روغن معرق
شکل دارویی :روغن
موارد مصرف :معرق (تعریق بلغم غلیظ زیر پوست ،نافع در کسانی که دچار حبس

ربرق و تالب

در دفبع

طسیعی رطوبات زتئد بدن هس ند) ،محلل چربیها و غدد چربی زیر پوست (الغری موضعی)
توضیحات:
وجود بابونه و شنسلیله و روغن کنجد در ترکیب تین دترو ،بارث میشود کبه روغبن مبرکور ببه رنبوتن محلبل
ب جرب ماده (بیش ر در ترضایی که بافت رصسی دترند) رمل کند و بارث تحلیل و تلیین تورتم بارد و ص بات
و تجفیف رطوبات شود و تسدید مسامات پوست رت برطرف کند و به همین دلیل در لرز حمیات بلغمی و تیجاد
ررق مفید باشد.
راقرقرحا ،مف ح و محلل و مسهل بلغم و جهت لقوه و فالج و ررشه و کزتز و مفاصبل و تمثبا آن و تس سبقا،،
شرباً و ضمادتً نافع تست .ضماد روغن راقرقرحا ،محلل ،مدر ررق و رتفع تبهاى بارد و جهت جمیع تمبرت
بارد ،نافع تست.
بوره ،محلل و جالی و جاذب الون به ظاهر جلد تست و فلفل سیاه ،محلل و جرتب و جالی و مسخن و منقبی
بلغم تست.
آشامیدن آنغوزه ،مُریب هر جامد و محلل و پرتکنده کننده ریاح و گرتش ن آنغوزه بر تورتم بعد تز شكاف ن آنهبا
جهت تالرتج تجزتى السیثه آن و ضماد آن با قیروطی جهت ثآلیل و غدد مسماریه (میخچه) مفید تست.
اجزاء فراورده :بوره ترمنی ،ریشه راقرقرحا ،فلفل سیاه ،آنغوزه ،گل بابونه ،تخم شنسلیله ،روغن کنجد
آثار دارو از دید طب سنتی :معرق ،محلل تورتم و ریاح بارده ،مُجفف ،مُحلل ،مُلبین صب بات ،مُلطبف ،مفب ح
سدد

مزاج کلی دارو :گرم و الشک
منع مصرف :زالم باز ،سابقه حساسیت پوس ی شدید با کرمها و روغنهای موضعی
تفرتد مس

به آلرژی نسست به تجزتی بابونه یا سایر ترضای البانوتده آس رتسبه (ماننبد آرنیكبا ،بومبادرتن ،بابونبه

گاوچشم ،Tanacetum vulgare ،آرتمیزیا) ،فلفل ،شنسلیله ،و آنغوزه به ر تست پیش تز تس فاده تز روغبن در
سطح وسیع ،تح یاط کرده و تب دت آن رت بر پوست سارد یا بازو تم حان کنند و تگر تبا  24سبارت حساسبیت یبا
الارش شدید تیجاد نشد در تبعاد وسیعتر تس فاده کنند و در صورت تیجاد آلرژی مصرف آن رت قطع کنند.
در تفرتد الغری که دچار کم آبی شدید یا بیماریهایی مثل نارسایی کلیه حاد هس ند ،مصرف تین روغن تنها ببا
ص حدید پزشک مجاز تست.
آنغوزه ممكن تست در تفرتد حساس به الانوتده آس رتسه ،آلرژی تیجاد کنبد .مصبرف البارجی شبنسلیله نیبز ببه
صورت مكرر میتوتند منجر به حساس شدن پوست شود .تلس ه وتکنش آلرژیک در مبوترد نبادر گبزترش شبده
تست.
نظر به تینكه تین دترو جهت آب کردن چربیها و الغری تس فاده میشود در تفرتد الغر با مزتج الشک به ر تست
تس فاده نشود.
عوارض جانبی :ممكن تست بارث تیجاد سوزش ،سرالی ،الشكی پوست ،حساسیت ،بثورتت پوس ی ،و کهیبر
شود که تین حالت بیش ر در تفرتد با مزتج گرم و الشک دیده میشود.
دستور مصرف :روغن با ماساژ به رضو مورد نظر (شكم و پهلو) مالیده شود .روی رضو با نایلون پوشانده شود
تا تعریق صورت گیرد .تنجام فعالیت جسمی بعد تز مالیدن روغن ،بارث حصو ن یجه به ر میشود (فقط برتی
مصارف الارجی).
تداخالت دارویی :تاکنون گزترش نشده تست.
مصرف در حاملگی و شیردهی :در حاملگی و شیردهی و تفرتد زیر  12سا مصرف نشود.

نکات قابل توصیه :در صورت تیجاد حساسیت پوس ی ،مصرف روغن قطع شبده و تل هباب ببا مالیبدن روغبن
بنفشه ،ررق کاسنی ،لعاب ال می یا تسفرزه ،برطرف شود.
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