پ( ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎط :

اوﺳﺘﺌﻮدﯾﻦ

®

ﮔﻠﻮﮐﻮزاﻣﯿﻦ/ﮐﻨﺪروﯾﺘﯿﻦ/اماسام

®

Osteodyn

Glucosamine / Chondroitin / MSM

ﺷﮑﻞ ﻓﺮآورده  :ﺷﺮﺑﺖ  250ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮي

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻫﺮ  15ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ :
Glucosamine Hcl ………………………………… 1500 mg
Chondroitin Sulfate Sodium …………………..… 750 mg
MSM (Methyl Sulfonyl Methane) ………….....… 400 mg
ﻣﻮاد ﺟﺎﻧﺒﯽ  :ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ اﺳﯿﺪ  ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮرﺑﺎت  ،ﺳﺪﯾﻢ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ  ،ﺳﻮرﺑﯿﺘﻮل  ،ﮐﺎراﻣﻞ  ،ﺳﻮﮐﺮاﻟﻮز  ،ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﯿﻞ  ،اﺳﺎﻧﺲ
دﺳﺘﻪ داروﯾﯽ  :ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و آﺛﺎر درﻣﺎﻧﯽ :
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻣﻔﺎﺻﻞ
از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻠﺎﺋﻢ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ درد و اﻟﺘﻬﺎب
ﮔﻠﻮﮐﻮزآﻣﯿﻦ ﻣﺎده ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﮐﻮﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎ ،ﻣﻮﮐﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و ﮐﯿﺘﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﮔﻠﻮﮐﻮزآﻣﯿﻦ و ﮐﻨﺪروﺋﯿﺘﯿﻦ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﻀـــﺮوف در ﺑﺪن ﻧﻘﺶ
ﺑﺴــﺰاﺋﯽ دارﻧﺪ و از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﻀــﺮوف و ﮐﺎﻫﺶ آن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ،ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﺮﻋﺖ راه رﻓﺘﻦ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ درد و
ﺧﺸـﮑﯽ در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺼـﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي ،ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف داروﻫﺎ را در ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺘﯿﻞ ﺳـــﻮﻟﻔﻮﻧﯿﻞ ﻣﺘﺎن )  ،( MSMﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎ را در ﺑﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺎده و ﮔﻠﻮﮐﻮزآﻣﯿﻦ و ﮐﻨﺪروﯾﺘﯿﻦ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ
ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﻏﻀﺮوف ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻠﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﯾﺖ و دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد.
اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻠﻮﮐﻮزآﻣﯿﻦ ،ﮐﻨﺪروﯾﺘﯿﻦ و  MSMﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺑﺪن ﺟﺬب ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻟﻒ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ :
در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻠﺎ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﻧﻘﺺ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده و در ﻃﻮل ﻣﺼـﺮف  ،ﻣﯿﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد .ﺗﻨﻈﯿﻢ
دوز اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﺎت ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ،ﮐﻠﺴﺘﺮول ،ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺼـﺮف ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﯾﺎدآوردن آن را ﻣﺼـﺮف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ وﻟﯽ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺼــﺮف دوز ﺑﻌﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺮدن دوز ﻣﺼﺮف ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺣﺎوي ﮐﯿﺘﻮزان )  ( Chitosanﮐﻪ در درﻣﺎن ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺳﻢ ،ﻧﻘﺺ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ ،ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ،ﭼﺎﻗﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،داﺷﺘﻦ رژﯾﻢ ﮐﻢ ﻧﻤﮏ.
در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و داروﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ وارﻓﺎرﯾﻦ.
ت(ﻣﻘﺪار و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﻓﺮاورده :
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻟﺎي  12ﺳﺎل 1 :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ )ﻣﻌﺎدل  15ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( روزاﻧﻪ.
ﻓﺮآورده را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آب ﯾﺎ آب ﻣﯿﻮه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮد.
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻓﺮآورده در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺳﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺧﻮب ﺗﮑﺎن دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ،ﻓﺮآورده را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻏﺬا )ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ( ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ث (ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ:
ﻫﺮ ﻓﺮآورده ﺑﻪ ﻣﻮازات اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻮارض ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺸـﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض در ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ.
ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ :درد ﺷﮑﻤﯽ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ ،اﺳﻬﺎل ،ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ،ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ ،ﺳﺮدرد ،ﺗﻬﻮع
ﻋﻮارض ﻏﯿﺮ ﺷﺎﯾﻊ :ﻓﻠﺎﺷﯿﻨﮓ ،ﮐﻬﯿﺮ ،راش
در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻋﻠﺎﺋﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮآورده ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻬﯿﺮ ،ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻨﻔﺲ ،ﺗﻮرم ﺻﻮرت و ﻟﺐ ﻫﺎ و ﮔﻠﻮ ،ﻣﺼﺮف دارو را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ج (ﺗﺪاﺧﻠﺎت داروﯾﯽ :
اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدي وارﻓﺎرﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﮐﻮزآﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
چ (ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف :
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺪف ).(shellﬁsh
ح (ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري :
ﻓﺮآورده را در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از  30درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري و از ﯾﺦ زدﮔﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻓﺮآورده را دور از دﺳﺘﺮس اﻃﻔﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
خ (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي :
ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزي رﻫﺎ ﺷﺮﺑﺖ اوﺳﺘﺌﻮدﯾﻦ® را در ﻇﺮوف ﭘﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  250ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮوﺷﻮر ،درون ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب( ﻣﺼﺮف در دوران ﺑﺎرداري و ﺷﯿﺮ دﻫﯽ :

اﻃﻠﺎﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪون ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺮدد.
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