اﭘﺮﮐﺲ:
ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺘﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﭘﺮﮐﺲ
ﯾﮏ ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﻨﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.آﻧﻤﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ
ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺘﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد.ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ داروی اﭘﺮﮐﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اﭘﺮﮐﺲ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎص از آن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ -ﻣﺠﺎورت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر -ﺗﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﺤﺘﻮی دارو ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دارو اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﺣﻤﻞ اﭘﺮﮐﺲ از داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل:
 .1ازﻗﺮار دادن اﭘﺮﮐﺲ در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا دﻣﺎی دارو ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ رود.
 .2از ﺣﻤﻞ اﭘﺮﮐﺲ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ دﻣﺎی داﺧﻞ آن ﺑﯿﺶ از  ٢۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 .3از ﺗﮑﺎن دادن ﺷﺪﯾﺪ آﻣﭙﻮل ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارو در ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار دارد ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﭘﺮﮐﺲ در ﻣﻨﺰل:
 .1ﺳﺮﯾﻌﺎ اﭘﺮﮐﺲ را در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎ دﻣﺎی  ٢ﺗﺎ  ٨درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در ﻗﻔﺴﻪ ای ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 .2از ﻗﺮاردادن اﺑﺮﮐﺲ در ﻓﺮﯾﺰر ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 .3اﭘﺮﮐﺲ را ﻫﻤﻮاره ازﻣﺠﺎورت ﻧﻮر و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 .4ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﯾﺪ آن را در ﯾﺨﭽﺎل درون ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
آﻣﺎده ﺳﺎزی اﺑﺮ ﮐﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﯾﻖ:
 .1ﭘﯿﺶ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﭘﺮﮐﺲ از ﯾﺨﭽﺎل دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﭘﺮﮐﺲ از ﯾﺨﭽﺎل ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﻣﺎی اﭘﺮﮐﺲ ﺑﺎ دﻣﺎی اﺗﺎق ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت دارو ﺑﺎﯾﺪ دور از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺪود  ١۵ﺗﺎ  ٣٠دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
 .4اﭘﺮﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۶٠دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 .5از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ اﭘﺮﮐﺲ) ﮐﻤﺘﺮ از  ١۵ﺗﺎ  ٣٠دﻗﯿﻘﻪ( ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
 .6از ﮔﺮم ﮐﺮدن اﭘﺮﮐﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﻒ دو دﺳﺖ ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ.
 .7از ﮔﺮم ﮐﺮدن اﭘﺮﮐﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ -ﻓﺮ آﺑﮕﺮم و ﻏﯿﺮه ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻت زﯾﺮ از دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ:
 .1ﮐﺪورت ﯾﺎ رﻧﮕﯽ ﺷﺪن دارو .دارو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف و ﺑﺪون رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﯾﺎ ﮐﻒ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دارو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 .3ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﯾﺨﭽﺎل در اﺛﺮ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ
 .4ﯾﺦ زدن دارو در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎی زﯾﺮ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن در ﺣﺮارت ﺑﯿﺶ از  ٢۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
 .5ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ

