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            در شرایط آب و هوایی گرم همان طور که

قبال ذکر شد برای خنک نههه  داشه ه              

فرآورده می توان از آب فهریهش شهده در              

بطری های پالس یکی، یخ خشک، یخ های       

 ژل  ای و ... اس فاده نمود.

 

         سرنگ، تجهیشات کن رل قند خون مانهنهد

دس هاه کن رل قند خون و نوار و مهیهان            

وعده، آب نبات، چند حب  قند و یها آب             

 میوه ب  همراه داش   باشید.  

 

 

 

 

 

 

 

 بیماران دیابتی توجه کنند:

     قرارگرف   انسولی  در دمای خیلی باال و

یا دمای خیلی پائی  منجر ب  تخریب آن     

می شود در حالی ک  فرآورده ههای بهاز           

 03الهی      82شده در دمای اتاق ب  مدت       

روز قابل نههداری اسه.. ویهال هها و               

کارتریج های قلم انسولی  ک  در طهول          

سفر باز نشده باید در یخچال نهههههداری      

 شود.

 

 نکاتی در خصوص

 نگهداری و استفاده از داروها  

 در سفر

 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران



             در مواقعی ک  دارو باید با غهاا مرهر

شود آب و میان وعده غاایی همراه خود        

 داش   باشید. 

        در خروص داروهای یخچالی و یا خنک

نه  داش   فرآورده ههای دارویهی در           

شرایط آب و هوایی گرم می توان آنها را         

در یک کیس ، پاک. یا بس   عایق قهرار         

داده و در کنار آن از یخ های ژهله  ای،             

آب فریش شده در بطری های پالس یکی،       

 یخ خشک و ... اس فاده نمود.

              به ر اس. یک کیف دس هی به  ههمهراه

داش   باشید و داروهای خود را در کهیهف          

دس ی حمل کنید تا در حیه  سهفهر در             

صورت لشوم از آنها اس فاده کهنهیهد. ایه              

مسال  بویژه در مسافرت های هوایی حائهش        

اهمی. اس. و توصی  می شهود از قهرار           

دادن داروها در چمدانی ک  ب  قسم. بهار         

سپرده می شود ب  عل. تاثیر تهیهیهیهرات           

 دمایی بر ترکیبات دارویی خودداری شود.

           هرگش چند داروی مخ لف را در یک ظهر

یا بس   بندی مش رک قرار نهدههیهد. در            

صورت امکان دارو یا داروها را در ظرو  یا         

بس   بندی اصلی خود نههداری کنید. ای         

اقدام ب  تشخیص سهاده تهر داروهها و              

جلوگیری از سردرگمی ههنهههام مرهر           

 داروها کمک می کند.

                تاریخ انقضاء داروها را کنه هرل کهنهیهد تها

مطمئ  شوید در طول سفر داروها منقهضهی         

 نمی شوند.

            داروها را در جای خشک و خنک و ب  دور از

تماس مس قیم با نور خورشیهد نهههههداری           

کنید. ح ی اگر داروها داخل چمدان و یا هر          

وسیل  دیهری قرار داده شده باشند ههرگهش          

آنها را در بخش هایی مانند جعب  داشبورد و         

 یا صندوق عقب اتومبیل قرار ندهید.

 

          داروها را در جای مرطوب )مانند حمام(، بهر

روی وسایل الک رونیک گرم مانند تلویشیهون،       

در معرض نور مس قیم خورشید و یا طاقچه          

 قرار ندهید.

 

در صورتیکه از دارو استفاده می کنیم هنگام        

 سفر باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم:

           اب دا لیس ی از کلی  داروههای مرهرفهی

خود تهی  کنید. به ر اس. نام پهششهکهی       

ک  دارو یا داروهای شما را تجویش نمهوده         

ب  عالوه دوز و تعداد دفعات مرر  ههر          

یک از داروها ثب. نمائید. ای  لیس. به            

شما کمک خواهد کرد تا مطمئ  شهویهد    

هیچ موردی را از قلم نیانداخ   ایهد. در           

صورت امکان نسخ  مربوط ب  داروههای        

مررفی و یا کپی آن را ههمهراه خهود              

 داش   باشید.

               در طول سفر مقدار کهافهی از دارو یها

داروهای مررفی را همراه خود داشه ه          

 باشید.


