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1.3.3.1 Arabic leaflet 

  كبسول  ايفي
 خالصة أوراق اللبالب 

 

 : الدواء هذا تناول قبل جيدا   النشرة هذه بقراءة قم

 .  قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى ، حافظ على هذه النشرة -

 .  اسأل الطبيب أو الصيدلي أخرى ،  إذا كان لديك أي أسئلة -

ألي شخص حتى وان كان هذا الشخص يعاني من  نفس األعراض التي سبق  إعطائهولهذا يجب عليك عدم  ،قد تم صرفه لك  المستحضرهذا   إن -

 .  وان عانيت منها

 . جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة بعرض اإلصابة أو الجانبية األعراض حدة زيادة حال في الصيدلي أو المعالج بطبيبك باالتصال قم -

 : على النشرة هذه تحتوي

 .  وما هي دواعي استعماله ايفيما هو . 1

 .  ايفي بتناول القيام قبل. 2

 .  ايفيطريقة استخدام . 3

 .  األعراض الجانبية. 4

 .  ايفيتخزين  ظروف. 5

 .   إضافية معلومات. 6

  

 : وما هي دواعي استعماله ايفيما هو . 1

مذيب وطارد للبلغم يساعد في تخفيف أعراض نزلة كبسول  ايفي .هو منتج طبيعي يحتوي على مواد عشبية فعالة  كبسول ايفي
 .الجهاز التنفسي المصحوبة بالسعال( إلتهاب)
 

 

 : ايفي بتناول القيام قبل. 2

 :  ايفيموانع استعمال  -أ

 .  األراليةاتات المنتمية لعائلة المادة الفعالة أو النبإذا كنت تشكو من حساسية من 

 .إذا كنت تشكو من حساسية من أي من مكونات المستحضر 

 .سنوات  6ال يستعمل لألطفال أقل من 

 

 : ايفياستعمال  عند االحتياطات -ب

 : في الحاالت التالية  المستحضرتحقق مع الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام هذا 

 .أوظهور دم في البلغم فإنه ينبغي مراجعة الطبيب فورا   ضيق في التنفس ، حمى ،في حاالت 
 .ذ بدون اإلستشارة الطبية باإلستعمال المتزامن مع مضادات الكحة مثل كودايين أو ديكستروميثورفان غير مح

 .المرضى الذين يعانون من قرح المعدة 

  

 

 

 :  مكمالت غذائيةأو  أعشاب أو أخرى أدوية أي مع ايفي أخذ من الدوائية التداخالت -ج

مع أدوية أخرى ، لذلك قد يتم إستخدام هذا المستحضر مع أدوية وعالجات أخرى مثل  كبسول ايفيلم تعلم أية أثار ضارة عند إستخدام 

 .المضادات الحيوية 
األدوية التي تم الحصول عليها بدون  الرجاء إعالم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت في اآلونة األخيرة أي أدوية أخرى ، بما في ذلك

 . وصفة طبية 

 

 :  كبسولمع الطعام وال ايفيتناول  -د

  .الطعام لتقليل االضطرابات  يمكن تناوله مع ففي المعدة  التهيجبعض  ، إذا حدث الطعام بعد تناولأو  قبل ايفييمكن تناول 

 

 :  الحمل -ه

فترة تناول او تعاطي خبري الطبيب عند حدوث حمل أوالتخطيط للحمل خالل أفي الحمل ،  المستحضرلم يتم إثبات مأمونية 
 .المستحضر

 . طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء  اسألي

 
  :الرضاعة  -و

 . الرضاعة  في المستحضرلم يتم إثبات مأمونية 
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 . ء طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دوا اسألي

 

 :  اآلالت واستخدام القيادة على  ايفي  تأثير -ز

 .على القيادة واستخدام اآلالت  ايفي ال يجب أن يؤثر

 

 : ايفيمكونات  بعض حول هامة معلومات - س
 ال يوجد

  

 : ايفيطريقة استخدام . 3

 .  متأكد من الجرعةيجب أن تتحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير  ،الطبيب حسب تعليمات كبسول ايفيتناول 

 

 :الجرعة 

 .  سوف يحدد ما هي الجرعة المناسبة لكأو الصيدلي  طبيبك 

 .يوميا   مرتان كبسولة واحدة : سنة 12األطفال فوق  البالغون و

أو يب الطب استشارةعلى نوع وشدة الحالة المرضية ، ولكن في حال استمرار األعراض لمدة تزيد عن اسبوع فيجب  التعاطيتعتمد مدة 

 .الصيدلي 
 

 :  ايفيمن  الزائدة الجرعة -أ

  . في حالة تناول جرعات زائدة إلى أقرب مستشفى أو وحدة طوارئ على الفور اذهبالطبيب أو ب اتصل  

 :الجرعة الزائدة

 .والهياج الغثيان و القيء واإلسهال قد تسبب الجرعات الزائدة 

 

 .ألطفال و البالغين على السواء ل دة يجب الحصول على عناية طبية فوريةزائجرعة  حال وجود اشتباه بحدوث استخدام في 
 

 :  ايفيجرعة  تناول نسيان - ب

وقم بالعودة الى الجدول ، غاء الجرعة المنسية  الجرعة التالية ، قم بإل أوشك وقتومع ذلك ، إذا  ، إذا نسيت أن تتناول جرعة تناولها حالما تتذكر

 .  ال تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية،  الزمني للجرعات العادية

 

 :  ايفيتناول  عن التوقف - ج

 . ما لم يخبرك الطبيب  ايفيعن تناول  تتوقفال 

 .  إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا المنتج ، اسأل الطبيب أو الصيدلي 

 

 : األعراض الجانبية. 4

 .  في آثار جانبية ، على الرغم من أنها ال تؤثر في الجميع ايفيمثل جميع األدوية ، يمكن أن يتسبب 

 : اخبر الطبيب على الفور إذا كنت تواجه أي من األعراض التالية 

 (الغثيان و القيء و اإلسهال ) إضطرابات الجهاز الهضمي : شائعة 

 (لدي ، ضيق بالتنفس شرى ، طفح ج) تفاعالت حساسية : غير شائعة 

 

 . الجانبية أو إذا الحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي  اآلثارإذا عانيت زيادة حدة أي من 

 

 : ايفيتخزين  ظروف. 5

 . يبقي بعيدا  عن متناول وبصر األطفال 

 . درجة مئوية  33ال يحفظ فوق 

 .ي عبوته األصلية فظ الدواء فحيجب 

 . بعد تاريخ انتهاء الصالحية المبين على العبوة ، تاريخ االنتهاء يشير إلى اليوم األخير من ذلك الشهر كبسولال اتستخدم هذ ال

 . إذا كنت تالحظ وجود عالمات واضحة على تلفه  ايفيال تستخدم 

كيفية التخلص من عن أو عن طريق النفايات المنزلية ، اسأل الصيدلي  ال ينبغي أن يتم التخلص من  األدوية عن طريق مياه الصرف الصحي

 . األدوية التي لم تعد مطلوبة ، ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة 

 

 : إضافية معلومات -6

 : ايفيمحتويات  هي ما -أ

 .من خالصة أوراق اللبالب الجافة ملجم  65 : الفعالة  المواد
 . جليكوالت النشا والصوديوم ، مانيتول ، أكسيد السليكون الغروي ، ستيرات الماغنسيوم   ألخرى هيا واغاتسال
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  : عبوته وحجم هووصف يفيال  الصيدالني الشكل هو ما -ب

 . كبسوالت بيضاء اللون تحوي مسحوق أبيض بني إلى بني اللونهو  كبسول ايفي

 .كبسوالت  13على شرائط ، كل منها يحتوي  3 تحتوي العبوة على

 

 : والمصنع التسويق رخصة مالك وعنوان اسم -ج

 .شركة ديف للصناعات الدوائية 

  363323333: هاتف 

  363324444: فاكس 

 cust.care@deef.com : البريد االلكتروني

 : صاحب الترخيص بللحصول على أي معلومات عن هذا الدواء ، الرجاء االتصال 

 .وائية شركة ديف للصناعات الد

 المملكة العربية السعودية  -القصيم-البدائع

  363323333: هاتف 

  cust.care@deef.com: البريد االلكتروني 

 

 النسخة رقم      2312 – 33  بتاريخ النشرة هذه على الموافقة تم -د

    
 

 

 
 

                                                                                                                                                                                  ب مجلس وزراء الصحة العر

 واتحاد الصيادلة العرب

 بية للمستحضرات الصيدالنيةلإلبالغ عن األعراض الجان

 المركز الوطني للتيقظ والسالمة الدوائية
o  666-1-235-2662فاكس+ 

o  البريد اإللكتروني :npc.drug@sfda.gov.sa 

o  الموقع على الشبكة العنكبوتية :www.sfda.gov.sa/npc 

 

 إن هذا الدواء

 .ر على صحتك و استهالكه خالفا للتعليمات قد يعرضك للخطر الدواء مستحضر يؤث  -

 .إتبع بدقة وصفة الطبيب و طريقة االستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلي الذي صرفها لك  -

 .إن الطبيب و الصيدلي هما الخبيران في الدواء و بنفعه و ضرره  -

 ال تقطع مدة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك -

 . تكرر صرف الدواء بدون إستشارة الطبيب ال -

 .ال تترك األدوية في متناول أيدي األطفال  -
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