
®Gelclair   
Concentrated oral gel   

 
  

  
  

  :ترکیبات 
  .  که نقش محافظت از مخاط را دارد ( PVP ) پیرولیدین پلی وینیل -
  . باعث کاهش درد و مرطوب کردن مخاط میشود) سدیم هیالورونات (  هیالورونیک اسید -
      بعنوان طعم دهنده )عصاره ریشه شیرین بیان(  گلیسیریک اسید -

  :سایر ترکیبات 
، وات سدیم ، هیدروکسی اتیل سلولز، روغن کرچکبنزآب، مالتودکسترین، پروپیلن گلیکول، سوربات پتاسیم، 
  دي سدیم ادتات، بنزالکانیوم کلراید،  ساخارین سدیم

  
  : شکل دارویی 

  .  بسته است15 هر جعبه شامل   است که  میلی لیتري از ژل تغلیظ شده15بسته هاي یکبار مصرف  
  

  :مکانیسم اثر
 Gelclair سه مکانیسم موکوس دهان و از طریق  با ایجاد یک الیه هاي محافظ بر روي :   
1- Lubricating    
2- Hydrating  
3- Coating    

الیه محافظ ایجاد شده در مجاورت پایانه . بدون ایجاد خشکی، گزگز یا سوزش باعث کاهش درد می شود
  .  این اعصاب باعث تسکین سریع و طوالنی مدت درد می شود Overstimulation هاي درد از طریق 

 .ر بیماران سرطانی بهبود می یابدا بهتر شدن درد دهانی، وضعیت تغذیه اي بیمار بخصوص کیفیت زندگی دب
  : موارد مصرف 

 ، Stomatitisبر طرف کردن درد دهانی ناشی از زخم هاي دهانی با علت هاي مختلف شامل آفت، 
  .درمانیشی از رادیوتراپی و شیمی هاي دهان، موکوسیت نا تحریک ناشی از جراحی

  : روش مصرف مقدار و 
  .  استفاده شود PRN بصورت سه بار در روز و یا ) حداقل یک ساعت ( بهتر است دارو قبل از غذا  -
  .  میلی لیتر آب به خوبی مخلوط کنید15 محتویات پاکت یکبار مصرف را در یک لیوان ریخته و با  -1
ن بچرخانید بصورتیکه کلیه سطوح زبان، حلق، کام و  مخلوط را به مدت حداقل یک دقیقه بخوبی در دها-2

  .داخل لپ ها را بپوشاند سپس بیرون ریخته شود
  .ک ساعت چیزي نخورید یا نیاشامید پس از مصرف حداقل ی-3

  :عوارض جانبی 
 شکایاتی مبنی بر احساس سوزش در دهان پس از فقطی که بعد از ورود دارو به بازار انجام گرفته ، در مطالعات

 .مصرف این ژل گزارش شده است
  :موارد احتیاط و منع مصرف  

  . حداقل یک ساعت پس از مصرف دارو از خوردن و آشامیدن خودداري شود-
  . ایجاد نشد با پزشک مشورت شود اگر پس از  هفت روز مصرف دارو بهبودي-

  :نگهداري 
  . در دماي اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداري شود-
کمی کدرتر و ضخیم تر شود که اثري روي ) البته به تاریخ انقضاء توجه شود ( ممکن است به مرور زمان  ژل -

  . و اثر دارو نداردایمنی
  

  :اثر بخشی 
  درصد کاهش درد دهانی به مدت  92  باعث   Gelclair  نتایج یک مطالعه کوتاه مدت نشان می دهد که -
  .شده استو پالسب  ساعت، در مقایسه با 7  تا  5
  در مطالعه اي که روي بیماران مبتال به موکوسیت ناشی از شیمی درمانی انجام شد پس از  سه روز مصرف -

Gelclair   درصد بهبود واضح در کیفیت خوردن و آشامیدن و 83  درصد بیماران کاهش درد، در  83  در  
  .  درصد بهتر شدن شدت موکوسیت گزارش شده است57در  

  نفر مبتال 61در مطالعه اي بین   )   NSAID یک (   با بنزیدامین  Gelclair   ضد درد دهانی  اثرات-
بر اساس نتایج مطالعه مشاهده شده است که در بین  .شی از شیمی درمانی مقایسه شدبه زخم هاي دهانی نا

صحبت کردن شکایت کردند افراد کمتري از درد هنگام آشامیدن یا    مصرف می Gelclair بیمارانی که 
 توان درمجموع می.  درد کمتري ایجاد می شده استGelclair همچنین در هنگام استفاده از . داشته اند

  .   حداقل به اندازه بنزایدامین در کاهش دردهاي دهانی موثر بوده است Gelclair نتیجه گیري کرد که 
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Gel &  SPRAY®BIOXTRA  

  
Ingredients 
Lactoperoxidase 
Lactoferrin  
Lysozyme  
Muramidase  
Whey colostrum  
Xylitol  

  :کاربرد 
  دهان ی از خشک  ناشی  مشکالت  عالئم و  به منظور کاهش بزاق مصنوعی  بعنوان   و ژلاین اسپري

(Dry Mouth)خاصیت آنتی کولینرژیکی با یی هاداروخشکی دهان در اثر مصرف . ده می شود استفا
  .ها ایجاد می گرددTCAمانند آنتی سایکوتیک ها، آنتی هیستامین ها و 

  :مواد موثر 
- Lactoperoxidase   

 . و آنتی اکسیدانی استاي خواص ضد باکتريیک آنزیم پراکسیداز موجود در شیر که دار
- Lactoferrin((LF)   

 ضدئین با خاصیت یک پروت.  نیز شناخته می شودLactotransferrin (LTF)همچنین با نام 
 .  در مخاط بخصوص اشک و بزاق یافت می شود که اکثراً) و قارچباکتريضد  (میکروبی

- Lysozyme    
آنزیمی است که به دیواره سلولی باکتري ها آسیب می رساند و به مقدار بسیار زیادي در ترشحاتی مانند 

 . اشک، بزاق و مخاط وجود دارد
- Muramidase   

یک موکوپلی ساکارید که در حالت عادي در بزاق ودیگر ترشحات  وجود دارد و علیه باکتریهاي گرم 
 .مثبت موثر است

- Whey colostrum   
این ماده پس از . مانند ایمونوگلوبولین انسانی، ایجاد ایمنی اکتسابی در برابر بیماریهاي عفونی می کند

  .تزریق یک آنتی ژن خاص به گاو از شیر آن استخراج می شود 
- Xylitol  

این ماده . می شودمرتبط با قند گزیلوز که به عنوان شیرین کننده و اکسپیان در ترکیبات دارویی استفاده 
این ماده . بدلیل کارسینوژنیسیتی کمتر وعدم ایجاد پوسیدگی دندان مصرف می شودبدون قند در ترکیبات 

  .ودي محرك ترشح بزاق نیز می باشدتا حد
  :نکات قابل توجه 

  .  بیمارانی که دچار عدم تحمل به الکتوز هستند قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنند-
  . مفید است کاندیدا آلبیکانس در جلوگیري از رشد Bioxtra  بالینی حاکی از آنند که  آزمایشهاي-
  . گزارش نشده است Bioxtra   تا به حال عارضه جانبی خاصی از-
  تمام ترکیبات استفاده شده در این دارو منشا طبیعی دارند و هیچ گونه آنتی بیوتیک و یا ماده شیمیائی -

  .بنابر این این دارو براي مصرف طوالنی مدت بسیار مناسب است. نشده استدر این ترکیب استفاده 
  

  :مصرف و نگهداري 
  .قع لزوم استفاده شودایک یا دو پاف از اسپري در مو: اسپري 

 جهت راحتی در طول شب هنگام خواب، .در مواقع لزوم ژل با انگشت بروي لثه و زبان پخش شود: ژل 
  .رف شودشبها مقدار بیشتري از ژل مص
به منظور جلوگیري از آلودگی . در تماس با اکسیژن فعال می شوند Bioxtra سیستم آنزیمی محصوالت
 . بسته شود محکم فرآوردهسرپوشدارو پس از مصرف حتما 
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  آبان۱۳مرکز دارو پزشکی  خبرنامه 20/6/87         ره اولشما
 

   :انهمکار
، بهمن نورعلی پورنهاونديدکتر  میر حامد حاجی میري،  دکتر، قره تپهدکتر الچین برزگر

  دکتر حسام آشتیانی, غالمرضا هزارهدکتر 
 

گزار  از مطالب منتشر شده بر خبرنامه، آزمونی10همکاران محترم، بعد از انتشار 
 . نفر اول جوایزي اهدا خواهد شد3 که به شود می



 تاریخچه مراکز اطالع رسانی دارو سموم
  
  

از آن زمان تاکنون وضعیت .   نخستین مرکز کنترل مسمومیت آمریکا در شهر شیکاگو افتتاح شد1953در سال 
  مرکز در آمریکا وظیفه 61امروزه  . کمی و کیفی این مراکز در آمریکا با تحول گسترده اي روبرو بوده است

 ارائه خدمات کنترل مسمومیت را بر عهده دارند که توسط سازمان مراکز کنترل مسمومیت آمریکا
)AAPCC( بر اساس نتایج این ارزیابی اجازه ادامه فعالیت به آنها داده .   هر ساله مورد ارزیابی قرار می گیرند

   در سرتاسر آمریکا قابل دسترسی و 800 – 222 – 1222ماره ملی  این مراکز همگی از طریق ش. می شود
  . آماده ارائه خدمات هستند

  
  

  :فعالیت مراکز کنترل مسمومیت شامل  سه بخش اصلی است 
  خدمات بالینی  -1
 خدمات اطالع رسانی -2
 جمع آوري اطالعات و گرد آوري آماري -3
  
  

 جانبی این مراکز براي ارائه خدمات اطالع رسانی و در واقع بخش اطالع رسانی دارو و سموم یکی از بخشهاي
  .همچنین جمع آوري و گرد آوري اطالعات و واژه ها است 

هر چند بخش خدمات اطالع رسانی دارو و سموم به عنوان زیر شاخه اي از مراکز کنترل مسمومیت در آمریکا 
هاي پیشرفته سازمان ها و نهادهاي مختلف و اروپا فعالیت خود را آغاز نمودند ولی امروزه در بسیاري از کشور

ي ویژه اي نظیر دانشگاهها و بیمارستانها بسته به نوع نیاز کارکنان و یا شهروندان اقدام به تاسیس بخش ها
بیمارستانهاي حائز رتبه هاي برتر در میان بیمارستانهاي آمریکا و اکثر مراکز . نموده اندبراي ارائه خدمات 
 و زنان بخش هاي ویژه اي براي ارائه خدمات اطالع رسانی داروئی در داخل ساختار خود درمانی ویژه کودکان

بیمارستان  جان هاپکینز در نظر گرفته اند که از آن جمله میتوان مرکز اطالع رسانی دارو و سموم بیمارستان
  .راکز دیگر را نام برد از م و بسیاريرویال و مراکز اطالع رسانی دارویی بیمارستان زنان سینسیناتیکودکان 

  
  سازمان 1997با توجه به اهمیت تاسیس این مراکز و ارائه خدمات گوناگون آنها در سطح جامعه در سال  

 یک دستورالعمل منتشر نمود که در آن استانداردهاي الزم براي تاسیس مراکز  ( WHO ) بهداشت جهانی 
ن اساس بهترین مکان براي تاسیس بخش اطالع رسانی بر ای. کنترل مسمومیت با ذکر جزئیات بیان شده است

 امکان بهتر است این  ایندر صورت نبود. دارو و سموم در مجاورت بخش کنترل مسمومیت بیمارستان است
بخش در داخل ساختار دانشگاهها، در نظر گرفته شود و در نهایت اگر این مهم نیز مقدور نبود، دفتر مراکز 

  .م در داخل ساختار وزارتخانه و یا سازمان متولی بهداشت تعریف می شوداطالع رسانی دارو و سمو
مهمترین هدف بخش اطالع رسانی دارو و سموم ارائه اطالعات و توصیه هاي الزم جهت تشخیص، 

پیش آگهی، درمان مسمومیت ها و نحوه جلوگیري از آنها و همچنین ارائه اطالعات جامع و دقیق در 
صرف داروها، عوارض جانبی و تداخالت داروئی، شرایط نگهداري و نحوه مصرف مورد چگونگی و نحوه م

در گروههاي خاص نظیر سالمندان و کودکان و خانم هاي باردار و شیرده، و همچنین ارائه اطالعات 
تخصصی نظیر فارماکوکینتیک و مکانیسم اثر بخشی به کادر درمان و سالمت جامعه مشتمل بر پزشکان 

در عین حال ارائه خدمات متناسب با عموم افراد جامعه نیز از جمله . است....  پرستاران و – داروسازان –
  .اهداف این مراکز است

  
 ، بخش اطالع رسانی دارو و سموم، از منابع اطالعاتی بسیار خوبی برخوردار استبا توجه به اینکه عموماً

ی مناسب به ارائه بروشور و جزوه هاي پرسنل این بخش می توانند با گردآوري مجموعه هاي اطالعات
همچنین با گردآوري اطالعات و داده هاي حاصل از تماس . اطالعاتی در زمینه هاي گوناگون بپردازند

  .هاي تلفنی با مرکز، میتوان به موارد بسیار مهم و حساسی از عوارض ناخواسته داروها دست یافت
مراکز میتوان پاسخ بسیاري از سئواالت و راه حل بسیاري در مجموع با بهره گیري مناسب از امکانات این 

  . از مشکالت پیش روي حیطه سالمت و بهداشت جامعه را یافت
از اي ارائه خدمات اطالع رسانی دارویی و مسمومیت ها با توجه به این مهم نیاز به وجود چنین مراکزي بر

 داروخانه هاي دانشکده با عنوان مرکز نامگذاري. مدت ها قبل در نظام سالمت کشورمان احساس می شد
سسان و سیاست گذاران این  که این موضوع از ابتدا مد نظر مؤاطالع رسانی داروئی نیز نشان می دهد

  .بوده است داروخانه ها
  

  الع رسانی دارو و سموم در ایران سابقه اط
  
  

 می گردد که در آن سالها   بر60سابقه تاسیس بخش اطالع رسانی دارو و سموم در کشورمان به دهه  
ی وزارتخانه اقدام به تاسیس همراه تعدادي از فعاالن بخش دارویتعدادي از اساتید دانشکده داروسازي به 

اما این . بخش کوچکی در دل ساختار وزارتخانه براي پاسخگوئی به سئواالت داروئی از طریق تلفن نمودند
اسب اهداف، تبلیغات کم و ه مستقل، تعریف نشدن منطرح بنا به دالیل گوناگونی نظیر نداشتن بودج

 پس از چند  با استقبال در خوري از سوي جامعه و افراد حرفه اي بخش سالمت روبرو نشد ونامناسب،
,   تعدادي از اساتید دانشکده داروسازي70 مجددا از اواسط دهه .سال این مرکز به کار خود پایان داد

.  بیمارستان لقمان و معاونت دارو و غذاي وزارت بهداشت تاسیس نمودندی را درارویبخش اطالع رسانی د
عنوان مرکز اطالع رسانی  تحت   نیز  نمود و همچنان   آغاز1376 سال   را از  خود  این مرکز فعالیت

انس تهران رکز اطالع رسانی دارو و سموم اورژنین مهچ.   مشغول بکار است ( DPIC )   دارو و سموم
 در داخل ساختار اورژانس تهران با همت اساتید و دستیاران گروه بالینی دانشکده 1378ال نیز در س

  .فعالیت آن متوقف شد,  سال2داروسازي شروع به کار نمود که متاسفانه بعد از 
نشکده قوت ی در ذهن مدیران داروخانه هاي دایده ایجاد مرکز اطالع رسانی داروی  ا1385از اواسط سال  

  تحت عنوان مرکز اطالع رسانی دارو پزشکی  1386 این مرکز فعالیت خود را از دي ماه  رانجام سگرفت و
از ویژگی هاي عمده آن در نظر گرفته شدن امکان .   داروخانه آغاز نمود2  آبان در ساختمان شماره  13

  8  صبح تا  8 خود را از ساعت  هم اکنون این مرکز خدمات. آن استتوسعه کمی و کیفی در ساختار 
  .  ارائه می نماید82101شب از طریق شماره تلفن  

  
  آبان به دو گونه  خدمات فعال و خدمات غیر فعال 13خدمات ارائه شده مرکز اطالع رسانی دارو پزشکی  

خدمات غیر فعال شامل ارائه خدمات از طریق تلفن به کادر حرفه اي درمان نظیر . طبقه بندي می شود
شار خدمات فعال مرکز شامل ارائه اطالعات و انت. وسازان و همچنین عموم شهروندان استپزشکان و دار

 و همچنین تهیه و توزیع جزوه هاي گوناگون در موارد مورد نیاز داروسازان داروخانه خبرنامه و بروشور
  . هاي دانشکده در درجه اول و سایر داروسازان و پزشکان در درجه بعد می باشد

 و حضور به ین مجموعه ارائه راهکاري براي به روز رسانی اطالعات داروئی همکاران گرامیهدف نهائی ا
  . براي دریافت اطالعات الزم در مواقع ضروري در مورد داروها استعنوان نقطه قابل اتکا

  
 امیدواریم در سایه حمایتهاي شما عزیزان بتوانیم گام موثري براي ارتباط مناسب و موثر با بیماران و

همچنین فعاالن بخش سالمت جامعه از جمله پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاي موقعیت حرفه اي 
زیرا معتقدیم زمانی داروسازان هویت حرفه اي مناسبی را براي خود بازیابی می کنند . داروسازان برداریم

 به اثبات د درمان خطاهاي احتمالی رونکه اهمیت حضور خود را در بهبود کیفی درمان بیماران و کاهش
  .برسانند

 
 

 نامهدرباره این خبر
  

بخش هاي ثابت . بخش ثابت و چند بخش متغیر تشکیل شده است 2 آبان  از 13خبرنامه مرکز دارو پزشکی 
 انه هاي دانشکده داروسازيروخکه به تازگی وارد دا یی و منوگراف داروهاپروتکل هاي درمانیشامل  خبرنامه،
 تخصصی و کاربردي گوناگونی نیز به  عمومی و یا هايمقالهدر هر شماره بستگی به مقتضیات زمانی . شده اند
  .ش هاي متغیر نشریه در نظر گرفته شده استعنوان بخ

  . می باشد82101 آبان پذیراي پیشنهادات و انتقادات شما از طریق شماره تلفن 13مرکز دارو پزشکی 

 خبرنامه 
  آبان13مرکز دارو پزشکی 

 

  :وانیددر این شماره میخ
v نامهدرباره این خبر  
v  تاریخچه مراکز اطالع رسانی دارو سموم 
v  معرفی دارويGelcair®  
v دارويمعرفی  BIOXTRA® 

 20/6/87        شماره اول 


