
فوالت )به صورت کلسیمـ  الـ  متیل فوالت( ... ۴٠٠ میکروگرم
ویتامین ب ١٢ ...۵٠ میکروگرم 

 ماده موثره: 
فوالت )به صورت کلسیمـ  الـ  متیل فوالت( و ویتامین ب ١٢.
هر قرص حاوى ۴٠٠ میکروگرم ماده موثره فوالت به صورت 
کلسیم ـ ال ـ متیل فوالت و ۵٠ میکروگرم ویتامین ب ١٢ 

است.
مورد مصرف:

کمک به تامین فولیک اسید و  ویتامین ب ١٢ و با رعایت 
مقدار مصرف روزانه مطابق جدول مقادیر مجاز مکمل های 

تغذیه ای
سایر ترکیبات:

میکروکریستالین سلولوز، الکتوز، کراس کارملوز، سیلیکون 
دی اکسید، منیزیم استئارات

مقدار مصرف:
 ١ تا ٢ عدد قرص در روز یا مطابق نظر پزشک

عوارض جانبى:
موارد  مى گردد.  تحمل  خوبى  به  فوالت  معمول  به طور 
حساسیتىگزارش  واکنش  و  گوارشى  آزردگى  از  نادرى 
شده است ولى تجویز دوز باالى مشتقات فوالت مى تواند 
منجر به کرامپ، اسهال، راش، بدخوابى، آزردگى، گیجى، 
سایر  و  تهییج  گاز،  تشنج،  معده،  آزردگى  تهوع،  حالت 

عوارض گردد.
تداخالت دارویى:

سل،  ضد  خوراکى،  باردارى  ضد  صرع،  ضد  داروهاى 
آنتاگونیست هاى  و  گلوکارپیداز  الکل،  حاوى  فرآورده هاى 
تریامترن،  پریمتامین،  متوتروکسات،  مثل  اسید  فولیک 

تریمیپرامین و سولفونامیدها مى تواند منجر به کمبود فوالت 
با متوتروکسات و  از قبیل درمان  گردد. در موقعیت هایى 
آنمى  پیشرفت  از  جلوگیرى  جهت  ضدصرع  داروهاى 
مگالوبالستیک درمان با فولیک اسید و فولینیک اسید الزم 
است. کاهش غلظت سرمى فنیتوئین طى مصرف مکمل 
فوالت در مواردى گزارش شده است و احتماال چنین اثرى 

در مصرف همزمان با باربیتورات ها نیز مشاهده مى گردد.
منع مصرف:

در صورت حساسیت به هریک از اجزاى فرآورده مصرف 
روفولیک پالس رگوالر توصیه نمى گردد.

احتیاط:
آنمى  عالئم  پوشاندن  موجب  می تواند  فوالت  مصرف 
فوالت  باال،  دوزهاى  و  نادر  موارد  در  گردد.  پرنسیوس 
می تواند موجب ایجاد حمله هاى تشنجى در افراد مبتال 

به صرع گردد.
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(

پالس

رگوالر


