
pipette

16/03B 061/503



-يحتوي هذا الدواء عىل 0.2

ّري.

ّ
 

60 ةلاح يف ّالإ لوماتيساربلا نم موي/غك/غم  ب جلاعملا لفطلا ىدل ىمحلل رخآ ضّفخم مادختسا بجي ال-

عدم الفعالية. 

ال ترتّددوا يف طلب رأي طبيبكم أو الصيديل.

اآلثار الجانبية: 

ّها ال تحدث بانتظام لدى الجميع. 

-حاالت استثنائية لقلّة الصفيحات (انخفاض عدد الصفائح الدموية). 

ّر الدم من 

خالل بعض الطرق، أبلغوا طبيبكم بأّن طفلكم يتناول هذا الدواء.

 
الحمل والرضاعة: 

 
 

القيادة وإستخدام السيارات: 

ال شيئ   

تعاطي جرعة مفرطة: 

ّ

  

رشوط الحفظ: 

25
���

�
             

رشوط اإلصدار: 

 

تاريخ مراجعة النرشة: 12/2016 

16/03B 061/503  :مقرر التسجيل رقم

املنتج املعبئ و صاحب مقرر التسجيل :

      أفرو فارم    

حوش منيش رقم 06، الدار البيضاء الجزائر .      

الشكل والتقديم: 

محلول للرشب، قارورة 100مل مع ماّصة ُمدرّجة. 

الرتكيب: ل 100مل من محلول للرشب

براسيتامول.....................................................................................................................3غ        

السواغات: ساكاروز، ماكروغول 1500، براهيدروكيس بنزوات امليثيل، براهيدروكيس بنزوات الربوبيل، نكهة 

الكراميل، ماء منقاة. 

400مغ/مل)، براهيدروكيس بنزوات امليثيل (0.010مغ/مل)، 

براهيدروكيس بنزوات الربوبيل (0.005 مغ/مل).

الفئة الصيدالنية العالجية: 

مسّكنات أخرى وخافضات الحّمى.

توجيهات عالجية: 

ة  ّ

(صداع، النزالت الوافدة، آالم األسنان، التيبس العضيل) و/أو حّمى. 

عن طريق الفم. 

 

3.5 و12كغ. 

الجرعة: تتوقف جرعة الرباسيتامول عىل وزن الطفل وسّنه. 

إذا كنتم تجهلون وزن الطفل، يجب وزنه مسبقا حتى يتم إعطاءه الجرعة املناسبة. 

تقّدر الجرعة اليومية للرباسيتامول املوىص بها بحوايل 60مغ/كغ/اليوم، يتم توزيعها عىل 4أو 6جرعات، أي 

حوايل 15مغ/كغ كل 6ساعات. 

تسمح املاّصة املدرّجة بنصف كيلوغرام، بتناول 15مغ/كغ/جرعة. 

يتم الحصول عىل الجرعة الواجب تناولها عن طريق سحب املكبس إىل غاية التدرج املوافق لوزن الطفل. 

ة مملوءة إىل غاية التدرج 3.5 كغ. ّ الطفل الذي يبلغ وزنه 3.5 كغ: تقّد

ّج 5كغ. ّ الطفل الذي يبلغ وزنه 10كغ: تقّد

ة مملوءة إىل غاية التدّرج 8كغ وماّصة واحدة مملوءة إىل  ّ الطفل الذي يبلغ وزنه 12كغ: تقّد

غاية التدرج 4كغ. 

طريقة الرشب: 

فواكه).

يف حالة قصور كلوي حاّد (أمراض الكىل): 

8 ساعات (عوض 6ساعات لدى املرىض اآلخرين). -سيتّم

يجب احرتام الجرعة املوصوفة من طرف طبيبكم. 

أمراض الكبد.

يف حالة الشك، من الرضوري استشارة طبيبكم أو الصيديل. 

تحذيرات: 

 دوجو مدع نم دّكأتلاو ،ةيانع لكب ةعرجلا ةرقف  ةءارق( اهب ىصوملا ىوصقلا تاعرجلا زواجت بجي ال-

الرباسيتامول يف تركيب أدوية أخرى لتفادي خطر الجرعة الزائدة). 

-يحتوي هذا الدواء عىل براهيدروكيس بنزوات امليثيل والربوبيل وبإمكانه أن يتسبّب يف حدوث تفاعالت 

أرجية. 

-يحتوي هذا الدواء عىل الساكاروز، ال ينصح باستخدامه لدى املرىض الذين يعانون من عدم تحمل 

الفركتوز، من متالزمة سوء امتصاص الغلوكوز والغالكتوز أو من عجز يف السكراز/ايزومالتاز (أمراض وراثية 

نادرة). 

14 x 20 cm

          باراسيتامول            

 

أسيتادول 3 %            

 محلول للرشب


