


Vana Iron®
آهـن بـه عنـوان یـک مـاده معدنـی در بسـیاری از غذاهایـی کـه انسـان اسـتفاده 
می کنـد و از آن جملـه در گیاهـان  به ویژه درغالت و همین طوردر گوشـت یافت 
می شود. آهن در بدن می تواند با پورفیرین پیوند برقرار کند. ساده ترین شکل 
 (Hème) "پورفیریـن، پورفیـن اسـت. شـناخته ترین پورفیرین هـا، مولکـول "هِـم
است، که با یک اتم مرکزی آهن، تشکیل دهنده ساختار هموگلوبین می باشد. 

مقدار مصرف مورد نیاز
]1[ کنــد:  مــی  توصیــه  را  زیــر  مقادیــر  متحــده  ایــاالت  مدیســین  انســتیتو 
  بـرای شـیرخواران تـا 6 ماهگـی، مصـرف کافـی( Adequate Intake – AI)  برابـر 

با0.27 میلی گرم در روز است. 

 (Estimated بـرای نـوزادان بیـن7 تـا 12 ماهگـی، میانگیـن مصـرف تخمینـی  
(Average Intake-  EAR 6.9 میلـی گـرم اسـت، در حالـی که میزان توصیه شـده 
حداکثر مصرف روزانه(Recommended Daily Allowance- RDA)  11 میلی گرم 

است. 

  بـرای کـودکان بیـن 1 تـا  3 سـال، EAR  برابـر بـا  3میلـی گـرم  و RDA برابـر بـا 7 
میلی گرم است.

  بـرای کـودکان بیـن 4 تا 8 سـال، EAR  برابر با 4.1 میلی گـرم و  RDA برابر با 10 
میلی گرم است.

  برای مردان باالی 18 سال، RDA  برابر 8میلی گرم است.
  بـرای زنـان زیـر 14 سـال، RDA برابـر 8 میلـی گرم، امـا بین 14 و 18سـالگی  15 
میلی گـرم مـی باشـد.  بـا ایـن توصیـه کـه بهتر اسـت زنان زیر 14 سـال کـه دارای 
قاعدگـی هسـتند، حـدود 2.5 میلی گـرم  به مصرف خود اضافـه کنند)در نتیجه 

مصرف این گروه 13.5 میلی گرم( است.

  برای زنان بین 19 تا 50 ساله، RDA برابر  18میلی گرم است. برای زنان باالی 
50 سـال، RDA برابـر 8 میلـی گـرم اسـت. مرز "50 سـال" به عنوان سـن عمومی 

یائسگی در نظر گرفته می شود.

  بـرای زنـان بـاردار، EAR و RDA بـه ترتیـب بـه 22-23 میلـی گـرم و مـی تواند تا 
27 میلی گرم افزایش یابد.

  بـرای زنـان شـیرده، EAR و RDA بـه علـت توقـف موقـت قاعدگـی بـه ترتیـب              
6.5 تا 7 میلی گرم کاهش می یابد و می تواندبه 9-10 میلی گرم  هم  تنزل یابد.
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 (bariatric surgery) در حدود 50% درصد از افرادی که جراحی چاقی
انجام داده اند پس از یک سال دچاد کمبود آهن می شوند. ]3[

10 تا 15 درصد مبتالیان به بیماری خود ایمنی روده )سلیاک( 
دچار آنمی کمبود آهن هستند.]5[

در حدود 50% درصد از بیماران دارای نارسایی قلبی مزمن دچار 
کمبود آهن به همراه آنمی یا بدون آنمی هستند]2[

نیمی از افراد مبتال به بیماری های مزمن کلیوی CKD استیج 
2 تا 5 دچار نارسایی کمبود آهن هستند. ]4[

36 تا  76 % مبتالیان به انواع بیماری های التهاب روده)IBD( دچار 
کمبود آهن به همراه آنمی یا بدون آنمی هستند.]7[

از هر 10 زن یک نفر دارای خونریزی قاعدگی شدید است ]8[
مجموع 33% از زنان دارای قاعدگی کمبود آهن دارند. ]9[

76% از بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند دچار آنمی 
می شوند. ]10[

22 تا 60% مبتالیان به سرطان از عوارض ناشی از کمبود آهن 
رنج می برند. ]6[

 گروه های پر ریسک 

افـراد دارای بیمـاری 
التهابی روده]11[

افراد دارای نارسایی 
مزمن قلبی]11[

افراد دارای نارسایی 
مزمن کلیوی]11[

سالمندان]11[ افراد ی که تحت عمل 
جراحی قرار می گیرند]11[

زنان ]11[

بیـش از 15% از جمعیـت جهـان دچار کمبود آهن هسـتند. کمبـود آهن می تواند بخش 
عمـده ای از فعالیـت هـای زیسـتی را دچار اختالل جدی کند. تامیـن آهن مورد نیاز بدن 
به جابجایی راحت تر اکسـیژن که از الزامات انجام تمام فعالیت های سـوخت و سـازی 
بدن اسـت، کمک می کند و در نتیجه تاثیر مسـتقیم بر باال بردن کیفیت زندگی و حفظ 

سالمتی و طول عمر دارد. 
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ریزش مو
از دست دادن توده های 
مو یا ریزش بیشتر از 
حالت طبیعی]12[

ضعف ذهنی
احساس خستگی و 

فرسودگی ذهنی، تحریک 
پذیری باال، تنبلی و از 
دست دادن تمرکز ]20[

ضعف شنیداری
احساس ضعف شنیداری 
و یا از دست دادن ناگهانی 

توان شنوایی ]21[

تمایل به خوردن یخ
میل غیر ارادی و مکرر به 

مصرف و جویدن یخ ]23[

عارضه پیکا 
گرایش به خوردن مواد 
غیر غذایی مانند خاک 

وخاکستر ]26[

سندرم پای بی قرار
نیاز مبرم و آزار دهنده 

به حرکت پاها در هنگام 
استراحت ]26[

عفونت
عفونت های شدیدتر و 

طوالنی تر بر اثر عواملی 
مانند سرماخوردگی ]24[

تنگی نفس 
افت ظرفیت جسمی ]25[

آفت دهان
زخم، تکه های سفید در داخل 

دهان همراه با درد، قرمزی   
ترک های پوسته پوسته شده در 

یک یا هر دو طرف دهان ]22[

سر درد
سردرد های مکرر ]13[

تلخی دهان
احساس تلخی و یا
 خشک شدن دهان ]14[

رنگ پریدگی
بیشتر قابل مشاهده بر 
روی صورت، ناخن
 داخل دهان ]15[

کبودی های مختلف
لکه های خون مردگی فاقد  
دالیل فیزیکی یا کوفتگی ]18[

عدم تحمل سرما
دست ها و  یا پاهای سرد  
ممکن است به این معنی 
باشد که اکسیژن کافی از خون 
دریافت نمی شود. ]19[

شکنندگی ناخن ها
ناخن ها به راحتی
 ورقه شده و می شکنند. ]17[

ضعف فیزیکی ]16[

نشانه های کمبود آهن

کمبود آهن و نارسایی مزمن قلبی  
 بیش از 23 میلیون نفر در جهان به نارسـایی مزمن قلبی مبتال هسـتند. ]27[ در 
کشـورهای توسـعه یافته، حدود 2% از بزرگسـاالن دچار نارسـایی قلبی هسـتند 
و در افـراد بـاالی 65 سـال، این عدد بین 6% تا 10% افزایش می یابد ]28[ در سـال 
بعـد از تشـخیص این بیمـاری، خطر مرگ حدود 35% اسـت.]29[ در بریتانیا این 
بیماری عامل 5% درصد از موارد پذیرش در بخش های اورژانس بیمارستان ها 
بـه شـمار می رود. ]29[50%  از افراد مبتال به نارسـایی مزمـن قلبی از کمبود آهن 

و یا آنمی کمبود آهن رنج می برند. ]2[
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برطـرف کـردن کمبـود آهـن مـی توانـد در بهبـود عوارضـی ماننـد خسـتگی  
فرسـودگی و باالبـردن کیفیـت زندگـی بیمـاران مبتـال بـه نارسـایی مزمـن قلبـی 

بسیار موثر باشد ]30[

کمبود آهن و نارسایی مزمن کلیوی 
بیمـاران مبتـال بـه نارسـایی مزمـن کلیـوی بـه دلیـل جـذب آهـن کمتر، از دسـت 
دادن خون به واسـطه آزمایشـات مکرر و همودیالیز  در معرض ریسـک کمبود 
آهـن بیشـتری قراردارنـد.]31[ بیـش از 50% بیمـاران مبتـال بـه نارسـایی مزمـن 
کلیوی در استیج 3 و 4 مبتال به کمبود آهن هستند.]4[ کمبود آهن و کم خونی 
مشـکالت رایج در بیماران همودیالیزی هسـتند که به علت خونریزی در فیلتر 
دیالیـز، آزمایـش های خـون مکرر و خونریزی در محل دسترسـی به همودیالیز 
و سایر دستگاه ها و اندام از جمله دستگاه گوارش، اتفاق می افتد.]32[ تقریباً 
70% از بیمـاران مبتـال بـه نارسـایی مزمـن کلیـوی در شـروع همودیالیـز دچـار 

کمبود آهن هستند. ]33[

کمبود آهن و بیماری التهابی روده
بـه گروهـی از بیماری هـا گفتـه می شـود کـه سـبب التهـاب جـدار روده بـزرگ و 
روده باریک می گردند. شـایع ترین ایـن بیماری ها عبارت اند از: بیماری کولیت 
و بیمـاری کـرون. هـر دو بیمـاری موجـب التهـاب جـدار روده هـا می شـوند. در 

برنامه درمانی دو بیماری مشابهت های فراوانی وجود دارد. ]34[  

در بیمـاری التهابـی روده دالیلـی بـرای ایجـاد کمبـود آهـن و آنمـی وجـود دارد:
 خونریری از محل زخم های ملتهب در سیسـتم گوارش موجب دفع مقدار 

قابل توجهی خون و به واسطه آن آهن از بدن می شود.]35[ 

 یکـی از عوامـل ایجـاد بیمـاری هـای التهابـی روده و رکتوکولیـت هموراژیـک  
مصـرف پروتئیـن هـای حیوانـی اسـت.]36[ نتیجـه مطالعـات روی 65،000 نفـر 
بـه مـدت 10 سـال نشـان می دهـد چنین ارتباطـی بین این بیمـاری ها و مصرف 
پروتئیـن هـای گیاهـی وجـود نـدارد. ]37[ پروتئیـن حیوانـی در سیسـتم گـوارش 
انسان تولید هیدروژن سولفید می کند. هیدروژن سولفید خود نقش موثری 
درایجاد و تشدید بیماری التهابی روده و رکتوکولیت هموراژیک دارد.]37[  عدم 
مصـرف پروتئیـن حیوانـی در ایـن بیمـاران منجـر بـه شـروع فراینـد کمبـود آهـن 

خواهد بود. 

 بـه واسـطه ایجـاد التهـاب سـطح اینتـر لوکیـن هـا و به ویـژه سـایتوکین های 
التهابـی بـه شـدت افزایـش پیـدا مـی کنـد کـه خـود منتهـی بـه افزایـش غلظـت 
هپسـیدین می شـود. ]38[ افزایش غلظت هپسـیدین از آزاد سـازی ذخایر آهن 

ماکروفاژها و گلبول های قرمز فرسوده جلوگیری می کند ]39[ 
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TSAT آزمایش اشباع ترنسفرین
بیان کننده میزان آهن در گردشـی اسـت که به پروتئین ترنسـفرین چسبیده تا 
برای سـاخت هموگلوبین و دیگر فراوری های فیزیولوژیکی مورد اسـتفاده قرار 

گیرد. ]42[ 

مقادیر رفرانس در تشخیص آنمی
HB HB HB

وضعیـت آهـن بـدن می توانـد اشـکال مختفـی مانند وجود ذخایـر آهن و قابل اسـتفاده بـودن آن برای 
بـدن/ وجـود ذخایـر کافـی و عـدم توانایی بدن در اسـتفاده از آن / و یا کمبود ذخایر و کم خونی ناشـی از 

آن را در بر بگیرد.]43[

مقادیر رفرانس در تشخیص کمبود آهن
 آزمایـش فریتیـن: بیانگـر میـزان آهـن ذخیـره شـده ای اسـت کـه بـه پروتئیـن 

فریتین چسبیده است. ]30[

 شـرایط خـاص: در صـورت وجـود بیمـاری هـای زمینـه ای ماننـد بیمـاری هـای 
مزمـن، التهابـی، بیمـاری هـای کبـدی و یا سـرطان، آزمایـش فریتین نمـی تواند 
دقت کافی را داشته باشد و معموالً مقادیری بیش از انتظار را نشان می دهد. 

در چنین شرایطی انجام آزمایش TSAT ضروریست.]40[

نشانه کمبود آهن ]40[ سطح آستانه
 کمبود آهن ]30[

سطح نرمال ]40[ بیانگر اختالل در متابولیسم 
آهن و یا عوارض ناشی از 

اختالالت گلبول های قرمز ]41[

0-30 ng/mL 30-50 ng/mL 30-300 ng/mL 300+ ng/mL

ذخیره آهن

نشانه کمبود آهن ]40[ سطح نرمال ]40[ بیانگر اختالل در متابولیسم آهن و یا عوارض 
ناشی از اختالالت گلبول های قرمز ]42[

0-20% 20-50% 50-100% 

آهن در گردش
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16 +g/dL 

12-16 g/dL 

سطح نرمال  ممکن است بیانگر نوعی آنمی باشد

ممکن است بیانگر اختالل 
در گلبول های قرمز باشد

17 +g/dL 

13-17 g/dL 13 g/dL کمتر از

12 g/dL کمتر از

سطح نرمال  ممکن است بیانگر نوعی آنمی باشد

ممکن است بیانگر اختالل 
در گلبول های قرمز باشد

کمبود آهن در زنان
 قاعدگـی و کمبـود آهـن: 10% از  زنـان دارای قاعدگـی سـنگین هسـتند]8[در 
طـول مـدت قاعدگـی شـاید الزم باشـد میـزان در یافـت آهـن  بـرای زنـان 2 برابر 

مردان باشد ]44[    

 ریسـک  کمبود آهن در زمان بارداری: برخی از عوامل تشـدید ریسـک کمبود 
آهن در طول دوره بارداری عبارتند از :

در ابتـدای بـارداری تعـداد گلبـول هـای قرمـز 35% افزایـش مـی یابـد. ]45[ بـدن 
بـرای انجـام ایـن کار بـه مقـدار زیـادی آهـن نیـاز دارد. در هفته سـی  ام بـارداری 
بـدن تـالش مـی کنـد 90% آهـن را از مـواد غذایی جذب کنـد. این میـزان 3 برابر 
هفته هشتم است. ]45[ در سه ماهه آخر بارداری ،جنین شروع به ذخیره %80 

از آهنی که برای رشد و نمو در 6 ماه اول زندگی به آن نیاز دارد، می کند. ]46[ 
40% زنـان بـدون داشـتن ذخیـره کافـی آهـن وارد بـارداری مـی شـوند ]47[ %90 
زنـان در دوران بـارداری بـه انـدازه کافـی آهـن دریافت نمـی کننـد ]48[ 26% زنان 

یک هفته پس از زایمان طبیعی دچار کمبود آهن هستند ]49[

کمبود آهن در نوزادان و کودکان 
حتی در کشور های توسعه یافته 6%از کودکان5-14 سال ]50[، 25%از کودکان 

1-5 سال ]51[ ،16% از کودکان زیر 1 سال]52[ دچار کمبود آهن هستند.

زنان دارای
خونریزی های قاعدگی

حتی در اروپادچار کمبود آهن
)بدون عوارض آنمی( هستند]9[ 

زنان در دوران 
بارداری به میزان 

کافی آهن دریافت 
نمی کنند]48[

زنان دارای خونریزی های  
قاعدگی در معرض ریسک 

جدی تری هستند]44[

زنان در دوران
بارداری در معرض ریسک  

جدی تری هستند]53[
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مزایای آهن به شکل )کی لیت( بیس گلیسینات
عـوارض مصـرف آهـن بصـورت یـون هـای متـداول و قدیمـی مکمـل عبارتنـد از 
تهـوع، سـوزش سـر دل، گرفتگـی شـکم، اسـتفراغ، اسـهال و یبوسـت]54[ در 
بزرگساالن، مصرف دوز 200 میلی گرم آهن با امالح معدنی، در روز به صورت 
سـه دوز مسـاوی،  ممکن اسـت تا حدود 25% موارد، عوارض سمیت رخ دهند. 
اگر دوز به 400 میلی گرم افزایش یابد، میزان بروز نشـانه های سـمی تا حدود 
40% افزایـش مـی یابـد.]55[ در یـک مطالعـه تغذیه دو سـوکور بـا نوجوانان مبتال 
بـه کـم خونـی فقـر آهن، میـزان بروز عـوارض جانبـی 33.3% بوده اسـت )حال 
آنکـه  فقـط در حـدود 120 میلی گرم فروس سـولفات  در روز  در دو وعده روزانه 
60 میلـی گرمـی کـه هر کـدام در  دو قرص 30 میلی گرم اینتریک کوتد پوشـیده 
شـده بودنـد مورد اسـتفاده قرار گرفته بـود!(]56[ این گونه عـوارض در وانا آیرون 
با اسـتفاده ترکیب آهن با آمینو اسـید به جای استفاده از امالح معدنی برطرف 

شده است. 

مزایـای ترکیب منابع آهن با آمینو اسـیدها برای بهبود دسترسـی 
زیستی و ایمنی

در تأییـد مزایـای شـالته آهـن بیـس گلیسـینات و دسترسـی زیسـتی باالیـی کـه 
ایجـاد مـی کنـد،  می تـوان به نمونه طبیعی شـالته آهن با منشـاء حیوانی یعنی 
"هِـم" اشـاره کـرد  کـه یـک شـالته بیـن آهـن و لیگانـد پروفریـن اسـت. لیگانـد 
پروفریـن خـود از زیرترکیبـات هموگلوبیـن خـون و مایوگلوبیـن عضـالت اسـت. 
"هِـم" دسترسـی زیسـتی بـه مراتـب باالتـری از ترکیبـات آهـن غیـر اورگانیکـی و 

همین طور یون های آهن دارد.

 در تحقیقـی کـه در آن تنهـا 6% از آهـن موجـود در وعـده غذایـی از "هِـم" تشـکیل 
شـده بـود، 30% از آهـن جذب شـده تنهـا از طریق "هِم" به دسـت آمده  بـود. ]55[   
چنین به نظر می رسـد که جذب "هِم" چندان تحت تاثیر دیگر مواد غذایی قرار 
نمـی گیـرد، ایـن خاصیت قابل تعمیم به  دیگر شـالته های آمینو اسـیدی آهنی 
و از آن جملـه شـالته آهـن بیـس گلیسـینات مـی باشـد کـه رفتـار جذبی و مسـیر 
جـذب متفاوتـی نسـبت بـه آهن به همـراه کامپلکـس  و یا آهن به همـراه امالح 

معدنی، از خود نشان می دهند. ]57[ 

وقتـی آهـن بـا لیگانـد هـا پیونـد بـر قـرار مـی کنـد و شـالته را تشـکیل مـی دهـد  
مولکـول جدیـدی پدیـد مـی آیـد کـه مختصـات آن هـم بـا آهـن هـم بـا لیگانـد ها 

تفاوت دارد. 

ایـن مولکـول جدیـد بسـیار پایـدار تـر اسـت امـا به طـور کلـی خـواص آن بیشـتر 
بـه آمینـو اسـید هـای لیگاند شـباهت دارد تـا به یـون معدنی آهن. شـاید همین 
خـواص فیزیکـو شـیمیایی باعـث مـی شـود کـه شـالته آهن بیـس گلیسـینات به 
خوبـی در ژژنـوم جـذب شـود، یعنـی دقیقـاً همـان جایی کـه دیگـر پروتئین های 

هیدرولیز شده جذب می شوند.]57[  

 The Protected Mineral in a Chelate

مقایسه دسترسی زیستی]58[
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کنترل فیزیولوژیکی ناظر بر جذب ِفروِکل
) ®Ferrochel برند ثبت شـده و تنها شـکل موجود از شـاته آهن فروس بیس گلیسـینات(
هنگامـی کـه یـک منبـع آهـن بـا دسترسـی زیسـتی بسـیار بـاال مطـرح مـی شـود 
نگرانـی اصلـی مـی توانـد ایجـاد سـمیت توسـط آهـن بـه واسـطه جذب بـاالی آن 
باشـد. پرسشـی که مطرح می شـود این اسـت که آیا این منبع آهن با این سطح 
از  دسترسـی زیسـتی، بـه نحـوی مشـابه با آهـن "هِم" جـذب و تنظیم می شـود؟  
یـا  بـه مانند منابع آهِن دارای امالح معدنی؟ می توان گفت این نگرانی در مورد 
شالته های آهن بیس گلیسینات ®Ferrochel موضوعیت ندارد. چرا که نتیجه 
آزمایشات مقدماتی LD50  نشان می دهد که شالته های فلزی امینو اسیدی به 
مراتب ایمن تر از اشکال غیر اورگانیک امالح معدنی و فلزات هستند. ]60[  نتایج 
مشابهی از آزمایشات سم شناسی مانند مطالعه چند نسلی روی خوک ها نیز 
بدسـت آمده اسـت.]61[ یکی از بررسـی های بسـیار قوی در مورد جذب و تنظیم  
®Ferrochel  مطالعه زیرگروه سم شناسی 90 روزه ای است که تاثیر دوز های 
بسـیار بـاال و ممتـد ®Ferrochel  را مـورد پژوهـش قـرار داده اسـت.]62[ که در آن 
هیـچ گونـه شـواهدی از سـمیت، اختـالالت هماتولوژیـک یـا بیوشـیمیایی یافت 
 Ferrochel® نشـده و تنهـا مشـاهده صـورت گرفتـه جذب بسـیار قـوی و طبیعـی

توسط بافت ها بوده است. 
 Olivares et al توسـط Ferrochel® مطالعـه ای در مـورد جـذب و تنظیـم سـطح
انجـام شـده اسـت. ]63[ در ایـن مطالعه کـه ®Ferrochel )در متـن اصلی به عنوان 
شـالته آمینو اسـیدی فروس بیس گلیسینات ذکر شـده است( در مقابل فروس 
سـولفات بررسـی شـده اسـت. پیش فرض این تحقیق چنین بوده است که  شیر 
گاو باعـث کاهـش جـذب هر منبـع غیر-هِم آهن  )منظـور از منبع غیـر هِم،منابع 
یونـی آهـن دارای امـالح معدنـی و حتـی منابـع آهـن دارای امالح ارگانیـک مانند 

Mineral salts
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Precipitate
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Filtering
Assembly

Drying & Grinding

Alkali solution

Amino acid
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مقایسه دسترسی زیستی]56[

ساز و کار  شالته کردن آهن ]59[
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آهن بیس گیلیسـینات اسـت( می شود و دلیل آن میزان باالی مهارکننده های 
جـذب آهـن، از جمله کازئین، کلسـیم، پروتئین وی و فسـفات می باشـد.با این 
پیش فرض و با مصرف شیر گاو در مقایسه بین ®Ferrochel   وفروس سولفات 
چنیـن مشـاهده شـد کـه اگرچـه جـذب  ®Ferrochel  نیـز کاهـش می یابـد امـا 
همچنان میزان جذب آن 2 تا 2.5 برابر فروس سـولفات اسـت. ]63[ این نشـان 
می دهـد کـه منبع آهن®Ferrochel کمتر تحت تاثیـر مهار کننده ها قرار گرفته 
اسـت. آنهـا عـالوه بـر ایـن، رابطـه معکـوس بیـن مقـدار سـرمی فریتیـن و جـذب 
آهن®Ferrochel را مشـاهده کردند. به این ترتیب نتیجه حاصل مشـخص کرد 
کـه جـذب شـالته آهـن بیس گلیسـینات بـر اسـاس مقدار آهـن موجـود در بدن 
متغییـر و بـر اسـاس نیـاز افزایـش یافتـه و در صـورت وجـود منابع کافـی آهن در 

بدن  کاهش می یابد. ]63[

 Ferrous
Sulfate
120 mg

 Ferrous
Bis-Glycinate
120 mg

 Ferrous
Bis-Glycinate
60 mg

مقایسه جذب ]64[مقایسه مشکالت عدم تحمل]65[
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Bis-Glycinate
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C ویتامین + B  ترکیبات: فروس بیس گلیسینات، ویتامین های گروه  
  مـوارد مصـرف:  ایـن فـرآورده بـرای کمـک به سـاخت گلبول هـای قرمز خـون و کارایی 
بهتـر آن هـا و همچنیـن کمـک بـه  رفع کمبـود آهن می باشـد. تامیـن آهن مـورد نیاز در 
دوران بارداری، درمان آنمی و آنمی کمبود آهن،کمک به تامین آهن مورد نیاز بیماران 
مبتـال بـه نارسـایی مزمـن قلبـی، نارسـایی مزمـن کلیـوی و بیمـاری هـای التهابـی روده.
  مقـدار و نحـوه مصـرف: روزانـه یـک کپسـول همـراه بـا غـذا و یـا بـا توصیه پزشـک میل 

نمایید.
  هشدار و  احتیاط های الزم: در جای خشک و خنک و دور از نور و دسترس کودکان 
نگهـداری شـود. بهتــر اسـت ایـن محصـول در قوطـی در بسـته و خـارج از یخچـال 

نگهداری شود. 
  مصرف در زمان بارداری و شیر دهی: با مشورت پزشک صورت گیرد.

  عوارض جانبی:  در محدوده دوز توصیه شده عوارضی گزارش نشده است.
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