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 HCV, HBS+  ،HIV سم،یخاص  فاو یو خون یعفون یماریابتال به ب ،یعضالن قیتزر تیممنوع ،یپوست بیهرگونه آس ،یاحتمال خودکش ایخطر و  ،ییدارو تیحساس 
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