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افراد بروز نخواهد کرد. تکرار و تناوب این عوارض مشخص نیست.
 سمیت کبدی )شامل هپاتیت، زردی، اختالل و نوسان در تست های عملکرد کبدی( که می تواند به علت 

استفاده از فرآورده های حاوی کوهوش سیاه باشد.
 واکنش های پوستی نظیر کهیر، خارش و راش.

 تورم بافت های صورت و اندام های حرکتی تحتانی )ادم(.
 مشکالت گوارشی نظیر اختالالت سوء هاضمه و اسهال.

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 کلیمادینون:

 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.
 تاریخ انقضا بر روی جعبه و بلیستر دارو درج شده است، پس از سپری شدن تاریخ انقضا از کلیمادینون 

استفاده نکنید. تاریخ انقضا به آخرین روز آن ماه مربوط می شود.

6. اطالعات تکمیلی:

هر قرص کلیمادینون حاوی:
 )Cimicifuga racesoma( سیاه  کوهوش  گیاه  ریزوم  از  عصاره خشک  گرم  میلی   2/8 ماده موثره:   

.58%)v/v( حالل استخراج کننده: اتانول .)10:1-5(
 مواد جانبی: کلسیم هیدروژن فسفات دهیدراته،کوپلیمر امونیو متاکریالت تایپ A دیسپرسیون%30 
اودراژیت )RL 30D(، اکسید آهن قرمز )E172(، اکسید آهن زرد )E172(، الکتوز مونوهیدرات، ماکروگل 
6000، منیزیم استئارات گیاهی، نشاسته سیب زمینی، هیدروکسید سدیم، اسید سوربیک، تالک، تیتانیوم 

.)E171( دی اکساید
هر قرص روکش دار کلیمادینون حاوی مقدار میانگین 0/1 گرم کربوهیدرات است.

فرآورده کلیمادینون فاقد گلوتن می باشد.

روش مصرف:
این دارو برای مصرف خوراکی است. قرص روکش دار را با مقدار کافی مایعات مصرف نموده و آن را به صورت 

کامل ببلعید و  از مکیدن و جویدن قرص خودداری نمایید.

مصرف در کودکان و نوجوانان:
کلیمادینون نباید در کودکان و نوجوانان مصرف شود.

مصرف در گروه های خاص درمانی:
اطالعاتی در مورد دوز مناسب مورد استفاده در افراد با نقص عملکرد کلیوی موجود نیست. بیماران با سابقه اختالالت 

کبدی نباید بدون مشاوره پزشکی از این دارو استفاده کنند. )به اطالعات موجود در بخش 2 و 4 مراجعه شود.(

طول دوره مصرف:
درصورت باقی ماندن اختالالت و مشکالت با مصرف کلیمادینون، با پزشک و یا داروساز خود مشورت نمایید.

بدون مشورت با پزشک کلیمادینون را بیش از 6 ماه مصرف نکنید.

مصرف بیش از حد مجاز کلیمادینون:
تا کنون هیچ موردی از مصرف بیش از حد مجاز کلیمادینون گزارش نشده است.

در صورتی که بیش از دوز پیشنهادی از کلیمادینون استفاده کردید، پزشک خود را مطلع سازید تا در صورت 
نیاز تصمیمات و اقدامات الزم را اتخاذ نماید.

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

دارید، با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

4. عوارض جانبی احتمالی:

همانند سایر داروها، کلیمادینون نیز می تواند منجر به ایجاد عوارض جانبی شود. اگرچه این عوارض در همه 

مصرف در کودکان و نوجوانان:
کلیمادینون نباید در کودکان و نوجوانان استفاده شود.

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

تا به امروز تداخلی با سایر داروها گزارش نشده است.

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

مشورت کنید.
مصرف کلیمادینون در دوران بارداری توصیه نمی گردد.

الزم به ذکر است که در برخی افراد احتمال باردار شدن، علی رغم بروز نشانه های یائسگی وجود دارد. بنابراین 
در طی درمان با کلیمادینون باید از روش های موثر پیشگیری از بارداری استفاده شود.

ترشح ماده موثره در شیر نامشخص است. بنابراین کلیمادینون نباید در دوران شیردهی مصرف شود.

رانندگی و کار با ماشین آالت:
تا کنون در ارتباط با اثر نامطلوب دارو بر توانایی رانندگی و استفاده از ماشین آالت مطالعه ای انجام نشده است.

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

هستید، پیش از مصرف کلیمادینون با پزشک مشورت نمایید.

3. مقدار و نحوه مصرف کلیمادینون:

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 دارو به شرح زیر است:

مجموع دوز روزانه دوز روزانه سن

2 قرص روکش دار 1 قرص روکش دار، دو بار در روز خانم های یائسه

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

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

4. عوارض جانبی احتمالی
5. شرایط نگهداری کلیمادینون

6. اطالعات تکمیلی

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

کلیمادینون فرآورده دارویی گیاهی است که به منظور برطرف کردن مشکالت دوران یائسگی بانوان نظیر 
گر گرفتگی و تعریق بیش از حد کاربرد دارد.

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

در صورت حساسیت به گیاه کوهوش سیاه و یا 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 کلیمادینون با پزشک یا داروساز مشورت نمایید:

 در صورت وجود سابقه اختالالت کبدی، تست های عملکرد کبدی انجام شود.
 در صورت مشاهده عالئم و نشانه هایی که بیانگر آسیب کبدی هستند )نظیر خستگی، کاهش اشتها، زرد 
شدن پوست و چشم ها و یا درد شدید قسمت فوقانی شکم همراه با احساس تهوع، استفراغ و یا ادرار تیره 

رنگ(، مصرف کلیمادینون را قطع کرده و در اسرع وقت با پزشک خود مشورت نمایید.
 در صورت ایجاد خونریزی واژینال و یا بروز عالئم جدید و یا عالئمی با علل نامشخص.

 در صورت تحت درمان قرار گرفتن برای سرطان سینه و یا سایر تومورهای وابسته به هورمون و یا وجود 
چنین سابقه ای در گذشته.

 در صورت مصرف استروژن ها.
 در صورت بدتر شدن عالئم در زمان استفاده از کلیمادینون.

در صورتی که هر یک از موارد فوق درباره شما صدق می کند، قبل از مشورت با پزشک از دارو استفاده نکنید.

.(Cimicifuga racemosa) عصاره خشک از ریزوم گیاه کوهوش سیاه 

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 کلیمادینون 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 )40 تا 60 روز(، با پزشک 
مشورت نمایید.

قرص روکش دار کلیمادینون

برگه راهنمای مصرف کننده



Black cohosh (Cimicifuga racemosa) rhizome dry extract

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 Klimadynon 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 Klimadynon is and what it is used for

Klimadynon is a herbal medicinal product indicated in female 
adults for the relief of menopausal complaints such as hot 
flushes and profuse sweating.

  What you need to know before you take Klimadynon

Do not take Klimadynon
   If you are allergic to black cohosh or any of the other 

Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking Klimadynon:

   if you have a history of liver disorder. Liver function test 
should be performed. 

   if you develop signs and symptoms suggestive of liver injury 
(tiredness, loss of appetite, yellowing of skin and eyes or 
severe upper stomach pain with nausea and vomiting or 
dark urine). Please stop taking Klimadynon and immediately 
consult your doctor.

   if vaginal bleeding occurs, or if you experience unclear or 
new symptoms.

   if you have been treated or if you are undergoing treatment 
for breast cancer or other hormone-dependent tumours.

  if you are taking oestrogens.
  if the symptoms worsen during the use of Klimadynon.

If any of the above applies to you, do not take Klimadynon 
without medical advice.

Children and adolescents
This medicine is not to be used in children and adolescents.

Other medicines and Klimadynon
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently 
taken or might take any other medicines. Interaction with other 
medicines have not been reported.

Pregnancy and breast-feeding
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.

Klimadynon is not recommended during pregnancy. It is still 
possible for you to become pregnant while experiencing 
menopausal symptoms so use effective contraception during 
treatment. It is unknown whether the active substance is 
excreted in human milk. Klimadynon should not be used during 
breast-feeding.

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

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

  How to take Klimadynon

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

Female adults 
in menopause tablets

Method of administration
For oral use. Take film-coated tablets with some liquid. Do not 
chew or suck.

Use in children and adolescents
This medicine is not to be used in children and adolescents. 

Special populations:
No data are available for a dosing instruction in case of impaired 
renal function. Patients with a history of liver disorder should 
not take Klimadynon without medical advice (see section 

Duration of use
If the symptoms persist during the use of the medicinal product, 
a doctor or a pharmacist should be consulted. Klimadynon 

advice.

If you take more Klimadynon than you should
No case of overdose has been reported. Please inform your 
doctor if you took more than the recommended dose of this 
medicine. Your doctor will decide on the necessary measures.

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

If you stop taking Klimadynon
Discontinuing Klimadynon 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.

The frequency of the following side effects is not known:
   Liver toxicity (including hepatitis, jaundice, disturbances in 

the liver function tests) is associated with the use of black 
cohosh containing products.

   Skin reactions (nettle rash, itching, rash).
   Swelling of the tissues of the face and the lower limbs (known 

as edema).
   Gastrointestinal symptoms (i.e. dyspeptic disorders, 

diarrhoea).

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 Klimadynon

reach of children. Keep the blisters in the outer carton. Do not 
use this medicine after the expiry date which is stated on the 
carton and the blister. The expiry date refers to the last day of 
that month.

  Further information

What Klimadynon contains
   The active substance is: 

   The other ingredients are: Calcium hydrogen phosphate 
dehydrate; Ammonio methacrylate copolymer, Type A, 

Magnesium stearate (vegetable); Potato starch; Sodium 

available carbohydrates. Klimadynon is gluten-free.

What Klimadynon looks like and contents of the pack
Klimadynon film-coated tablets are terracotta-coloured, round, 
biconvex with smooth surface. 

Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
BIONORICA SE

Germany

Package leaflet: 
Information for the user

Film-coated tablets

Klimadynon®

gbpz-kli-ft-mockup-ir.indd   3-2

Vafamanesh St., Heravi Sq., Tehran, Iran
Telefax:

Importer and Packaging Licence Holder:
Bionorica Pars Darman Nikan

,

This leaflet was last revised in July 2019


