
نکته برای افراد دیابتی:
.)CEU( یک قرص ماستودینون حاوی مقدار تقریبی 0/02 واحد معادل کربوهیدراتی است

فرآورده ماستودینون فاقد گلوتن می باشد
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تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، ساختمان ارگ تجارت، پالک 10، طبقه سوم، واحد 4

تلفکس:
+98 )21( 57682000

آخرین بازبینی:
ژوئیه 2019

4. عوارض جانبی احتمالی:

همانند سایر داروهای دیگر، ماستودینون نیز می تواند منجر به ایجاد عوارض جانبی شود. اگرچه این عوارض 
در همه افراد بروز نخواهد کرد.

واکنش های حساسیتی شدید همراه با تورم صورت، دیس پنه و سختی در بلع گزارش شده است. همچنین 
ممکن است مشکالتی نظیر واکنش های حساسیت پوستی )شامل راش و کهیر(، سردرد، سرگیجه، مشکالت 

گوارشی )شامل تهوع و درد شکم(، آکنه و بی نظمی های قاعدگی نیز رخ دهد.
داده ای در ارتباط با تناوب و تکرار این عوارض جانبی وجود ندارد. با بروز عالئم واکنش های حساسیتی، 

ماستودینون نباید مجدداً مصرف شود.
نکته: مصرف داروهای هومیوپاتیک ممکن است منجر به بدتر شدن مشکالت موجود به صورت موقت و گذرا 

شوند. )بدتر شدن مشکالت در آغاز درمان(.

گزارش عوارض جانبی:
در صورت بروز هر یک از عوارض جانبی و همچنین در صورت بروز هر گونه عارضه ای که در این برگه راهنما 

ذکر نشده است، پزشک یا داروساز را مطلع سازید.

5. شرایط نگهداری ماستودینون:

 دارو را دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
 دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.

 بلیستر دارو را در جعبه نگهداری نمایید.
 دارو را پس از سپری شدن تاریخ انقضا که بر روی جعبه و بلیستر درج شده است مصرف نکنید. تاریخ 

انقضا به آخرین روز آن ماه مربوط می شود.

6. اطالعات تکمیلی:

هر قرص ماستودینون حاوی:
 Caulophyllum(  81 میلی گرم کوهوش آبی ،)Vitex agnus castus( ماده موثره: 162 میلی گرم گیاه پنج انگشت 
 Strychnos( 81 میلی گرم ایگناتیوس ،)Cyclamen purpurascens( 81 میلی گرم سیکالمن ،)thalictroides

.)Lilium lancifolium( 81 میلی گرم لیلیوم ،)Iris versicolor( 162 میلی گرم زنبق ،)ignatii

 مواد جانبی: الکتوز مونوهیدرات، نشاسته سیب زمینی، منیزیم استئارات.

3. مقدار و نحوه مصرف ماستودینون:

همواره طبق دستورالعمل شرح داده شده در این برگه راهنما و یا مطابق با دستور پزشک و یا دکتر داروساز از 
دارو استفاده نمایید. در صورت وجود هر گونه ابهامی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

دوز توصیه شده:

مجموع دوز روزانه دوز روزانه سن

2 قرص یک قرص، دو بار در روز بزرگساالن

1 قرص صبح و 1 قرص عصر همراه با مقدار کافی مایعات )به عنوان مثال یک لیوان آب( مصرف شود.
به منظور حصول بهترین نتیجه درمانی، مصرف ماستودینون به مدت 3 ماه توصیه می شود )حتی در طول زمان 
قاعدگی(. در صورت باقی ماندن عالئم و مشکالت پس از مصرف متداوم 3 ماه، با پزشک یا داروساز مشورت شود.
مانند هر داروی دیگری، داروهای هومیوپاتیک نیز نباید برای مدت طوالنی بدون نظارت علمی پزشکی مصرف شوند.

در صورتی که احساس می کنید اثرات ماستودینون بسیار قوی و یا بسیار ضعیف است با پزشک یا داروساز 
خود مشورت نمایید.

مصرف بیش از حد مجاز ماستودینون:
در صورتی که بیش از دوز پیشنهادی از ماستودینون استفاده کردید، پزشک خود را مطلع سازید تا در صورت 

نیاز تصمیمات و اقدامات الزم را اتخاذ نماید.
تجویز و مصرف دوزهای باالی دارو منجر به مشکالت گوارشی و اثرات ملینی )مسهلی( در افراد دچار عدم 

تحمل به الکتوز می شود.

فراموش کردن مصرف ماستودینون:
چنانچه مصرف یک دوز را فراموش کردید، به منظور جبران دوز فراموش شده در نوبت بعدی مصرف دارو،  
دوز دارو را دو برابر نکنید. استفاده از دارو را مطابق با تجویز پزشک خود و یا طبق توضیحات ارائه شده در 

این برگه راهنما ادامه دهید.

قطع  مصرف ماستودینون:
قطع مصرف ماستودینون اغلب بی ضرر است. در صورتی که در مورد استفاده از این دارو سواالت بیشتری 

دارید، با پزشک و یا  دکتر داروساز مشورت نمایید.

مصرف در کودکان و نوجوانان:
اطالعات کافی در مورد مصرف این دارو در کودکان موجود نیست. بنابراین قرص ماستودینون نباید در کودکان 

و نوجوانان )افراد زیر 18 سال( استفاده شود.

مصرف ماستودینون و سایر داروها:
پزشک یا داروساز را از سوابق مصرف دارویی خود مطلع نمایید.

اثرات دوپامین )آگونیست های دوپامین(، داروهای  القاکننده  با داروهای  انگشت  تداخل ترکیب گیاه پنج 
مهارکننده اثرات دوپامین )آنتاگونیست های دوپامین(، استروژن ها و آنتی استروژن ها رد نشده است.

مصرف ماستودینون با غذا و مایعات:
به طورکلی اثر داروهای هومیوپاتیک ممکن است، تحت اثر منفی یک سبک زندگی نامناسب و یا مصرف 

ترکیبات محرکی نظیر قهوه قرار گیرد.
در صورت مصرف هر گونه دارویی با پزشک خود مشورت نمایید.

بارداری، شیردهی و باروری:
در صورتی که باردار و یا شیرده هستید و یا قصد بارداری دارید، قبل از مصرف دارو با پزشک یا داروساز خود 

مشورت کنید.
هیچ مورد مصرفی )اندیکاسیونی( برای استفاده از قرص های ماستودینون در بارداری وجود ندارد، بنابراین 

ماستودینون نباید در دوران بارداری استفاده شوند.

در یک مطالعه روی حیوانات مشخص شده است که ماستودینون منجر به کاهش تولید شیر می شود، بنابراین، 
مصرف ماستودینون در دوران شیردهی نیز توصیه نمی شود.

ترکیب گیاه پنج انگشت با تنظیم سیکل قاعدگی می تواند منجر به اثرگذاری بر احتمال باروری در بانوان شود.

رانندگی و کار با ماشین آالت:
تا کنون در ارتباط با اثر نامطلوب دارو بر توانایی رانندگی و استفاده از ماشین آالت مورد خاصی گزارش 

نشده است.

ماستودینون حاوی الکتوز است:
این فرآورده دارویی حاوی الکتوز است. بنابراین در صورتی که می دانید دچار عدم تحمل به برخی قندها 

هستید، قبل از مصرف ماستودینون با پزشک مشورت نمایید.

موارد ذکر شده در این برگه راهنما:
1. ماستودینون چیست و در چه مواردی استفاده می شود

2. مواردی که الزم است پیش از مصرف ماستودینون بدانید 
3. مقدار و نحوه مصرف ماستودینون 

4. عوارض جانبی احتمالی 
5.  شرایط نگهداری ماستودینون

6.  اطالعات تکمیلی

1. ماستودینون چیست و در چه مواردی استفاده می شود:

ماستودینون، یک داروی هومیوپاتیک مربوط به بیماری های زنان است که در موارد ذیل کاربرد دارد:
 سندرم پیش قاعدگی که با مشکالتی نظیر ماستودینیا )حساس شدن و دردناک شدن پستان ها(، احساس 

فشار در پستان ها، عدم تعادل روحی، یبوست، ادم و سر درد/ میگرن همراه است.
 ماستوپاتی )تغییرات خوش خیم پستان که با تظاهراتی نظیر تورم، ندول و یا کیست همراه است.(

 اختالالت و بی نظمی های سیکل قاعدگی.
در موارد مشکالت متداوم و یا عود کننده و یا مشکالتی با علل نامعلوم با پزشک مشورت نمایید. چرا که ممکن است 

این عالئم مرتبط با بیماری جدی و مهمی باشد که نیازمند توجهات و اقدامات پزشکی بیشتری است.

2. مواردی که الزم است پیش از مصرف ماستودینون بدانید:

در صورت حساسیت به ماده موثره دارویی و یا سایر ترکیبات جانبی، از مصرف دارو خودداری نمایید. )به 
اطالعات تکمیلی در بخش 6 مراجعه شود.(

هشدارها و موارد احتیاط :
در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، قبل از مصرف ماستودینون با پزشک خود مشورت نمایید:

 در صورت ابتال به سرطان های حساس به استروژن و یا وجود چنین سابقه ای در گذشته.
 در صورت مصرف داروهای القاکننده اثرات دوپامین )آگونیست های دوپامین(، داروهای مهارکننده اثرات 

دوپامین )آنتاگونیست های دوپامین(، استروژن ها و آنتی استروژن ها.
 در صورت بدتر شدن عالئم در طی درمان با ماستودینون.

 در صورت وجود سابقه اختالالت هیپوفیز.

گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus)، کوهوش آبی (Caulophyllum thalictroides)، سیکالمن 
لیلیوم    ،(Iris versicolor)زنبق   ،(Strychnos ignatii)ایگناتیوس  ،(Cyclamen purpurascens)

.(Lilium lancifolium)

این برگه راهنما حاوی اطالعات مهمی برای شما است، لذا قبل از شروع مصرف دارو، برگه 
راهنما را به دقت  و به طور کامل مطالعه فرمایید.

این دارو بدون نسخه نیز قابل دسترسی است؛ با این حال به منظور حصول بهترین نتیجه 
درمانی، باید قرص های ماستودینون را طبق دستور و به طور دقیق مصرف نمایید.

 برگه راهنما را نزد خود نگه دارید، ممکن است نیاز باشد مجدداً به آن مراجعه نمایید.
 در صورت نیاز به راهنمایی و اطالعات بیشتر، با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

 در صورت بروز هر یک از عوارض جانبی و همچنین در صورت ایجاد هر گونه عارضه ای که در این برگه 
راهنما ذکر نشده است، پزشک یا داروساز را مطلع سازید. )به عوارض جانبی در بخش 4 مراجعه شود.(
 در صورت بدتر شدن عالئم و یا عدم بهبودی پس از گذشت 6 تا 8 هفته، با پزشک مشورت نمایید.

قرص ماستودینون

برگه راهنمای مصرف کننده



Agnus castus (Vitex agnus-castus), Caulophyllum thalictroides 

Read all of this leaflet carefully before you start using this 
medicine because it contains important information for 
you.

This medicine is available without prescription. However, 
you still need to use Mastodynon carefully to get the best 
results from it.

   Keep this leaflet. You may need to read it again.
   Ask your pharmacist if you need more information or 

advice.
   If you get any side effects, talk to your doctor or 

pharmacist. This includes any possible side effects not 

   You must talk to a doctor if you do not feel better or if you 
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  What Mastodynon is and what it is used for

Mastodynon is a homeopathic gynecological medicine. 
Therapeutic indications are based on the homeopathic drug 
pictures. These include:

   premenstrual syndrome with complaints such as mastodynia 
(breast pain and tender breasts), breast tension, mental 
instability, constipation, edemas, headache/migraine

   mastopathy (benign breast changes manifested by swelling, 
indurated nodules or cysts)

   menstrual cycle disorders

In case of persisting, unclear or recurring complaints a doctor 
should be consulted. Such symptoms may be associated with a 
serious disease and might require medical attention.

  What you need to know before you take Mastodynon

Do not take Mastodynon
   if you are allergic to the active substances or to any of the 

Warnings and precautions
Talk to your doctor before taking Mastodynon

   if you suffer or suffered from an oestrogen-sensitive cancer
   if you are using medicines, which induce the effects of 

dopamine (dopamine agonists), inhibit the effects of 
dopamine (dopamine antagonists), oestrogens or anti-
oestrogens 

   if the symptoms worsen during the treatment with 
Mastodynon

  if you have a history of pituitary disorder.

Children and adolescents
There are no adequate data on the use of this drug in children. 

take Mastodynon.

Other medicines and Mastodynon
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently 
taken or might take any other medicines. Interactions of 
Vitex agnus-castus fructus with medicines, which induce the 
effects of dopamine (dopamine agonists), inhibit the effects 
of dopamine (dopamine antagonists), oestrogens or anti-
oestrogens cannot be excluded.

Mastodynon with food and drink
General note:
The effects of a homeopathic medicine may be negatively 
affected by a generally harmful life style and by the consumption 
of irritants and stimulants (e.g. coffee).

Please ask your doctor for advice if you are taking other 
medicines.

Pregnancy, breast-feeding and fertility
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant 
or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist 
for advice before taking this medicine.

There is no indication for the use of Mastodynon during 
pregnancy. Therefore, Mastodynon must not be used during 
pregnancy. The use of Mastodynon during breast-feeding is 
not recommended because animal studies indicate a reduction 
of milk production. Vitex agnus-castus fructus may influence 
female fertility by regulating the menstrual cycle.

Driving and using machines
No studies on the effects on ability to drive and use machines 
have been performed.

Mastodynon contains lactose
If you know that you have an intolerance to certain sugars, 
please consult your doctor before taking Mastodynon.

  How to take Mastodynon 

Always take this medicine exactly as described in this leaflet 
or as your doctor or pharmacist has told you. Check with your 
doctor or pharmacist if you are not sure.

The recommended dose is:

Age Single dose Total daily dose

Adult

Take one tablet in the morning and one in the evening with some 
liquid (e.g. a glass of water). To achieve an optimal treatment 

during menstruation). If the symptoms persist after a continued 

should be consulted. Like any other drug homeopathic drugs 
should not be taken over a prolonged period of time without 
medical supervision.

Please consult your doctor or pharmacist if you are under the 
impression that the effects of Mastodynon tablets are too 
strong or too weak.

If you take more Mastodynon than you should
If you take more Mastodynon than you should, please tell 
a doctor. He/she can decide on any measures that may be 
required. Administration of large doses of the medicine may 
result in gastrointestinal or laxative effects in persons with 
lactose intolerance.

If you forget to take Mastodynon
Do not take a double dose to make up for a forgotten dose. 
Continue taking Mastodynon as prescribed by your doctor or as 
described in this leaflet.

If you stop taking Mastodynon
Discontinuing the use of Mastodynon is usually harmless.

If you have any further questions on the use of this medicine, 
ask your doctor or pharmacist.

  Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, 
although not everybody gets them.

Severe allergic reactions with face swelling, dyspnoea 
and swallowing difficulties have been reported. (Allergic) 
skin reactions (i.e. rash, urticaria), headache, dizziness, 
gastrointestinal complaints (i.e. nausea, abdominal pain), acne 
as well as menstrual cycle disorders may occur.

There are no data available on the frequency of these side 
effects.
At the first signs of a hypersensitivity reaction Mastodynon 
must not be taken again.

Note:
Administration of homeopathic medicines may result in a 
temporary worsening of existing complaints (initial worsening).

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. 
This includes any possible side effects not listed in this leaflet. 

  How to store Mastodynon

this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use the medicine after the expiry date which is stated as 
month/year on the carton and blister. The expiry date refers to 
the last day of that month.

  Further information

What Mastodynon contains
The active substances are: Agnus castus (Vitex agnus-castus) 
Ø

   The other ingredients are: Lactose monohydrate, potato 
starch, magnesium stearate (Ph. Eur.).

Note for diabetics:

exchange units (CEU).

Mastodynon is gluten-free.

What Mastodynon looks like and contents of the pack

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
BIONORICA SE

Germany

Package leaflet: 
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