
فوالت )به صورت کلسیمـ  الـ  متیل فوالت( ... 500 میکروگرم
ید ...150 میکروگرم 

 ماده موثره: 
فوالت )به  صورت کلسیمـ  الـ  متیل فوالت( و ید )به صورت 

پتاسیم یدید(.
هر قرص حاوى 500 میکروگرم ماده موثره فوالت به صورت 
کلسـیمـ  الـ  متیـل فـوالت و 150 میکروگرم ید به صورت 

پتاسیم یدید است.
مورد مصرف:

کمک به تامین فولیک اسید و ُید
سایر ترکیبات:

میکروکریسـتالین سـلولوز، الکتـوز، سـدیم بی کربنـات، 
دکسـتروز، کراس کارملوز، سـیلیکون دی اکسید، منیزیم 

استئارات
مقدار مصرف:

1 عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک
عوارض جانبى:

این فرآورده به طور معمول در دوز توصیه شده به خوبى 
تحمل مى گردد. موارد نادرى از آزردگى گوارشى و واکنش 
حساسیتى گزارش شده است، ولى تجویز دوز باالى این 
فرآورده می تواند منجر به کرامپ، اسهال، راش، بدخوابى، 
آزردگى، گیجى، بى حسى، ضعف دست و پا، حالت تهوع، 
آزردگى معده، تشـنج، گاز، تهییج، تشدید آکنه نوجوانى، 
آریتمـى، کم کارى و پرکارى تیروئیـد، پاروتیت، آدنوماى 

تیروئید و ضایعات کوچک روده اى گردد.
تداخالت دارویى:

در صورت مصرف داروهاى زیر، قبل از مصرف این فرآورده 

با پزشک خود مشورت نمایید:
● داروهاى ضد تیروئید

● لیتیم
● وارفارین

احتیاط:
ایـن فـرآورده صرفًا یک مکمـل تغذیه ای اسـت و جهت 

پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری نمی باشد.
●  در صورتی که به هر یک از اجزای این فرآورده حساسیت 

دارید از مصرف آن بپرهیزید.
●  از مصرف فرآورده بیش از مقدار توصیه شده پرهیز نمایید.
●  قبل از شـروع مصرف این فـرآورده، در صورت بارداری، 
شـیردهی و یا ابتال به بیماری و مصرف سایر داروها، با 

پزشک خود مشورت نمایید.
●  مصـرف فوالت مى تواند موجب پوشـاندن عالئم آنمى 
پرنسـیوس گردد. در موارد نـادر و دوزهاى باال، فوالت 
می توانـد موجـب ایجاد حمله هـاى تشـنجى در افراد 

مبتال به صرع گردد.
●  در صورت ابتال به گوآتر ندوالر، تیروئیدیت خودایمنی و 
در کودکان مبتال به سیسـتیک فایبروزیس مصرف این 

فرآورده باید با احتیاط صورت پذیرد.
شرایط نگهدارى:

این فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهدارى نمایید.
این فرآورده را در دماى کمتر از ٣٠ درجه سانتی گراد، دور 

از نور و رطوبت نگهدارى نمایید.

دارنده پروانه ساخت: هیلیا فارمد )تهران ‑ ایران(

محل ساخت: داروسازی امین )اصفهان ‑ ایران(

پریناتال


