
نكاتي در مورد آشنايي با داروهاي گياهي

دفتر تحقيق و توسعه معاونت غذا و دارو بوشهر



كاسني وحشي,كاسني تلخ∗

برگ,گل,ريشه:اندام دارويي∗

تصفيه كننده ,برتب ,ادرار اور,اشتها اور,صفرا آور:درمانيخواص ∗
مفيد براي كبد,كاهنده چربي خون,ملين,خون

جوشانده:روش استفاده∗

تحريك كننده رحم و احتمال سقط ,كاهش فشار خون:عوارض جانبي∗
جنين افزايش ميابد

:كاسني



گل ها:اندام دارويي∗

ضد ,پيشگيري از استفراغ,ارام بخش,قاعده اور:خواص درماني∗
مقوي عمومي,شفاف كننده و طاليي كننده رنگ مو,مسكن,التهاب

بخور,دم كرده:روش استفاده∗

درخانم هاي باردار ممنوع,درماتيت پوستي:عوارض جانبي∗

قطره بابونه,بخور دينه,دهان شويه,پماد كاميل:فراورده هاي دارويي∗

:بابونه



زيره كرمان,زيره سياه,زيره سبز ∗

ميوه:اندام دارويي ∗

باد ,قاعده اور,ضد تشنج,مقوي معده,ضد نفخ:خواص درماني∗
ضد كرم,مدر,شير افزا,شكن

مصرف بي رويه ناراحتي كبدي و كليه ايجاد ميكند:عوارض جانبي∗

كارامين,قطره شير افزا,كاراوي ميكسچر:فراورده دارويي∗

:زيره



درمان ,مقوي معده,بادشكن,درمان تب مزمن,شير افزا:خواص درماني∗
سرفه

درنوزادان و كودكان منع ,دربارداري منع مصرف:عوارض جانبي∗
مصرف است

:رازيانه



برگ ها:اندام دارويي∗

ارام ,ضد سرفه,ضد اسپاسم,باد شكن,مقو ي معده:خواص درماني∗
بوي بد دهان را از بين ميبرد,بخش

بخور,تنتور,كمپرس,دم كرده:روش استفاده∗

در افراد مبتال ,باعث كاهش شير درخانم هاي شير ده ميشود:عوارض∗
منع مصرف ,بيمار كبدي منع مصرف دارد,التهاب صفرا ,به سنگ صفرا

در نوزادان

گريپ واتر,كارمنيت,قطره پرسيكا:فراورده دارويي∗

:نعناع



سرشاخه گلدار:اندام دارويي∗

مرهم سينه,بخور,دم كرده,تنتور:شيوه استفاده∗

مسكن جاي ,ارام بخش,ضد نفخ,ضد عفوني كننده:خواص در ماني∗
شل كننده عضالت,ضد افتاب سوختگي,ادرار اور,نيش حشرات

درخانم ,مشكالت كبدي,مصرف زياد باعث تپش قلب:عوارض جانبي∗
هاي باردار منع مصرف

اسطوخدوس



سرشاخه گلدار:اندام دارويي∗

كمپرس,غرغره,دم كرده:شيوه استفاده∗

رفع ,ضد كرم,كمك به هضم غذا,ضد اسم,خلط اور:خواص درماني∗
,برونشيت,افسردگي

استفاده طوالني مدت باث بزرگ شدن غده تيروييد و :عوارض جانبي∗
درافراد داراي فشار خون باال منع ,تپش قلب و حجيم شدن زبان

مصرف دارد

گاستروليت,لكوركس,توسيان,تيميان,تيمكس:فراورده دارويي∗

اويشن



ريشه كوچك,ريزوم:اندام دارويي∗

ضد  ,ارام بخش, تسكين دهنده اعصاب:خواص در ماني∗
خواب اور,ضد افسردگي,خلط اور,كاهنده فشار خون,اظطراب

از مصرف هم زمان اين ,در باردار و شيرده منع مصرف:عوارض جانبي∗
مصرف مداوم عارضه كبدي ,دارو با دارو خواب اور بيشگيري كنيد

دارد

شربت  ,قطره انتي ميگرن,قرص والي فلور:فراورده دارويي∗
كپسول سدامين,قرص نوراگل,والريك

سنبل الطيب


