویت قدرت عضالنی

- سالمت بینایی

- کمک به افزایش اشتها

- رشد همـه بـافت هـای بدن

مقدار مصرف این فـرآورده برای کودکان زیر ۴ سال از طریق خوراکی به میـزان یک میلی لیتر 

هر یک میلی لیتر حاوی: 

طبق دستـور پزشک یا مقادیر توصیه شده مصرف گردد و از مصـرف بیش از اندازه خودداری 

مصرف در بارداری و شیردهی:

مقدار و نحوه مصرف:

 ویتامینK  در شیـر تـرشح نمـی شود و با مصـرف این دارو هیچ گـونه مشکـل بالینـی در دوران

 ویتامین A در بارداری در گروه X طبقه بندی شده است و نباید در دوران بارداری مصرف گردد ولی 

در خصوص مصرف آن در دوران شیردهی مشکالتی گزارش نشده است.

ویتامین A :                            1500 واحد بین المللی.

می باشد که با طعم مطلوب شیـر برای مصـرف در نوزادان و کودکان تهیه شده است.

طعـم دهنده.

 - موارد هایپرویتامینوز

پلی سوربـات ۸۰، متیـل پارابن، پروپیـل پارابن، پروپیلـن گلیکـول، سوربیتـول، گـلیسیـرین، 

ترکیبات:

�د:قبل از مصرف این  در موارد زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت نما فرآورده

 - هپاتیت ویروسی

 (Mk7) K2 و ویتـامین D3 ویتـامین ، A قطـره خـوراکی پدیا آ.د پالس کا حـاوی ویتامین

-  مشکالت مزمن کلیوی

ویتامین D3 :                          600 واحد بین المللی.

 - در صورت مصرف داروهایی نظیر ایزوترتینـوئین، تتراسایکلین، ویتامین E، داروهای آنتی اسید 

و فرآورده هـای حاوی کلسیـم با احتیـاط مصرف شود.

- کمک به تامین ویتامین A ، ویتامین D3 و ویتامین K2 مورد نیاز نوزادان و کودکان 

 - نقص فعـالیت قلبـی 

مواد جانبی:

 - وجود هر نوع بیمـاری خصوصی

 - حساسیت به هر نوع ویتامین و رنگ

 - هایپـرفسفاتمی

موارد مصرف:

روزانه، طبق تجویز پزشک معالج است.

موارد احتیاط:

گردد.

 ویتامین D در بارداری در گروه C طبقه بندی شده اسـت و در شـیردهی مطالعات چندانی بر روی 

آن صورت نگرفته است.

 ویتامین K در بارداری در گروه C(در سه ماهه سوم بارداری گروه X) طبقه بندی شده است.

 شیـر دهی گزارش نشده است. 

 ویتامین A: مصـرف بیش از حد ویتامین A می تواند منجـر به یرقـان، تهوع، از دادن 

اشتهـا، تحـریک پذیری، استفـراغ و حتی ریزش مو شود.

عوارض جانبی:

عوارضی که نیاز به توجه پزشک دارند:

ویتامینD: دردهای استخـوانی، یبوست، اسهـال، تکـرر ادرار، گیجی و خواب آلودگی، تهوع، 

طعـم فلزی در دهان و مشکالت قلبی عروقی.

 ویتامین K: سردرد، سرگیجـه، حرکـات تشنجی، نبض سریع و ضعیف، آریتمی قلبـی، بثورات 

آلرژیک، خارش، کهیر، تعریق، برافروختگی، اریتم، تهوع، استفراغ. 

هشدارها:

شرايط نگهداری:

- دور از نور و رطوبت و در دمـای کمتر از 30 درجه سانتیگـراد نگهـداری شود.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نما�د. 

- پس از هر بار مصـرف درب بطری ببندید و داخل جعبه قـرار دهید.

مکمـل های ویتامین A در صورت وجود هیپـرویتامینوز، اکیدا نباید مصرف شود.

بسته بندی:

قطره خوراکی پدیا آ.د پالس کا در شیشه های قهـوه ای 30 میلی لیتری با درپوش پالستیکی 

و قطره چکان مدرج، داخل جعبه ارائه می گردد.

نمی باشد.

این فـرآورده صـرفا مکمل رژیمی - غذایی بوده و جهت تشخیص ، درمـان و پیشگیـری از بیماری 
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