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 . البروستاتا تضخم مرضى .3

 . سنة 61 من اكبر المرضى .4
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  ATSHI TABLET : الرضاعة و الحمل أثناء 

  الحمل أثناء

 تبرر التى الحاالت على الدواء هذا استعمال يقتصر ان يجب هذا على بناء و ، الحمل أثناء الدواء هذا أستعمال أمان يثبت لم 

 . الجنين على المحتملة المخاطر الممكنة المنافع فيها



 

 

  الرضاعة أثناء

 هذا استعمال بايقاف أو الطبيعية الرضاعة بأيقاف أما القرار أتخاذ يجب و ، الثدى لبن فى أفرازها يتم الدواء هذا مكونات 

 الدواء

 أهم اقسام فارماسيا

 النشرات الداخلية لألدوية 

 شركات األدوية 

 صحة و جمال 

 غير مصنف 

 نيةمعلومات طبية و صيدال 

 معلومات و نصائح صيدالنية 

 معلومة طبية 

 مواد فعالة 

 مواقع طبية هامة 

 موضوعات صيدالنية 
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