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 مادر باردار

 

 بارداري ) روزي يک عدد ( 16هفته  شروعسه ماه قبل از بارداري تا  قرص اسید فولیک

حاوي (قرص مولتي ويتامین 

 )يد و اسید فولیک
 ) روزي يک عدد ( بارداري تا سه ماه پس از زايمان 16هفته  شروعاز 

 ) روزي يک عدد ( بارداري تا سه ماه پس از زايمان 16هفته  شروعاز  قرص آهن

 کودک 2

 (Aواحد ويتامین 1500و  Dواحد ويتامین 400)يک سي سي معادل با  بعد از تولد تا دو سالگي 3-5از روز  ADقطره مولتي ويتامین يا 

پايان تا  يا همزمان با شروع تغذيه تکمیلي ماهگي  6 پايان از :شیرخواران ترم و سالم با وزن طبیعي هنگام تولد قطره آهن

 (1mg/kg/d (قطره 15حداکثر  ، يک میلي گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن کودک، روزانه دوسالگي
، روزانه پايان دو سالگيماهگي يا دو برابر شدن وزن تا 2ز : اگرم2500از کمترو شیرخواران با وزن تولد کودکان نارس 
 (2mg/kg/d (قطره  15حداکثر  ،به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن کودکدو میلي گرم 

 3-4 روزانه، وسالگيدپايان ماهگي يا دو برابر شدن وزن تا 2: از (گرم1500کمتراز شیرخواران با وزن تولد بسیار کم )

 (4mg/kg/d-3 ( قطره 15حداکثر  ،میلي گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن کودک

 نوجوانان 3
 هفته  16به مدت  ، میلي گرمي در مدرسه 40دختران متوسطه اول و دوم : هفته اي يک قرص فروس فومارات  آهنقرص 

 به مدت  نه ماه تحصیلي  ، واحدي  D 50000ويتامین   مگا دوزقرص دختران متوسطه اول و دوم : ماهي يک  Dويتامین   ))مگا دوز

 واحدي D 50000ويتامین   مگا دوزقرص عدد ماهي يک  Dويتامین   ))مگا دوز جوانان 4

  براي زنان و مردانواحدي،  D 50000ويتامین   مگا دوزقرص عدد ماهي يک  Dويتامین   )مگا دوز) میانساالن 5

 سالمندان 6

 براي زنان و مردان  واحدي،  D 50000ويتامین   مگا دوزقرص عدد ماهي يک  Dويتامین   )مگا دوز(
میلي گرم کلسیم و  D (500 يا کلسیم  - میلي گرم کلسیم( 500)کلسیم قرص  يک عدد روزانه مصرف به توصیه قرص کلسیم

 (Dواحد بین المللي ويتامین  500يا  400

 توضیحات

 ادغام يافته سالمت مادران تجويز مي شود .و طبق پسخوراند پزشك و يا بوكلت مراقبت هاي  بارداردر موارد مراقبت ويژه ) آنمي ( تعداد قرص آهن بر حسب وضعیت مادر


