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 تسمه تعالی

 مقدمه:

هاسی  هسیی اس هن یا اسیه ادر ن یزدر اسی ال معمیدد میا ریاد  نیداریا دورر درمیا              شیدد هیه مید     در خانه خیلی اس ما داروهایی پیدا میی 

مانید تیا تیاریص مشیز        داروهیا هندیدر در یالیاا ییا   سیه داروهیا  خانیه میا میی         مانیدال ایی     را هامل هنیا و همیشه داروهیا اایا ه میی   

دانید تیاریص مشیزد داروهیا را تایید اس ههیا   میید  تایید تیا داروهیا  تیاریص گذشیهه ریه هیزد و مشیزد دارو  تیاریص                 گذردال اما هیا می می

 گذشهه ره تاثیز  تز تد  دارد؟

سمانی است؟چگونه متوجه شویم تاریخ انقضای دارو چه   

تییاریص تدلییید و انددییا  دارو تییز رو  ،عثییه  ییزم  همدییدا  هز  پمییاد والال درا شییدر اسیی  ومییی تییدا  اس رو  ،عثییه تییه تییاریص انددییا      

دسهزسی پیدا هیزد  امیا مشی ل سمیانی اسی  هیه ،عثیه دارو دور انداخهیه میی شیدد   در ایی  سمیا  هییا راهیی و،یدد دارد هیه تیه تیاریص                   

 دا هزد؟انددا  دارو دسهزسی پی

  *قزص ها:

هییا  ماهلیی    اگییز ورآ هلدمینیییدمی  ییزم را در دسیی  تنیزییید  انه ییا  ه  رییددهایی درا شییدر اسیی   اییی  رییددها تییه رو   

ییا همیا  تیاریص اندداسیی ال ایی  تیاریص را تیا میار و سییاا        Expiration ما ی   الEXPدهید  تیاریص انددیا  دارو را نشیا  میی    

 هنندال رندا  می

 

                                                                                  
       

   *کزم ها و پماد ها:

شیدد ندشیهه شیدر اسی ال ایی        هیا و پمادهیا  تییدپی ایی  تیاریص رو  انه یا  تییدج و ،یایی هیه تییدج تسیهه میی             تزا  هیز   

 شددال تاریص معمدد رو  در ،عثه ها ندشهه می
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 *شزبت ها و قطزه ها:

تییاریص انددییا  شییزت    دییزر و داروهییا  مییایر دینییز تییه بییدر  تز،سییهه رو  تزرسییة شیشییه و رو  در ،عثییه ه  ندشییهه   

 .شدر اس 

                                          

                                           
 

  *آمپول ها:

رو  ه  تیاریص   .تدانیید تیه تزرسیة دور همدیدا ننیار هنیید       شید  اس تیاریص انددیا  هن یا میی     ها هیا تیزا  مدمی       تزا  همددا

 ندشهه شدر اس ال مم   اس  رو   سم  سز همددا یا شزت  ها تاریص انددا را ندشهه تاشندال 

                                                                                  
 

شییدندال اییی  سمییا  تییزا  داروهییا  ماهلیی  مه ییاو    سییاا اس سمییا  تدلییید منددییی مییی 3داروهییا تعیید اس گذشیی  معمییدد ***

سیاا تعید اس تدلیید اسی  و تعید اس گذشی  ایی  سمیا  تمیا  داروهیا منددیی             5اس  اما تیشیهزی  سمیا  تیزا  انددیا  داروهیا      

 ***.شدند می
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 شزایط مناسب نگهداری دارو را بدانید

هند هه در شزایط اسهاندارد نن دار  شددال شزایط اسهاندارد نن دار  هز دارو رو  ه   دارو  دط و هی درتارر ه  بدآ میتاریص مشزد هز 

سدگی هن اس  تناتز ای  تدتزی  ،ا تزا   ندشهه شدر اما تزا  تیشهز داروها شزایط مسارد  نن دار  در هدا  خشک و خنک و ا،هناب اس یص

اگز دارو سیز ندر ه هاب  .هنند شا  اسه ادر می ا  در ه  تزا  نن دار  اس داروها  ها اس   سه هه خیلی اس خاندادرنن دار  داروها حما  اس  

 ماند  در ،زیا  رطدت   زار گز    یص سد یا تی  اس حد داغ شد  ت هز اس  ه  را دور تزیشید حهی اگز تاریص انددا  ه  تما  نشدر تاشدال

 ه:عوارض داروهای تاریخ گذشت

 .گدیند ا  می یا رمز   سه Shelf Life سمانی هه دارو ماندگار اس  ابدالحا ته مد 

  
دهنیدال الثهیه نیه تیه ایی  معنیی هیه تیا گذشی  ییک            شیا  خابیی  خیدد را اس دسی  میی      ا  تیشهز داروها تا گذشه  رمز   سیه 

گییزدال تیزا  ملیاا اگیز      بیدر  میی   روس دارو هال خدام خدد را اس دسی  تدهیدال معمیدد ایی  تدیعی  شید  خابیی  تیه میزور         

دربیید خیدام خییدد را اس   02هنیید یییک سیاا گذشیهه تاشیید  ه  دارو مم ی  اسی        اس تیاریص انددیا  دارویییی هیه مشیزد مییی    

هاسیی ال  گیییزد اییی   ییاند  تیشییهز مزتیید  تییه  ییزم دسی  دادر تاشییدال اییی  هییاه  هزسییاا تییا یییک اییزیة خییام بییدر  مییی 

هیا تعید اس گذشی  مید  طیددنی اس تیاریص انددیا  هن یا          ر شیدر هیه تعدیی اس  یزم    شیدندال دیید   داروها  مایر سودتز خزاب میی 

 .اند هملنا  خدام خدد را ح ظ هزدر

 اما......                   

 

هننید و اسیه ادر اس هن یا تسییار خدزنیا. اسی ال در وا یر  دیط          شا  میداد سیمی اس خیدد تدلیید میی      تعدی اس داروها تا گذش  سما  انددا 

شیدد و شیما تیه رنیدا  مشیزد       دهید و هیدا  دارو سیمی میی     تداننید تندینید هیدا  دارو خدابی  را اس دسی  میی       داروساسا  می پشش ا  و

هیا در بیدر  تیاریص گذشیهه تیدد  تثیدیل تیه         تیزا  ملیاا خیاندادر تهزاسیاهلی     .هنندر ت هز اسی  داروهیا  تیاریص گذشیهه را دور تزیشیید     

 .دنشد د هن ا تارث پیدای  مش ال  هلید  زیک  زهوردر شیمیایی ،انثی سمی شدر و مش

 

هنیدال هیز نیدا دارو تسیهه تیه ،امید ییا میایر تیدد  و           ها تیشهزی  رمز را تی  داروها دارند اما رمز داروهیا  ماهلی  تیا هیا  یزآ میی        زم

و تییه شیزطی هیه تییاس    هیا  رشییا میداد نن دارنیدر دارنید     ا  هیه در ه  و،ییدد دارد  رمیز خابیی داردال تیزا  ملییاا  دیزر      میداد نن دارنیدر  

دارو را تمیا  هنیید رید      ه هیه  3هیا را تیاس هزدیید تایید حیداهلز  یزد        انید امیا اگیز در ایی   دیزر      نشدند تا پایا  تاریص انددا  اتل اسه ادر

گیز  شیددال الثهیه ایی  در بیدرتی اسی  هیه اس  ابیله  دیزر را داخیل رشیا تزیشییدال ا            گییزد و هلیددر میی    ها  یزار میی   دارو در معزض تاههز 

دهیید و هلییددر  نید.  ییزد  دییزر تیا رشییا تمییا  پیییدا هیزد تاییید تال ابییله ه  را دور تزیشییید رید  اسییهزیل تییدد  خییدد را اس دسی  مییی     

 .اند را ها تاید تال ابله تعد اس مشزد دور تینداسید ها  اشک مشندری هه تزا  یک تار مشزد طزاحی شدر شددال  دزر می

 داروهای منقضی را چه باید کزد؟

 
هییا و  هییا  تییاریص گذشییهه را تاییید دور تزیشیییدال ت هییز اسیی  اییی  داروهییا را در پالسییهیک تدیلییید و دور تزیشیییدال شییزت       دارو

هیا  هن یا را دور تزیشییدال الثهیه دور ریایه  داروهیا تایید تیا احهییا  بیدر             ها را اوا در  ااالب خیالی هنیید تعید شیشیه      دزر
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تداننید تیزا  مطییط سیسی  خدزنیا. تاشیندال ایی  داروهیا ریالور           گیذرد میی   یتنیزدال تعدی اس داروها و هی تاریص مشزد هن یا می  

تداننید وارد ،زییا  هب سیزسمینیی شیدند      تدانند تیزا  حیدانیا  و مطییط سیسی  هیا خدزنیا. تاشیندال میلال میی          ها  می تز انسا 

 .و مناتر هب را هلددر هنند

  
ا  خیدردر شیدند و تیه هن یا هسییة تزسیانند تیه همیی          ته رالور مم   اس  تدسط حیداناتی ملیل سی   گزتیه ییا حهیی پزنیدگ      

سییاس مشییدر  هنیییدال اگییز دارو  ،ییشو  دلیییل ت هییز اسیی  اگییز دارو  تییاریص گذشییهه در خانییه دارییید درتییارر ه  تییا پششییک یییا دارو

شیدند ت هیز اسی  هن یا را تیه مزاهیش درمیانی تطدییل دهییدال هیالا احمیز هیا ایی                داروهیایی تیدد هیه تعید اس انددیا سیمی میی       

هیا تایید    رسیاند  تیه مطییط اس تیی  تثیزدال تیزا  همدیدا        گییزد تیا تیا شیزایط درسی  و تیدو  هسییة        روها را اس شما تطدیل میدا

ریشنید امیا اگیز در     دهیید هن یا خددشیا  طثی  ابیدا ایایعا  را دور میی        د   تیشهز  هنیدال اگز در درماننار تشریی  انهیا  میی   

 .انداسید حهما ه  را در هاغذ تدیلید تا تارث انهداا تیمار  نشدند هنید و سزن  تا سدس  را دور می خانه تشری  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داروساز-درویش پوردکتر   


