طعم التوت
أقرراص للحلق بط
معللومات االستخدام :معللومات للمستخدم
®

 1,5ملغم ،أقراص استتحالب
دورريثريسين أقراص لللحلق بطعم التوت  00,5ملغم  1,0 /ملغم 5 /
الموواد الفعالة :تيروثريسيين  /كلوريد البنزالكونينيوم  /بنزوكايين
ول ھذا العقار ،ألنھا تتتضمن معلومات ھامة..
شرة المرفقة بالعبوة بععناية قبل البدأ في تناو
الررجاء قراءة سائر النش
الدوائي دائما ً بدقة كما ھو مموصوف في النشرة الممرفقة أو تبعا ً
لتعليمات الطبيب أو الصيدلي.
ت
ي
استتخدم ھذا العقار


ق.
االحتفاظ بنشرة العبوة .ربما تررغب في قراءتھا مرة أخرى في وقت الحق
ظ
الرجاء



قم باالستفسار لددى الصيدلي ،إذا كنت تحتاج إلى معلومات أأخرى أو لنصيحة.



إذا الحظت أعراض جانبية ،فيرجى اللتوجه إلى طبيبك أو اللصيدلي .يسري ھذا أييضا ً على األعراض اللجانبية الغير مذكورة ففي ھذه النشرة .أنظر ممقطع .4



التوجه إلى طبيبك.
ه
يومين أو أحسست بسووء حالتك يرجى
إذا لم تتحسن األعراض الجانبية بعد يو

ماذذا يوجد في ھذه النشررة
.1
.2

®

حلق دوريثريسين بططعم التوت ولما يتم استخدامھا؟
ماھى أقراص الح
®

ريسين بطعم التوت؟
مالذي ينبغي علييك مراعاته قبل تناولل أقراص الحلق دوريثر
®

.3

كيف يتم تناول أقراص الحلق دوريثرييسين بطعم التوت؟

.4

األعراض الجانبية المحتملة؟
ض
ما ھي

.5

كيف يتم حفظ أققراص الحلق دوريثريسسين بطعم التوت؟

.6

محتوى العبوة وومعلومات أخرى

.1

ماھى أقراص الح
حلق دوريثريسين بططعم التوت وفيما يتم ااستخدامھا؟

®

®

®

أقرراص الحلق دوريثريسيين بطعم التوت ھي عقار دوائي للفم والحللق.
مووضع االستخدام
الج أعراض التھابات الفم ومنطقة الحلق المص
لعال
مصحوبة بآالم للحلق وصعوبة في البلع.
.2

®

مالذي ينبغي علليك مراعاته قبل تناولل أقراص الحلق دوريثثريسين بطعم التوت؟
®

ظر تناول أقراص الحللق دوريثريسين بطععم التوت
يحظ


®

حد مكونات أقراص الححلق دوريثريسين بطععم التوت األخرى المذذكورة في المقطع .6
ساسية ضد تيروثريسينن أو كلوريد بنزالكونيووم أو بنزوكايين أو أح
إذا كان لديك حس

حذيرات وإالجراءات الوقاية
التح
استشارة الطبيب.
ة
أو الصداع أو الغثيان أوو القئ ،ينبغي
الحادة للحلق أو آالم الحلق المصحوبة بارتفاع عالي لدرجة الخرارة و
ة
في حالة االلتھابات
ً
التوت إلى جانب إجراءات العالج األخرى مثل
على األخص في حالة إإلتھابات اللوز المتقيحةة مع الحمى يقرر طبيببك عما إذا كان من المممكن أن تتناول إضافييا أقراص الحلق دورييثريسين بطعم ت
وع
ضاد حيوي.
مض
®

®

ت.
ريثريسين بطعم التوت
الحديثة في الفم ومنطقة الحلقق ينبغي التخلي عن تنااول أقراص الحلق دور
ة
في حالة الجروح
®

عليھم تجنب تناول أقراص الحلق دوريثريسين بطعم التوت ،ألنه من المحتمل حدوث ردودد فعل حساسية.
م
المررضى الذين لديھم ميوول إلى ردود فعل حسااسية على الجلد )أكزيمما أرجية( ينبغي
طفال
األط
®

سبة لألطفال الذين تقلل أعمارھم عن 24
ص الحلق دوريثريسين بطعم التوت غير مناس
صحيح )االستحالب( لدلدى األطفال الرضع وواألطفال الصغار غير مضمون ،فإن أقراص
ألن أسلوب االستخدام الص
ن
شھھراً.
المتصاص بشكل يمكنن التحكم فيه.
في حالة االستخدام لدى األطفال ينبغي مراعاة ،،أن يكونوا ھؤالء قد اكتسبوا بالفعل قدرة اال
®

تناوول أقراص الحلق دورريثريسين بطعم التوت
ت مع عقاقير دوائية أأخرى
خر.
إذا كنت تتناول عقاقير دووائية أخرى ،يجب أن تخبر طبيبك أو الصيددلي ،بأنك تناولت قبل فترة قصيرة عقار دواائي آخر أو لديك النية لتناول عقار دوائي آخ
تى اآلن أعراض جانبية ناجمة عن التناول مع العقاقير الدوائية األخخرى.
في حالة االستخدام تبعا ً لللتعليمات ال يعرف حتى
فتررة الحمل والرضاعة
®

طعم التوت .إال أنه بالرغم من ذلك ينبغي أن ييتم التناول خالل فترة الحمل والرضاعة
حلق دوريثريسين بطع
خالل تناول أقراص الح
حتى اآلن لم تظھر عالماات على حدوث أثار ممضرة للخصوبة من خ
ى
حتياط بعد استشارة طببيبك أو الصيدلي فقط..
لالح
®

سين بطعم التوت تحتووي على سوربيتول
أقرراص الحلق دوريثريس
®

ك تعاني من عدم تحمل أنواع محددة من السككريات.
استشارة طبيبك فقط ،إذا كان ممن المعروف لك ،إنك
ة
حلق دوريثريسين بطععم التوت بعد
الررجاء تناول أقراص الح
®

طعم التوت.
حلق دوريثريسين بط
الذي يعانون من عدم التححمل الورائي للفركتوز عدم تناول أقراص الح
ينبغغي على المرضى ي
شاد لمرضى السكر
إرش
حتوي على  0,86غم سوربيتول )مصدر لـ  0,22غم فركتوز( ھھذا يطابق حوالي  0 ,07وحدة خبر .سوربيتتول يمكن أن يؤدي ى
قرص استحالب واحد يح
ص
إلى اإلسھال الخفيف.
®

.3
ريسين بطعم التوت؟
كيف يتم تناول أأقراص الحلق دوريثري
لدى طبيبك أو الصديلي ،إذا لم تكن متأكداً تمامما ً.
صوف في النشرة أو تتبعا ً لالتفاق المتفق علييه مع طبيبك أو الصيددلي .قم باالستعالم ى
تناوول ھذا العقار الدوائي دائما ً بدقة كما ھو موص
الج
جرعة المنصوح بھا تببلغ
ئ في الفم.
تركه يذوب بشكل بطيئ
قرص استحالب كل  3 - 2ساعات عدة مرات ييوميا ً وتبعا ً للحاجة واتر
دع في الفم  2 - 1ص
ع
تناول العالج لمدة يوم بعد ھدوء الشكوى.
يجب االستمرار في ل
ب
®

أقراص الحلق دوريثريسينن بطعم التوت بكمية أكبر من المقرر
إذا كنت قد تناولت ص
جداً من األقراص قد
روف أيضا ً حتى اآلن .بعد تناول عدد كبير ج
الحلق دوريثريسين بطعمم التوت وھذا غير معر
في حالة االستخدام تبعا ً لللتعليمات يجب استبعادد حدوث تسمم من جراء تناول أقراص ق
ألمعاء وكذلك على األخخص لدى األطفال قد يحدث ارتفاع نسبة متھھيموغلوبين في الدم .ااألعراض المحتملة ي
تحددث آالم في المعدة واأل
ھي صعوبة التنفس وتلوون الشفايف واألصابع باللون األزرق.
®

في حالة الشك في تناول جرعة كبيرة يرجى إخخبار الطبيب بذلك.
جراء مضاد ينصح بتنااول كمية غزيرة من االماء وأقراص الفحم ووفي حالة الضرورة يقووم الطبيب بإجراءات ممناسبة ضد متھيموغلووبين.
كإج
®

إذا نسيت تناول أقراص الحلق دوريثريسين بطعم التوت
ال تتتناول جرعة مزدوجةة ،إذا كنت قد نسيت تنناول الجرعة السابقة.
®

ستخدام تبعا ً للجرعة الممعتادة.
قم باستحالب قرص من أقراص الحلق دوريثرريسين بطعم التوت مباشرة واستمر في االس
.4

األعراض الجانبية المحتملة؟
ض
ما ھي

شخص.
كما ھو الحال في جميع العقاقير الدوائية قد يكوون لھذا العقار الدوائي أعراض جانبية أيضا ً ،لكن قد ال تظھر ھذهه األعراض عند كل ش
ا
في حالة تقييم األعراض الجانبية تم ذلك على أأساس بيانات التكرار التالية:

غالبا ً جدأً :أكثر من معالج من بين 110


غالبا ً 1 :حتى 0
 10معالجون من بين 1000
 10معالجون من بين 10000
أحيانا ً 1 :حتى 0



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



غير معروف :ال يمكن تقدير التكرار على أساس البيانات المتوافرة.




عراض الجانبية المحتتملة
األع
نادراً:
ر
حلل بنزوكايين )إستر حمض أمينوبنزو(
حدث ردود أفعال حساسيةة ،خاصة على منتج تح
في حاالت نادرة قد ت ث
عراض المحتملة لذلك ھي صعوبة التنفس وتتلون الشفايف
على جروح كبيرة ،تظھھر ارتفاع نسبة متھيمووغلوبين في الدم .األع
طفال في حالة وضعه ع
في حالة االستخدام الخارجي ،خاص لدى األطف
ألصابع باللون األزرق
واأل
ق.
التككرار غير معروف:
في حالة المرضى الذين ييعانون من حساسية قدد تحث ردود فعل حسااسية من خالل مواد لھھا عالقة قرابة كيماويةة مع بنزوكايين ،مثل ببنسلين وسولفوناميدا وومستحضرات التجميل والحماية من الشمس
قريبة(
ساسية المجموعات القر
حاممض أمينوسالسيل )حس
خطار عن األعراض اللجانبية
األخ
لى األعراض الجانبية الغغير مذكورة في نشرة العبوة ھذه .تستطيع أييضا ً اإلخطار عن األع
إذا الحظت أعراض جانببية ،فيرجى التوجه إلىى طبيبك أو الصيدلي .يسري ھذا أيضا ً ع ى
عراض الجانبية
 (UAW). (http://www.bfarفي حالة اإلخطار عن أعراض جانبية تستطيع أن
(
قاقير الدوائية )rm.de
رة اإلخطار الخاصة بباألعراض الجانبية اللغير مرغوب فيھا للعقا
مباشرة عن طريق استمار
لعقار الدوائي.
معلومات أكثر عن أمن ھذا الع
ت
تسااھم في توفير
.5

®

يسين بطعم التوت؟
كيف يتم حفظ أققراص الحلق دوريثريس

طفال.
يحففظ ھذا العقار الدوائي بعيد عن متناول األطف
عاء بعد "يستخدم حتى
الصالحية يشير إلى أخر يووم في الشھر المذكور..
ال
ى .":تاريخ انتھاء
ال ييجوز استخدام ھذا العققار الدوائي بعد تاريخخ انتھاء الصالحية المذكور على العبوة والوع
ظرروف الحفظ:
ال ييحفظ في درجات حرارة أعلى من  25درججة مئوية.
ال تتتخلص من العقار الدووائي في مياه الصرف
ي حماية البيئة.
ص من العقار الدوائي ،إذا كنت لن تستخدمه ببعد ذلك .بھذا تساھم في
خاص بك كيف تتخلص
ف أو القمامة المنزلية .استعلم لدى الصدلي الخ
.6

محتوى العبوة وومعلومات أخرى
®
®

أقراص الحلق دوريثريسين بطعم التوت
ماذذا تحتوي عليه ص


المواد الفعالة ھي:
قرص استحالب ييتضمن:
تيروثريسين
كلوريد بنزالكونيووم
بنزوكاين



األخرى ھي:
ى
المكونات
بوفيدون ) ،(K 25كراميلوزا  -صوديوم )الدستورر األوربي لألدوية(
ن
سكرين  -صوديوم  ، H2O 2زيت نعناع،
ن
روز طراز ،III
ستور األوربي لألدوية(( ،التلك ،إسترات سكر
صوربيتول )الدس

 5 ,0ملغم
 11,0ملغم
 11,5ملغم

®

ى
كيف تبدو أقراص الحلق دوريثريسين بطعم التوت وما ھو
ف
محتوى العبوة
أقرراص بيضاء مستديرة
متووافر في عبوات بھا  20قرص أستحالب وععبوات بعا  40قرص استحالب
الترخيص
ص
شركة صاحبة
الش
EDICE Pharma GmbH & Co. KG
K
ME
7, 58638 Iserloh
hn
Kuhloweg 37
(023
ھاتتف371) 152790 :
(0237
فاككس71) 937-329 :
البرريد اإللكترونيmedicce-pharma.deInffo@ :
شركة المنتجة والمشارركة في التسويق
الش
EDICE Pharma GmbH & Co. KG
K
ME
7, 58638 Iserloh
hn
Kuhloweg 37
(02
ھاتتف2371) 937-0 :
(0237
فاككس71) 937-329 :
info@medice
البرريد اإللكترونيe.de :
de
www.medice.d
ھذه النشرة تم تعديلھا ممؤخراً في أبريل 22014
ه
ھذه ليست الترجمة الرسممية للنشرة األلمانية الممرفقة بالعبوة
ه

