أقرراص للحلق كالسيك
نشرة االستخدام :معلومات للمستخدم
ة
®

استحالب
ب
دوريثثريسين أقراص للحللق كالسيك  0,5ملغم  1,0 /ملغم  1,5 /مللغم ،أقراص
المواد الفعالة :تيروثريسين  /كلوريد البنزالكونيومم  /بنزوكايين
د
ول ھذا العقار ،ألنھا تتتضمن معلومات ھامة..
الرجااء القراءة بعناية لسائئر النشرة المرفقة بالععبوة قبل البدأ في تناو
تبعا ً لتعليمات الطبيب أو الصيدلي.
صوف في النشرة أو ع
تناول ھذا العقار الدوائي دائما ً بدقة كما ھو موص
ل


خرى في وقت الحق.
الرجاء االحتفاظ بننشرة العبوة .ربما ترغغب في قراءتھا مرة أخ



رى أو لنصيحة.
قم باالستفسار لدى الصيدلي ،إذا كنت تححتاج إلى معلومات أخر



في ھذه النشرة .أنظر ممقطع .4
أيضا ً على األعراض الججانبية الغير مذكورة ي
صيدلي .ويسري ھذا ض
أعراض جانبية ،فيرجى التووجه إلى طبيبك أو الص
ض
إذا الحظت



راض الجانبية بعد يوممين أو أحسست بسوء حالتك يرجى التوجه إلى طبيبك.
إذا لم تتحسن األعر

ماذا ييوجد في ھذه النشرة
®

.1

ماھى أقراص الحللق دوريثريسين كالسسيك ولما يتم استخدامھھا؟

.2

سين كالسيك؟
مالذي ينبغي عليك مراعاته قبل تناول أققراص الحلق دوريثريس

®

®

.3

سين كالسيك؟
راص الحلق دوريثريسي
كيف يتم تناول أقر

.4

ما ھي األعراض االجانبية المحتملة؟

.5

أقراص الحلق دوريثريسين كالسيك؟
كيف تحفظ ص

.6

محتوى العبوة ومععلومات أخرى

.1

ماھى أقراص الحللق دوريثريسين كالس
سيك ولما يتم استخداممھا؟

®
®

®

®

أقراص الحلق دوريثريسين كالسيك ھي عقار ددوائي للفم والحلق.
ص
موض
ضع االستخدام
صعوبة في البلع.
صحوبة بآالم للحلق وص
الفم ومنطقة الحلق المص
لعالج أعراض التھابات م
ج
.2

®

عليك مراعاته قبل تناول أققراص الحلق دوريثرييسين كالسيك؟
مالذي ينبغي ك
®

يك
يحظر تناول أقراص الحلق دوريثريسين كالسيك
ر


®

كالسيك األخرى المذكورة في المقطع .6
ك
ق دوريثريسين
إذا كان لديك حساس
سية ضد تيروثريسين أأو كلوريد بنزالكونيوم أو بنزوكايين أوأحد ممكونات أقراص الحلق

التحذيرات وإالجراءات الوققاية
عالي لدرجة الحرارة أو اللصداع أو الغثيان أو اللقئ ،ينبغي استشارة اللطبيب.
حالة االلتھابات الحادة لللحلق أو آالم الحلق الممصحوبة بارتفاع ي
في ح
®

ى
وعلى األخص في حالة إلتھھابات اللوز المتقيحة ممع الحمى يقرر طبيبك عما إذا كان من الممككن أن تتناول إضافيا ً أأقراص الحلق دوريثرييسين كالسيك إلى جاانب إجراءات العالج األخرى مثل تناول
مضاد حيوي.
د
®

تناول أقراص الحلق دورييثريسين كالسيك.
في الفم ومنطقة الحلق يينبغي التخلي عن ل
حالة الجروح الحديثة ي
في ح
®

السيك ،ألنه من المحتممل حدوث ردود فعل ح
جنب تناول أقراص الححلق دوريثريسين كال
ضى الذين لديھم ميول إلى ردود فعل حساسيية على الجلد )أكزيما أرجية( ينبغي عليھم تج
المرض
حساسية.
فال
األطفا
®
ألطفال الذين تقل أعماارھم عن  24شھراً.
صحيح )االستحالب( لددى األطفال الرضع واألطفال الصغار غير ممضمون ،فإن أقراص الحلق دوريثريسين ككالسيك غير مناسبة لأل
وألن أسلوب االستخدام الص
طفال ينبغي مراعاة ،أنن يكونوا ھؤالء قد اكتتسبو بالفعل قدرة االمتتصاص بشكل يتحكمونن فيه.
حالة االستخدام لدى األط
في ح
®

ل
تناول أقراص الحلق دوريثثريسين كالسيك مع ععقاقير دوائية أخرى
ي آخر أو لديك النية لتنناول عقار دوائي آخر.
رة قصيرة عقار دوائي
ي ،بأنك تناولت قبل فتر
إذا كننت تتناول عقاقير دوائئية أخرى ،يجب أن تخخبر طبيبك أو الصيدلي
حالة االستخدام تبعا ً للتععليمات ال يعرف حتى اآلن أعراض جانبية نناجمة عن التناول مع العقاقير الدوائية األخررى.
في ح
فترة الحمل والرضاعة
®

الل فترة الحمل والرض
الل أقراص الحلق دورييثريسين كالسيك إال أنه بالرغم من ذلك يننبغي أن يتم التناول خال
ضرة للخصوبة من خال
عالمات على حدوث أثار مض
ت
حتى اآلن لم تظھر
ضاعة لالحتياط بعد
الصيدلي فقط.
ي
استشاارة طبيبك أو
®

دوريثريسين كالسيك تحتوي عللى
ن
أقراص الحلق
ص
®

.
السكريات.
ي من عدم تحمل أنواع محددة من
طبيبك فقط ،إذا كان من المععروف لك ،إنك تعاني
ك
الحلق دوريثريسين كالسييك بعد استشارة
الرجااء تناول أقراص ق
®

الحلق دوريثريسين كالسسيك.
عدم تناول أقراص ق
ينبغي على المرضى الذي ييعانون من عدم التحملل الورائي للفركتوز ع
ي
إرشاد لمرضى السكر
د
شوربيتول يمكن أن يؤدي إلى اإلسھال الخفيف.
ل
قرص استحالب واحد يحتووي على  0,87غم سووربيتول )مصدر لـ  0,22غم فركتوز( ھذا يطابق حوالي  0,07وحدة خبر.
ص
®

.3
سين كالسيك؟
كيف يتم تناول أقرراص الحلق دوريثريس
إذا لم تكن متأكداً تماما ً.
طبيبك أو الصديلي ،ا
ي .قم باالستعالم لدى ط
تبعا ً لالتفاق المتفق عليه مع طبيبك أو الصيدلي
صوف في النشرة أو ع
تناول ھذا العقار الدوائي دائما ً بدقة كما ھو موص
ل
عة المنصوح بھا تبلغ
الجرع
واتركه يذوب بشكل بطيئ في الفم.
ه
ستحالب كل  3 - 2سساعات عدة مرات ي
في الفم  2 - 1قرص اس
دع ي
يوميا ً وتبعا ً للحاجة
ھدوء الشكوى.
يجب االستمرار في تناول االعالج لمدة يوم بعد ھد
®

إذا كننت قد تناولت أقراص الحلق دوريثريسين كالسيك بكمية أكبر ممن المقرر

®
ك وھذا غير معروف أييضا حتى اآلن.
حالة االستخدام تبعا ً للتععليمات يجب استبعاد ححدوث تسمم من جراء تناول أقراص الحلق ددوريثريسين كالسيك
في ح
صعوبة التنفس وتلون
ث ارتفاع نسبة متھيمووغلوبين في الدم .األعرراض المحتملة ھي ص
األخص لدى األطفال قد يحدث
ص
من األقراص قد تحدث آآالم في المعدة واألمعاء وكذلك على
بعد تنناول عدد كبير جداً ن
الشفاييف واألصابع باللون األزرق.

رعة كبيرة يرجى إخباار الطبيب بذلك.
حالة الشك في تناول جر
في ح
وفي حالة الضرورة يقوم الطبيب بإجراءات منااسبة ضد متھيموغلوبيين.
ماء وأقراص الفحم ي
بتناول كمية غزيرة من الما
ل
كإجرراء مضاد ينصح
®

حلق دوريثريسين كالالسيك
سيت تناول أقراص الح
إذا نس
ال تتناناول جرعة مزدوجة ،إذا كنت قد نسيت تناوول الجرعة السابقة.
®

راص الحلق دوريثريسسين كالسيك مباشرة واستمر في االستخدام تبعا ً للجرعة المعتادة..
ستحالب قرص من أقر
قم باس
.4

ما ھي األعراض الجانبية المحتملة؟

ص.
عراض جانبية أيضاً ،للكن قد ال تظھر ھذه األألعراض عند كل شخص
كما ھھو الحال في جميع العققاقير الدوائية قد يكونن لھذا العقار الدوائي أع
جانبية تم ذلك على أسااس بيانات التكرار التاالية:
حالة تقييم األعراض الج
في ح
ً
ً
من  1معالج من بين 110
غالبا جدأ :أكثر ن



غالبا ً 1 :حتى  10معالجون من بين 1000



أحيانا ً 1 :حتى 1
 10معالجون من بين 10000



نادر 1 :حتى  10معالجون من بين 100000
نادر جداً :أقل من معالج من بين 100000



لى أساس البيانات المتووافرة.
غير معروف :ال ييمكن تقدير التكرار على



المحتملة
ة
األعرراض الجانبية
نادراً:
تحلل بنزوكايين )إستر حممض أمينوبنزو(
ردود أفعال حساسية ،خاصة على منتج ل
حاالت نادرة قد تحدث ر
في ح
ن الشفايف واألصابع
ھي صعوبة التنفس وتلون
على جروح كبيرة ،تظھر ارتفاع نسبة متھيموغغلوبين في الدم .األعرااض المحتملة لذلك ي
ي ،خاص لدى األطفالل في حالة وضعه ى
حالة االستخدام الخارجي
في ح
باللون األزرق.
ن
التكرار غير معروف:
ومستحضرات التجميل ووالحماية من الشمس
سية من خالل مواد لھا عالقة قرابة كيماوية مع بنزوكايين ،مثل بننسلين وسولفوناميدا م
حالة المرضى الذين يعاانون من حساسية قد تحدث ردود فعل حساس
في ح
حامض أمينوسالسيل )حساس
ض
سية المجموعات القريبيبة(
أعراض جانبية أخرى محتتملة
ض
حالة المرضى الذي لديھھم حساسية قد تحدث رردود فعل حساسية ن
في ح
من زيت النعناع )بما فيھھا صعوبة التنفس(
طار عن األعراض الجاانبية
األخط
ألعراض الجانبية الغيرر مذكورة في نشرة الععبوة ھذه .من الممكن أأيضا ً اإلخطار عن األعراض الجانبية مباشر
سري ھذا أيضا ً ھلى األ
إذا الحظت أعراض جانبيةة ،فيرجى التوجه إلى ططبيبك أو الصيدلي .يس
رة
غن ط
طريق نظام اإلخطار اللمحلي.
لمانيا:
في ألم
Bu
undesinstitut für Arzneimittel un
nd Medizinprodu
ukte
Abt.. Pharmakovigila
anz
e 3, D-53175 Bo
onn
Kurt-Georgg-Kiesinger Allee
Website: htttp://www.bfarm
m.de
في لوكسمبورج
Directtion de la Santé
é – Division de laa Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – A
Allée Marconi, L--2120 Luxembo
ourg
Site
e internet: http:///www.ms.public
c.lu/fr/activites/ppharmacie-medicament/index.h
html
حالة اإلخطار عن أعراض جانبية تستطيع أنن تساھم في توفير معلوومات أكثر عن أمن ھھذا العقار الدوائي.
في ح
.5

®
®

أقراص الحلق دوريثريسين كالسيك؟
كيف تحفظ ص

ظ
يحفظ ھذا العقار الدوائي بععيد عن متناول األطفالل.
والوعاء بعد "يستخدم حتى ..":تاريخ انتھاء الصالح
ء
العقار الدوائي بعد تاريخ انتنتھاء الصالحية المذكوور على العبوة
ر
جوز استخدام ھذا
ال يج
حية يشير إلى أخر يوم في الشھر المذكور.
ظروف الحفظ
ف
حرارة أعلى من  25درجة مئوية.
ة
حفظ في درجات
ال يح
الخاص بك كيف تتخلص ممن العقار الدوائي ،إذا كنت لن تستخدمه د
خلص من العقار الدوائئي في مياه الصرف أوو القمامة المنزلية .استتعلم لدى الصدلي ص
ال تتخ
بعد ذلك .بھذا تساھم في حماية البيئة.
.6

محتوى العبوة ومععلومات أخرى
®

كالسيك
ھي محتويات أقراص اللحلق دوريثريسين كال
ما ي


المواد الفعالة ھي:
ضمن:
قرص استحالب يتض
تيروثريسين
كلوريد بنزالكونيوم
بنزوكاين



المكونات األخرى ھھي:
ألوربي لألدوية(
 ،(K 25كراميلوزا  -صوديوم )الدستور األ
زيت نعناع ،بوفيدون )5
الدستور األوربي لألدوية( التلتلك ،إسترات سكروز طراز  ،IIIسكرين  -صوديوم  ،H2O 2زي
ر
صوربيتول )

 5,0مملغم
 1,0مملغم
 1,5مملغم

®

كيف تبدو أقراص الحلق دووريثريسين كالسيك ومحتوى العبوة
أقراص بيضاء مستديرة
ص
ستحالب
متوافر في عبوات بھا  20قرص أستحالب وعبووات بعا  40قرص اس
فر
الشرككة صاحبة الترخيص
M
MEDICE Pharma GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlo
ohn
(02
ف2371) 152790 :
ھاتف
(02
س2371) 937-329 :
فاكس
البريد اإللكترونيmed ice-pharma.deInfo@ :
د
ة
الشرككة المنتجة
والمشاركة في التسويق
M
MEDICE Pharma GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37, 58638 Iserlo
ohn
ف(02371) 937-0 :
ھاتف
(02
س2371) 937-329 :
فاكس
البريد اإللكترونيinfo@medice.de :
د
e.de
www.medice
ھذه االنشرة تم مراجعتھا ممؤخراً أبريل .2015
رفقة بالعبوة
الرسمية للنشرة األلمانية المرف
ة
ھذه ليليست الترجمة

