
 
 

 نشرة العبوة: معلومات للمريض 

 

:اسم المستحضر     
 برونشيكم الكسير سائل لالستخدام عن طريق الفم 

 

 محتويات برونشيكم الكسير
 

جم ٠٫٣٢٥خالصة الزعتر السائلة من أوراق وأزهار الزعتر المجفف   

جم  ٠٫١٦٢خالصة جذور زهرة الربيع السائلة     

ة بالن ِّسبة لك.يُرجى قراءة هذه   النَّشرة كاملةً بعناية قبل أن تبدأ في تناول هذا الدَّواء؛ ألنها تحتوي على معلومات هامَّ

 تناول دائًما هذا الدَّواء بالضبط كما هو موضح بهذه النَّشرة أو كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي الخاص بك.

 

 أخرى.احتفظ بهذه النَّشرة؛ فقد تحتاج إلى قراءتها مرة   •

 إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، فاستشر طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. •

إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدَّث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. ويشمل ذلك أية آثار جانبية ُمحتَملة، غير الُمدرجة   •

 .4في هذه النَّشرة. انظر قسم: 

 .أسبوعين أسبوع إلىشعر بتحسن أو إذا شعرت بأن حالتك تسوء بعد مروريجب عليك التَّحدث إلى طبيٍب إذا لم ت  •

 

 محتويات هذه النَّشرة:

 ؟ وفيم يُستخدم؟الكسير  برونشيكمما عقار  .1

 الكسير  برونشيكم تحتاج إلى معرفته قبل أن تتناول ما .2

 الكسير  برونشيكمكيفية تناُول   .3

 اآلثار الجانبية الُمحتَملة .4

ينَكْيفِّية   .5  الكسير  برونشيكم تَْخزِّ

 ىمحتويات العبوة ومعلومات أخر .6

 

 ؟ وفيم يُستخدم؟الكسير  برونشيكم هوما  .1

الكحةةة  و الحةةاد الهوائيةةة الشعب التهاب أعراض  لعالج  برونشيكم  يستخدم.  الصدر  في  البرد  نزالت  لعالج  يستخدم  عشبي  دواء  الكسير هو  برونشيكم

 .البرد نزالت  عن المصاحبة للبلغم الناتجة

 

 الكسير  برونشيكمما تحتاج إلى معرفته قبل أن تتناول عقار  .   2

 

 في الحاالت التَّالية: الكسير  برونشيكمال تتناول  

أو تجةةاه   الالميةةاك،  أنواع  من  غيرهإو    جذور زهرة الربيع  أو  الزعتر  أو  الزعترية  للزهور(  الحساسية  شديدة)  الحساسية  من  تعاني  كنت  إذا •

 (6أي مكون من المكونات األخرى بهذا الدَّواء )المدرجة في قسم: 

 

 :  الكسير برونشيكماحذر بصورة خاصة عند تناول  

إيزومالتةةاز  -المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز الوراثي النادر ، سوء امتصاص الجلوكوز أو الجالكتوز أو نقةةا السةةكروز -

 .الكسير  برونشيكمال يجب أن يأخذوا  -الخلقي 

 الكسير  برونشيكمتحدَّث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك قبل تناول  -

 عليةةك فيجةةب ، الةةدم أو القةةيح علةةى يحتةةوي الذي البلغم أو مئوية درجة  39  عن  الحرارة  درجة  ارتفاع  أو  ،  التنفس  في  صعوبة  واجهت  إذا -

 .الفور على  الطبيب زيارة

 :األطفال

 تقةةل الةةذين لألطفةةال كسيرلإ برونشيكم إعطاء ينبغي ال لذلك. ل وسنوات الحتوائه على الكح 6 سن دون ألطفالل إعطائه  بشأن  كافية  بيانات  تتوفر  ال

 .سنوات 6 عن أعمارهم



 
 

 :الكسير  برونشيكمتناول أدوية أخرى مع 

 .معروفة تفاعالت  توجد ال -

  .أخرى أدوية أي  تتناول قد أو مؤخرا تناولت أو ، تتناول كنت إذا الصيدلي أو  طبيبك أخبر -

 

 مع الطعام و الشراب: الكسير  برونشيكم

 اآلن حتى معروفة قيود  توجد ال -

 

ضاعة الطبيعية  :الحمل والرَّ

 الرضةةاعة أو الحمل فترة خالل مخاطر أي يثبت لم كدواء زهرة الربيع جذر واستخدام ، واألطعمة األدوية في واسع نطاق على  الزعتر  استخدام  إن

 ال ، كافيةةة دراسة الطبيعية الرضاعة أو الحمل في الربيع وزهرة الزعتر مستحضر استخدام دراسة يتم لم ألنه نظًرا ، ذلك ومع.  اآلن  حتى  الطبيعية

  .المرضعات أو الحوامل للنساء الكسير  برونشيكم باستخدام يوصى

 

 :واستخدام اآلالتالقيادة  

  مطلوبة خاصة  احتياطات  توجد ال -

 

 :الكسير  ات برونشيكمكونم  بعضمعلومات هامة على 

إذا كنت ال تتحمل بعض أنواع السكر، استشر طبيبةةك أوال قبةةل اسةةتخدام  .محول سكر و وسكروز كحول،( V / V٪ ) ٤٫۹ على الدواء هذا يحتوي

 الكسير  مستحضر برونشيكم

 

 :الكسير  برونشيكم  كيفية تناُول.    3

إذا ص بةةك تناول دائًما هذا الدَّواء بالضبط كما هو موضح بهذه النَّشرة أو كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. راجع طبيبك أو الصيدلي الخةةا

 لم تكن متأكدًا من كيفية االستخدام.

 :هي المعتادة الجرعة فإن ، ذلك خالف على الطبيب  ينا لم ما
 العمر

( الجسم وزن)  

واحدة   جرعة  إجمالي الجرعة اليومية  

 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال

 والمراهقين ، فوق  فما سنوات٦

 والبالغين 

مل  ۷٫٥  

يوميا مرات أربع  

مل ۳٠  

 طريقة اإلستعمال: -

. مةةل ٥ علةةى تحتةةوي كاملةةة واحةةدة قيةةا  ملعقة. للجرعات معياريكوب  يستخدم. اليوم  خالل  منتظمة  فترات  على  ؤخذي  أن  يجب  الكسير  برونشيكم          

 .الزجاجة لصب السائلعلى الملعقة. إذا لزم األمر ، اضغط برفق على الجزء السفلي من  رجالتد عالمات استخدم ، مل ١ و  ٢̧٥̧ لجرعات

 مدة العالج: -

 أن يجةةب ، حةةال أي فةةي. أسةةبوع مةةن  ألكثةةر  األعراض  استمرت  إذا  الطبية  المشورة  طلب  عليك  يجب  ،  محدودة  غير  العالج  مدة  أن  من  الرغم  على

 .النشرة هذه من ٤ والقسم ٢ القسم في الواردة  بالمعلومات علما تأخذ

 .جدًا ضعيف أو جدا قوي الكسير  برونشيكم  تأثير أن تعتقد كنت إذا الصيدلي أو  الطبيب استشارة يرجى

  ساعات 4على اإليثانول ، لذا ال يجب استخدامه ألكثر من أسبوع واحد ويجب أال تقل الفترة بين الجرعات عن  دواءيحتوي هذا ال

 

 :الكسير برونشيكم إذا تناولت كمية أكثر مما يجب من

 .الطبيب ستشرأ ، الحالة هذه في. حدة أكثر تكون قد أدناه  المذكورة الجانبية اآلثار

 

 :الكسير برونشيكم  إذا نسيت تناول

. الموصةةوفة أو بهةةا الموصةةى الجرعةةة تةةابع ثم ممكن وقت أقرب في فاخذها ، جرعة تناول نسيت  إذا  أو  الكسير  برونشيكم  من  يكفي  ما  تتناول  لم  إذا

 هةةو كمةةا التةةالي اليوم في العالج في استمر ، ذلك من بدالً  ؛ فاتتك التي الجرعات  تأخذ  فال  ،  كامل  ليوم  الكسير  برونشيكم  تناول  نسيت  إذا  ،  ذلك  ومع

 طبيبك يحدده الذي النحو على أو  العبوة نشرة في موضح

 .الصيدلي أو طبيبك اسأل ، الدواء هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

 

 

 



 
 

 

 :اآلثار الجانبية الُمحتملة.      4

غم من عدم حدوثها لدى الجميع.مثله مثل كافة األدوية، قد يُسبب هذا الدَّواء آثاًرا   جانبية، على الرَّ

 بصةةعوبة المرتبطةةة( تورم األنسجة تحت الجلةةد) الحلق أو/  و والفم الوجه وتورمقشعريرة و  الجلدي  الطفح  مثل  ،  الحساسية  فرط  تفاعالت  تحدث  قد

 الجانبيةةة  اآلثةةار  هةةذه  وتيرة  حول  متاحة  معلومات  توجد  ال.  واإلسهال  والقيء  والغثيان  التشنجات  مثل  ،  أيًضا  الهضمي  الجهاز  آثار  تحدث  قد.  التنفس

 .المحتملة

 

 :خاصة مالحظة           

 الطبيةةب استشةةر  الكسةةير برونشةةيكم تنةةاول عةةن فتوقةةف ، الحلق أو/  و والفم الوجه تورم خاصةً  ،  أعاله  المذكورة  الجانبية  اآلثار  من  أيًا  واجهت  إذا          

 .مطلوبة تدابير  هناك كانت إذا ما وتحديد ذلك  خطورة مدى تحديد من  يتمكن حتى فوًرا

  .الكسير برونشيكم تناول عن توقف ، الحساسية فرط فعل رد عالمات أول في

 

 اإلبالغ عن اآلثار الجانبية

 

آثار جانبيةةة ُمحتَملةةة، غيةةر الُمدرجةةة فةةي هةةذه النَّشةةرة. إذا ظهرت لديك أية آثار جانبية، فتحدَّث إلى طبيبك أو الصيدلي الخاص بك. ويشمل ذلك أية 

نك أيًضا اإلبالغ عن اآلثار الجانبية مباشرةً عبر   Pharmacovigilance.eg@sanofi.comيُمكِّ

 زيد من المعلومات حول سالمة هذا الدواء.من خالل اإلبالغ عن اآلثار الجانبية ، يمكنك المساعدة في توفير الم

 

 الكسير  برونشيكمَكْيِفية تَْخِزين  .    5

 يُحفظ هذا الدَّواء بعيدًا عن رؤية وُمتناَول األطفال.

الحية إلةةى EXPال تستعمل هذا الدَّواء بعد انتهاء تاريخ الصالحية المدون على الزجاجة والعبوة الكرتونية بعةةد كلمةةة    . يُشةةير تةةاريخ انتهةةاء الصةةَّ

 اليوم األخير من ذلك الشهر.

 مدة الصالحية: عامان

 

 ظروف التخزين:

  درجة مئوية 30 ال تزيد عنيُحفَظ في درجة حرارة 

 

 :معلوماتمزيد من ال.    6

 الكسير برونشيكم مواد السواغ في

                   شراب الكراميل وبنزوات الصوديوم والمياه النقيةسكر محول و

 :العبوة

 السائل من مل 100 على تحتوي عبوات في  متوفر الكسير  برونشيكم

 
سانوفي(  مجموعة شركة ناترمان/ألمانيا )عضوانتاج شركة سانوفي ايجيبت ش.م.م بتصريح من   

 

 .2020 مايو في مرة آخر  النشرة هذه مراجعة تم
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