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 قطره هایپیران: ضد افسردگی و میگرن

تهیه شده از عصاره گیاه هوفاریقون می باشد که از آن می توانید به عنوان  قطره هایپیران

 .استفاده کنید ضد میگرن ک داروی گیاهی ضد افسردگی و ضد میگرنی

زی پورسینا بوده که برای درمان بدخوابی، ترس، این دارو محصول شرکت داروسا

 .آشفتگی های روانی، سردردهای دوران قاعدگی نیز کاربرد دارد

گیاه هفاریقون دارای ماده موثره هایپریسین بوده که در مطالعاتی برای کاهش شب اداری 

 .کودکان نیز موثر بوده است

 قطره هایپیران

ر بین کسانی که بیماری های قطره هایپیران شرکت داروسازی پورسینا مدت هاست که د

 .میگرن و یا افسردگی دارند نام آشناست و استفاده زیادی از آن شده است

https://darmangiah.com/product/%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%d9%86/
https://darmangiah.com/product/%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%d9%86/
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هفاریقون جزو گیاهان دارویی است که تحقیقات زیادی برای آن صورت گرفته است 

گیاه برتر دارویی دانست که نظر بسیاری از گیاه  5طوری که میتوان آن را در صدر 

 .جلب کرده استشناسان را به خود 

قطره هایپیران سبب بهبود خلق و خو شده و می تواند در کاهش ترس و اضطراب و 

 .استرس های روزانه نیز موثر واقع شود

  

  

 موارد مصرف قطره هایپیران

 ضد افسردگی

 ضد میگرن

 آرامبخش و بر طرف کننده بدخوابی

 کاهش شب ادراری کودکان

 کاهش سردردهای دوران قاعدگی
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 کاهش افسردگی های سنین کهولت

 "=alignرفع ترس و آشفتگی های روانی

 رهترکیبات قط

میلی گرم  0.1میلی گرم هایپریسین و در هر میلی لیتر قطره  0.58-0.8در هر قرص 

 .هایپریسین وجود دارد

  

 هوفاریقون چیست؟

هوفاریقون یکی از گیاهان دارویی معروف در زمینه بیماری های عصبی و بیماری های 

 .روانی است که در بسیاری از این قبیل داروها به کار رفته است

زیادی به گیاه سداب دارد و برای همین بهتر است که برای استفاده از محصوالت شباهت 

 .فرآوری شده آن استفاده کرد

زیرا در صورت تشخیص غلط و استفاده از سداب به جای آن امکان دارد که عوارض 

 .جانبی برای شما داشته باشد
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کان، التهاب انتهای برای درمان اختالالت مربوط به افسردگی، میگرن و شب ادراری کود

روده بزرگ و بسیاری دیگر از بیمارهای عصبی قابل استفاده بوده که نیاز به مشورت با 

 .پزشک دارد

این گیاه را می توان در دامنه کوه های البر، مازندران و چالوس و همچنین بعضی نقاط 

 .غرب کشور به صورت وحشی پیدا کرد

  

 مقدار و طریقه مصرف قطره هایپیران

صرف این دارو در افراد مختلف نشان داده است که برای رسیدن به یک اثر ایده آل، م

هفته مطابق دستور زیر مصرف نمود و در صورت لزوم ماه ها  6تا  5باید دارو را حداقل 

 .ادامه داد

 قطره هایپیران

 .قطره در آب ریخته و میل کنید 20-30مرتبه در روز  3تا  2بزرگساالن: 
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قطره در آب ریخته و میل  10-15مرتبه در روز و هر بار  2سال:  3تر از کودکان باال

 .شود

 

 قرص

 .قرص در روز)صبح، ظهر،شب( با کمی آب میل شود 3تا  2بزرگساالن: 

 .کودکان باالتر از سه سال: یک قرص در روز همراه با کمی آب میل شود

  ر حسب ماهه ب 4-6در مورد امراض عصبی می توان پس از یک دوره مصرف

 .نیاز و وضعیت بیمار مصرف آن را به تدریج کم کرده و قطع نمود

  روز قبل از شروع قاعدگی، یک  5-7برای رفع سردردهای دوران قاعدگی باید

 .یا دو مرتبه در روز و هر مرتبه یک قرص استفاده کرد

  

 نکات قابل توصیه درباره مصرف قطره هایپیران
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گام حمله های میگرنی و یا سردردهای عصبی و یا مصرف دارو در زمان شروع و یا هن

 .مصرف آن به صورت منقطع موثر نخواهد بود

 .بهترین زمان مصرف دارو پیش از نهار و یا شام است

مصرف دارو در روزهای اول و در برخی افراد ممکن است باعث تشدید سردردهای 

هفته از بین  4تا  2میگرنی و یا ناراحتی های معده شود که پس از ادامه مصرف در زمان 

 .رفته و تکرار نخواهد شد

 .این دارو همزمان با داروهای ضد ویروس)به ویژه ایندیناویر( مصرف نشود

مصرف با داروهای ضد افسردگی ممکن است سبب ایجاد حالت بی در صورت همزمانی 

 .قراری، تهوع و اختالالت گوارشی شود

 .شودمصرف هم زمان با کنتراسپتیوهای خوراکی، باعث کاهش اثربخشی این داروها می

قطع مصرف ناگهانی هایپیران ممکن است باعث افزایش سطح خونی برخی داروها 

 .گسین، تئوفیلین و وارفارین( شود)بخصوص سیکلوسپورین، دیگو
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این دارو درمان کننده میگرن نبوده، بلکه جهت تسکین درد میگرن و با دستور پزشک 

 .قابل مصرف است

  

  تداخالت دارویی

داروهای ضد افسردگی شیمیایی، داروهای ضد ایدز، داروهای مهار کننده مونو آمین 

پورین، تئوفیلین، دیگوکسین و اکسیداز، داروهای ضد بارداری خوراکی، سیکلوس

 وارفارین

  

 عوارض قرص هایپیران

تاکنون هیچ عارضه جانبی خاصی ازاشکال مختلف دارویی ساخته شده از گیاه هوفاریقون 

 .در انسان مشاهده نگردیده است

 .در موارد محدود احتمال بروز واکنش های آلرژیک و حساسیت به نور وجود دارد

 شرایط نگهداری
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 درجه سانتیگراد نگهداری شود 30دارو در دمای کمتر از 

 .دور از دسترس کودکان نگهداری شود دارو

به دلیل طبیعی بوده دارو احتمال رسوب وجود دارد در صورت مشاهده بهتر است که قبل 

 .از استفاده آن را به خوبی تکان دهید

  

  موارد منع مصرف

 .در زمان بارداری و شیردهی منع مصرف دارد

  

 بسته بندی

 .ی شوداین محصول به دو صورت قرص و قطره ارائه م

میلی لیتری همراه با بروشور در یک جعبه مقوایی ارائه  30قطره هایپیران در شیشه های 

 .می شود
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عددی به همراه بروشور در یک جعبه عرضه می  10بلیستر  3قرص هایپیران به صورت 

 .شود

 

برای خرید اینترنتی این محصول به سایت 

https://darmangiah.com/?p=21098  مراجعه کرده و یا با شماره های

 تماس بگیرید.  14:00-8:30بین ساعت  09335439013و  051-38464014

https://darmangiah.com/?p=21098

