


راهنمای مصرف کپسول

نئو تک

کپلت نروطب توسط شرکت

داروسازی یاقوت دارو درمان  عرضه

می گردد.

ساخت ایران

بعضی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر

چه همه ی این عوارض در یک فرد دیده
نمی شود. در صورت بروز عوارض زیر با

پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید:

آلرژی، سرگیجه، مشکالت گوارشی، عرق

کردن، راش، سر درد،تنگی نفس، بی

خوابی، حالت تهوع، اسهال، ضعف،

قرمزی چشم ، حالت تهوع، خونریزی، نفخ

شکم

تداخالت دارویی: داروهای مهار کننده

صرع، دارو های ضد انعقاد/ضد پالکت،
دارو های ضد تشنج ( والپروئیک اسید،
گاباپنتین و... )شیمی درمانی، بتا بالکر ها

مهار کننده های کانال کلسیم، ،

دیگوکسین، نیترات ها، مهار کننده های

PDE_5، بوسپیرون، افاویرنز، فلوکستین،
هیدروکلروتیازید، ایبوپروفن، ترازودون،

CYPمخمر قرمز،مهار کننده ،K ویتامین

3A4، لیتیم ،پیش ساز  پی گلیکوپروتئین،
وین بالستین، تئوفیلین،  کتوکونازول

،PTT، LDL :تداخالت آزمایشگاهی

کلسترول،آنزیم های کبدی،هموگلوبین

A1C، T4

شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک،

دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت،
درون جعبه و در دمای کمتر از ۳۰ درجه

سانتی گراد نگهداری کنید.

فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان
نگهداری کنید.

از نگهداری و مصرف فرآورده تاریخ

گذشته خودداری نمایید.

"اهم مطالب مرتبط با فرآورده در برگه راهنما

عنوان شده است. برای کسب اطالعات بیشتر

می توانید با پزشک، داروساز یا متخصص تغذیه

تماس حاصل فرمایید"

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به صندوق

پستی:     ۱۵۱۱۷۶۵۶۱۳ و یا پست الکترونیکی:

 Excom5@yaghootdaroo.com 
ارسال فرمایید.

مراجع و منابع:

Natural medicine comprehensive
Database 2013

تاریخ تدوین : خرداد ۱۴۰۰

نام فرآورده:  کپسول  نئو تک
این فرآورده با نام تجاری نئو تک به شکل

۶۰  عدد کپسول در یک قوطی پِت به

همراه بروشور در جعبه عرضه میگردد.

هر کپسول حاوی مواد به مقادیر زیر می
باشد:

- دی اچ آ : ۳۰۰ میلی گرم
- ال گلوتامین: ۲۵۰ میلی گرم
- زالزالک بری:  ۱۰۰ میلی گرم
- جینکو بایلوبا: ۶۰ میلی گرم

- رزماری: ۵۰ میلی گرم
- کو کیو ۱۰: ۵ میلی گرم

- فلفل بلند: ۵ میلی گرم
موارد مصرف:

کمک به تقویت و بهبود حافظه و -
یادگیری

- کمک به افزایش تمرکز
راهنمای عمومی:اطالعات مندرج در این

بروشور در جهت افزودن به دانش عمومی

بوده و جایگزین تشخیص پزشک نمی

باشد.  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و

یا هر گونه پرسش با پزشک و یا دکتر

داروساز خود مشورت کنید.

موارد منع مصرف: در افرادی دچار

بیماری های دیابت،صرع و قلبی عروقی

هستن، این فرآورده منع مصرف دارد.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

در دوران بارداری منع مصرف دارد. در
دوران شیردهی قبل مصرف با پزشک

خود مشورت نمایید.
موارد احتیاط : در صورت حساسیت به
هر یک از مواد آین فراورده، از مصرف آن

خودداری نمایید.

موارد هشدار : فاصله 2 هفته ای

مصرف فرآورده با عمل جراحی رعایت

شود.
بیشتر از دوز پیشنهادی مصرف نشود.

مقدار و نحوه مصرف فرآورده: به طور
کلی مقدار و نحوه مصرف توسط پزشک

مشخص میگردد، اما مقدار مصرف

معمول به شرح زیر است:

- بزرگساالن :روزانه ۲ کپسول بعد از غذا
به صورت خوراکی مصرف شود.

کودکان 10 الی 15 سال :روزانه 1 -
کپسول بعد از غذا به صورت خوراکی

مصرف شود.

عوارض جانبی: هر فرآورده به موازات

اثرات درمانی ممکن است باعث بروز

نروطب یاقوت دارو
کپسول
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