
مالتونین
مکمل

60 قرص باز شونده در دهان مالتونین 3 میلى گرم، با اسانس تمشک
توضیحات عمومى(مکانیسم اثر): مالتونین هورمونى است که به طور طبیعى در بدن یافت مى شود. وظیفه اصلى مالتونین در 
بدن تنظیم چرخه شب و روز یا چرخه خواب و بیدارى است. تاریکى باعث تولید بیشتر مالتونین در بدن مى شود که به بدن عالمت 
آماده سازى براى خواب مى دهد. نور تولید مالتونین را کاهش مى دهد و به بدن عالمت مى دهد تا آماده بیدارى شود. برخى از 
افرادى که در خواب مشکل دارند میزان مالتونین کمى دارند. قرص مالتونین جهت تنظیم ساعت داخلى بدن، بهبود خواب در 
شرایط مختلف مثال، براى جت لگ، اختالل خواب در افراد با شیفت کارى شبانه، مشکل در شروع خواب، اختالل خواب غیر 24 

ساعته در افراد نابینا استفاده مى گردد.
موارد مصرف:  کمک به تنظیم خواب

مقدار و نحوه مصرف عمومى: نیم ساعت قبل از خواب یک عدد در دهان گذاشته تا باز شود یا طبق دستور پزشک یا داروساز 
مصرف شود.

موارد منع مصرف: در صورت وجود هر گونه حساسیت به اجزا فرآورده، اختالالت خونریزى، افسردگى، دیابت، فشار خون باال، 
اختالالت تشنج و گیرندگان پیوند; قبل از مصرف با پزشک یا داروساز خود مشورت نمائید.

موارد احتیاط مصرف: چهار تا پنج ساعت پس از مصرف مالتونین از رانندگى یا کار با ماشین آالت سنگین بپرهیزید. از مصرف 
مقادیر بیشتر از حد مجاز و خودسرانه  این فرآورده اجتناب نمائید.

مصرف در دوران باردارى و شیردهى: در مورد ایمنى مالتونین اطالعات کافى در دست نیست، بهتر است از مالتونین در دوران 
باردارى یا تالش براى باردار شدن و شیردهى استفاده نکنید.

تداخالت دارویى: در صورت استفاده همزمان از سایر داروها یا مکمل ها حتماً پزشک خود را مطلع نمائید.
مایکوفنوالت،  موروموناب،  داکلیزوماب،  سیکلوسپورین،  باسیلیکیماب،  (آزاتیوپرین،  ایمنى  سیستم  کاهنده  داروهاى 
کلوپیدوگرل،  (آسپیرین،  پالکت  انعقاد/ضد  ضد  داروهاى  کورتیکواستروئیدها)،  پردنیزون،  سیرولیموس،  تاکرولیموس، 
دیکلوفناك، ایبوپروفن، ناپروکسن، دالتپارین، انوکساپارین، هپارین، وارفارین)، نیفدیپین، وراپامیل، فلومازنیل، داروهاى 
اتینیل  لوونورژسترل،  و  استرادیول  (اتینیل  باردارى  ضد  هاى  قرص  زولپیدم)،  فنوباربیتال،  لورازپام،  (کلونازپام،  آرامبخش 
پیوگلیتازون،  انسولین،  گلیبوراید،  (گلیمپیرید،  دیابت  داروهاى  فلوووکسامین،  نوراتیندرون)،کافئین،  و  استرادیول 

روزیگلیتازون، کلروپروپامید، گلیپیزید، تولبوتامید).
عوارض جانبى: عوارض جانبى در مصرف این مکمل شایع نمى باشد. از عوارض این مکمل مى توان به سردرد، احساس افسردگى 
کوتاه مدت، خواب آلودگى روزانه، سرگیجه، دل درد اشاره نمود. در صورت تداوم یا بدتر شدن هر یک از این عوارض، سریعاً با 

پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید.
مصرف بیش از حد( مسمومیت): در صورت بروز عوارض شدید یا مصرف بیش از حد توصیه شده دارو، از مصرف دارو خوددارى 

نموده و سریعاً به مراکز درمانى مراجعه نمائید.
شرایط نگهدارى: فرآورده را دور از نور، رطوبت و در دماى کمتر از 30 درجه سانتى گراد نگهدارى نمائید.
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Supplement

60 ODT Tablets Melatonin 3mg in a Bottle

Product Description (mechanism of action): Melatonin is a hormone found naturally in the body. 

Melatonin's main job in the body is to regulate night and day cycles or sleep-wake cycles. Darkness 

causes the body to produce more melatonin, which signals the body to prepare for sleep. Light 

decreases melatonin production and signals the body to prepare for being awake. Some people who 

have trouble sleeping have low levels of melatonin. Taking melatonin by mouth to adjust the body's 

internal clock. Melatonin is most commonly used for insomnia and improving sleep in di�erent 

conditions. For example, it is used for jet lag, shift-work disorder, Trouble falling asleep, Non-24-hour 

sleep wake disorder in blind person.

Indications: Help to Regulate Sleep Cycle

Administration:  tablet 30min before sleep dissolve in a mouth.

Contraindication: Hypersensitivity to product components, Bleeding disorders, Depression, 

Diabetes, High blood pressure, Seizure disorders, Transplant recipients.

Precautions: Do not drive or use machinery for four to �ve hours after taking melatonin. Avoid 

consuming excessive amounts of this product.

Lactation & pregnancy:  Not enough is known about the safety of melatonin, until more is known, it 

is best not to use melatonin while pregnant or trying to become pregnant & Breast-feeding.

Drug interactions: Be sure to tell your doctor if you are taking any other medicines at the same time. 

Sedative medications (clonazepam, lorazepam, phenobarbital, zolpidem), Ca�eine, Fluvoxamine, 

Antidiabetes drugs(glimepiride, glyburide, insulin, pioglitazone, rosiglitazone, chlorpropamide, 

glipizide, tolbutamide), Immunosuppressants(azathioprine, basiliximab, cyclosporine, daclizumab, 

muromonab-CD3, mycophenolate, tacrolimus, sirolimus, prednisone, corticosteroids), 

Anticoagulant/Antiplatelet drugs (aspirin, clopidogrel, diclofenac, ibuprofen, naproxen, dalteparin, 

enoxaparin, heparin, warfarin), Nifedipine, Verapamil, Flumazenil.

Side e�ects: Side e�ects of this supplement are not common: headache, short-term feelings of 

depression, daytime sleepiness, dizziness, stomach cramps, and irritability. If any of these e�ects 

persist or worsen, contact your doctor or pharmacist promptly.

Overdose: In case of severe side e�ects or overuse, stop taking the product and call healthcare 

provider immediately.

Storage conditions: store in a cool, dry place less than 30 c.  
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