
 

 

 بسمه تعالی

 آنچه باید درباره نگهداری دارو در منزل بدانید

پصیط ُستٌس ّ ًگِساضی آًِا ًیاظهٌس زقت ّ ضػایت یک سطی اصْل  اغلة زاضُّا زض هقاتل ًْض، حطاضت ّ ضطْتت آسیة

ًگِساضی زاضُّا زض جای ذطک ّ ذٌک است. تؼضی اظ زاضُّا ًیاظ تَ ًگِساضی زض یرچال آل  ایوٌی است. ططیقَ ایسٍ

های  های داروسازان در روش به توصیهحتوا زض ٌُگام ذطیس زاضّ .گطزز زاضًس کَ زض تطّضْض ّ تستَ تٌسی زاضّ شکط هی

 نگهداری ویژه داروها دقت فرمایید.

ی ما در  تما با سبد و یا ظرفی با عنوان ظرف دارو مواجه خواهید شد. همهاگر نگاهی به فضای کابینت خود بیاندازید ح

 .گیریم ها در نظر می فضای منزل خود فضایی را برای قرار دادن داروهای ساده مسکن و یا سرماخوردگی و ویتامین

تاریخ مصرفشان به پایان همیشه الزم است که در فواصل معینی قفسه داروها در منزل سامان دهی شود و داروهایی که 

 .گیرند به صورت مناسب دور ریخته شوند رسیده و یا دیگر مورد استفاده قرار نمی

 نگهداری دارو در کابینت

گذارد  در نگهداری دارو در منزل توجه داشته باشید از آنجایی که حرارت، نور و رطوبت بر مواد موثره داروها اثر می

های خنک و در محافظت از نور و رطوبت قرار دهید. از نگهداری داروها در کابینت بهتر است داروها را در کابینت 

ها  باالی اجاق گاز، سینک ظرفشویی، حمام و سرویس بهداشتی خودداری کنید زیرا گرما و مخصوصا رطوبت این محیط

 .بدن نداشته باشند تواند باعث تخریب داروها شده و بدین ترتیب ممکن است داروهای شما کارایی مناسبی در می

 

 نگهداری دارو در یخچال

باشد، اقدام به نگهداری  بسیاری از افراد به تصور این که بهترین فضا برای نگهداری دارو در منزل فضاهای خنک می

به  کنند اما باید توجه داشته باشید که یخچال با وجود خنک بودن به دلیل مرطوب بودن، دارو ها در فضایی مانند یخچال می

عنوان محل نگهداری تمامی داروها نیست! زیرا ممکن است رطوبت آن به داروها نفوذ کرده و اثر تخریبی بر روی آنها 

داشته باشد. فقط داروهایی که توسط دکتر داروساز و بر اساس بروشور دارویی توصیه شده است را در یخچال نگهداری 

های  ها و بعضی از قطره ها، انواع واکسن ها، شیاف های آنتی بیوتیک یونکنید. به طور مثال، انسولین، برخی از سوسپانس

 .چشمی و... را الزم است در یخچال نگهداری کنید

 .ها را پس از ترکیب با آب جوشیده سرد شده، تنها یک هفته پس از تهیه در یخچال نگهداری کنید بیوتیک ** پودر آنتی



 

 

 نگهداری داروهای روزانه

. می توان از ظروف نگهداری دارو کنند  د هستند که دارو و یا ویتامین مشخصی را روزانه مصرف میبسیاری از افرا

 استفاده نمود.

 

 

 

 

 نکات نگهداری دارو در منزل

   زض هٌعل ًگِساضی ًکٌیسحس اهکاى زاضُّایی کَ هْضز هصطف ًیستٌس ّ زاضُّای تسّى تطچسة ضا  تا. 

  َتٌسی ّ زّض اظ گطها، ضطْتت ّ ًْض هستقین آفتاب قطاض زُیس زاضّ ُا ضا حتوا زض هحلی هٌاسة ّ زض زاذل تست. 

  ّ تطذی اظ زاضّ ُا ًیاظ تَ ًگِساضی زاضّ زض یرچال زاضًس کَ ضّی تستَ تٌسی آًِا ایي هْضْع زضج ضسٍ است

قطاض گطفتي آًِا زض هحیظ تیطّى اظ یرچال هوکي است تاػث اظ تیي ضفتي ذْاظ زاضّیی آًِا ضْز. زض صْضت 

زض یرچال ًگِساضی ضْز، الظم است زاضّ زضجَ ساًتی گطاز ّ یا زض یرچال ًگِساضی ضْز یا  ۸الی  ۲زضج ػٌْاى 

زضجَ  ۲زض قسوت پاییي زضب یرچال قطاض زازٍ ضْز ّ ًَ زض قسوت فْقاًی ظیطا کَ زهای آى قسوت پاییي تط اظ 

 .و از یخ زدن آنها جلوگیری کنید .تاضس هی

 َتِتط است  ی زاضُّای هْجْز زض هٌعل ضا اظ ًظط تاضخ هصطف تطضسی کٌیس. حساقل ُط سَ هاٍ یک تاض ُو

لیستی اظ زاضُّای هْجْز زض هٌعل تِیَ ضْز ّ زض هحل ًگِساضی زاضُّا ًصة ضْز. ُط چٌس ّقت یک تاض ایي 

 .لیست تاظتیٌی ضْز. هی تْاى تاضید اًقضای ُط زاضّ ضا ُن زض ایي لیست ًْضت

 ذلْظ هازٍ  تْجَ زاضتَ تاضیس پس اظ پایاى تاضید اًقضا ساظًسٍ زاضّ تؼِسی زض ذصْظ تضویي پایساضی ّ

زٌُس ّ تطذی  زاضّیی ًساضز. تا اًقضای تاضید هصطف، تطذی اظ زاضُّا فقظ اثط ترطی ذْز ضا اظ زست هی

ُای حساسیتی ّ هسوْهیت گطزًس، تٌاتطایي اظ هصطف زاضّ پس اظ ضسیسى تاضید  تْاًٌس سثة تطّظ ّاکٌص هی

 .اًقضا ذْززاضی کٌیس

 هصطف زاضًس. سطًگ ّ یا زستکص استطیل کَ تاضید هصطف آى  سطًگ ّ زستکص استطیل ًیع تاضید اًقضای

 .گصضتَ ّ یا کاغص پْضص آًِا پاضٍ ضسٍ تاضس غیط استطیل ّ غیط قاتل استفازٍ است

 اظ هصطف پواز ّ کطم کَ تطک ذْضزٍ یا سفت ضسٍ یا ًطست کطزٍ است، تپطُیعیس ّ آى ُا ضا زّض تطیعیس. 

 ظرف نگهداری دارو هفتگی

 ظرف نگهداری دارو روزانه



 

 

  ًگِساضی ًکٌیس. ُوچٌیي تَ ضطایظ ًگِساضی زاضّ کَ ضّی جؼثَ زاضّ یا ُطگع زاضّیی ضا زض جؼثَ زاضّی زیگطی

 .زض تطّضْض آى شکط ضسٍ تْجَ کٌیس

  تْجَ زاضتَ تاضیس زاضُّا تایستی زض ظطف اصلی ذْز ًگِساضی ضًْس ذاضج کطزى آًِا اظ ظطّف ّ تقسین زض

زضصْضت زضیافت زاضّ تَ صْضت ػسزی زض تستَ تٌسی  .ُای کاغصی یا پالستیکی فساز آًِا ضا تسطیغ هی کٌس پاکت

 هٌاسة قطاض زازٍ ضْز.

 از نگهداری و مصرف داروهای فاقد برچسب معتبر جداً خودداری کنید. 

 های کوچک مصرف نکنید.  داروها را از دید و دسترس کودکان دور نگه دارید و هرگز آنها را در مقابل بچه

  .آیند صرف آن بر میچون آنها به تقلید از شما درصدد م

 گطزز ّ زض ذصْظ  ضیرتي زاضّ ُا زض سطّیس تِساضتی یا فاضالب سثة ّضّز هستقین آى تَ هحیظ ظیست هی

تٌاتطایي اظ زّض ضیرتي زاضُّای تاضید گصضتَ ّ فاسس تَ ضّش  .گطزز ُا هْجة هقاّهت هیکطّتی هی آًتی تیْتیک

 .فْق جسا ذْززاضی گطزز
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