
 کلترا در کودکان (Pellets) دانه دارراهنمای تجویز کپسول های 

 توجه!

بلعیده شود. جنس پوشش کپسول خوراکی بصورت کامل کلترا  دانه دارهرگز نباید کپسول های 

 نیست 

 باشند:غذای نرم ماه که قادر به بلع  6برای شیرخواران و بچه های باالی 

 عبه را جکرده و بالفاصله درب ج درب جعبه کپسول ها را باز کنید و تعدادی کپسول که الزم است خار

 ببندید. کپسول ها را روی یک سطح تمیز قرار دهید

 ود. سپس ش تا کپسول باز و به بیرون بکشید دو انتهای کپسول را بگیرید و در دو جهت مخالف بچرخانید

اشق د  )در حد یک قیمحتویات آن در ظرف غذای حاوی مقدار کمی از غذای کودک )نظیر پوره( بریز

 زیر توجه کنید.باشد کافیست(. به تصویر 

 

 

 

 

  های دارویی داخل کپسول را خرد کرد یا در غذا حل کرد یا جوید. باید سریع بلعیده شوددانه نباید 

  مقدار غذایی که دارو در آن ریخته می شود در حدی باشد که کودک بتواند تمام آن را همراه با داروی

ودک تمام غذا را بخورد و طی آن نوبت دارویی خود را باید خیلی کم باشد تا ک پس ریخته شده بلع کند.

 به کودک بخورانیدری( و در ادامه چند قاشق غذا قاشق چایخو یا چند کامال مصرف کند )غذا در حد یک

 شویدمطمئن  یشتا از خوردن داروها

  هرگز مخلوط دارو و غذا را برای وعده های بعد نگهداری نکنید  

  را حتما دور بیندازیدپوسته کپسول 

 

 



 :ماه 6برای شیرخواران زیر 

حل دارو را در شیر  وجود ندارد و نیز نبایداین شکل دارو در شیرخواران با توجه به این که تجربه چندانی در مورد 

 استفاده نمایند. لترااز شربت ک هتر استکلترا توصیه نمی شود و ب دانه دارنمود، فعال در این گروه تجویز کپسول های 

 ست. ادوز داروی کلترا در اشکال مختلف دارویی و بر اساس وزن کودک نشان داده شده  1در جدول شماره 

ین فرم بدیهی است که انتخاب شکل دارویی بر اساس الویت و پذیرش کودک خواهد بود و الزم است مقبول تر

تهیه و آماده سازی  جرای دستورات نحوهاضمنا والدین باید توانایی دارویی از طرف کودک، مورد استفاده قرار گیرد. 

و عدد قرص ددر صورتی که کودک بتواند بلع کند به جای را برای کودک خود داشته باشند. دانه دارکپسول های 

 استفاده نمائید. mg 200/50می توانید از یک قرص بالغین  mg 100/25کلترا 

 

 و کودکان. اشکال دارویی و دوز کلترا در شیرخواران 1جدول شماره 

وزن به 

 کیلوگرم

کلترا دانه دارکپسول   
40/10  mg 

 شربت کلترا
80/20  mg 

 قرص کلترا
100/25  mg 

 صبح عصر صبح عصر صبح عصر 

3-4.9       * 2 2 1 ml 1 ml   

5-5.9 2 2 1 ml 1 ml   
6-9.9 3 3 1.5 ml 1.5 ml   

10-13.9 4 4 2 ml 2 ml 2 1 
14-19.9 5 5 2.5 ml 2.5 ml 2 2 

20-24.9   3 ml 3 ml 2 2 

25-29.9 7 7   3 3 
30-34.9 8 8   3 3 

 

    (، اقدام به تجویز آن نمودپوینت نظر فوکالماه ممکن است در شرایط خاص و تحت  3-6در گروه سنی )* 

 

 


