
قم بقراءة هذه النشرة جيداً قبل تناول هذا الدواء :
 .  -

 . ، -
 -

 . 

حافظ على هذه النشرة ،  قد حتتاج لقراءتها مرة أخرى
 إذا كان لديك أي أسئلة   أخرى  اسأل الطبيب أو الصيدلي 

إن هذا الدواء قد مت صرفه خصيصاً لك بناءا على وصفة طبية ، ولهذا يجب عليك عدم 
إعطائه ألي شخص حتى وان كان هذا الشخص يعاني من  نفس األعراض التي سبق وان 

عانيت منها
- قم باالتصال بطبيبك املعالج أو الصيدلي في حال زيادة حدة األعراض اجلانبية أو اإلصابة 

- 

- 

بعرض جانبي لم يتم ذكره في هذه النشرة

حتتوي هذه النشرة على 
 1ما هو برونشيكير بلس  وما هي دواعي استعماله  

2- قبل القيام بتناول برونشيكير بلس  
 3- طريقة استخدام برونشيكير بلس  

- األعراض اجلانبية 4 
برونشيكير بلس  5- ظروف تخزين 

 6- معلومات إضافية. 

ما هو برونشكير بلس  وما هي دواعي استعماله 1 - 
برونشيكير بلس   طارد للبلغم یساعد في تخفیف أعراض نزلة (إلتھاب الجھاز التنفسي 

المصحوبة بالسعال.

2 - قبل القيام بتناول برونشيكير بلس :
أ- موانع استعمال برونشيكير بلس  : 

أو  األرالية    لعائلة  املنتمية  النباتات  أو  الفعالة  املادة  من  حساسية  من  تشكو  كنت  إذا 
الشفوية.

إذا كنت تشكو من حساسية من أي من مكونات املستحضر.
ال يستعمل لألطفال أقل من 6 سنوات.

ب- االحتياطات عند استعمال برونشيكير بلس  :
حتقق مع الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء في احلاالت التالية: 

في حاالت ضيق في التنفس ، حمى ، أوظهور دم في البلغم فإنه ينبغي مراجعة الطبيب 
. ً فورا

محبذ  غير  ديكستروميثورفان  أو  كودايني  مثل  الكحة  مع مضادات  املتزامن  اإلستعمال 
بدون اإلستشارة الطبية .

املرضى الذين يعانون من قرح املعدة .
املرضى الذين يعانون من إضطرابات الغدة الدرقية .

أو  أعشاب  أو  أخرى  أدوية  أي  مع  بلس   برونشيكير  أخذ  من  الدوائية  التداخالت  ج- 
مكمالت غذائية : 

لم تعلم أية أثار ضارة عند إستخدام برونشيكير بلس   شراب مع أدوية أخرى ، لذلك قد 
يتم إستخدام هذا املستحضر مع أدوية وعالجات أخرى مثل املضادات احليوية .

الرجاء إعالم الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت في اآلونة األخيرة أي أدوية أخرى 
، مبا في ذلك األدوية التي مت احلصول عليها بدون وصفة طبية . 

د- تناول برونشيكير بلس  مع الطعام والشراب: 
قبل أو بعد تناول الطعام ، إذا حدث بعض التهيج في املعدة  ميكن تناول برونشيكير بلس 

فيمكن تناوله مع  الطعام لتقليل االضطرابات. 
هـ- احلمل : 

أوالتخطيط  ، أخبري الطبيب عند حدوث حمل  الدواء في احلمل  إثبات مأمونية  لم يتم 
للحمل خالل فترة العالج .

اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على املشورة قبل تناول أي دواء . 
و- الرضاعة : 

لم يتم إثبات مأمونية الدواء في الرضاعة. 
اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على املشورة قبل تناول أي دواء . 

ز- تأثير  برونشيكير بلس   على القيادة واستخدام اآلالت: 
ال يجب أن يؤثر برونشيكير بلس  على القيادة واستخدام اآلالت .

ح - معلومات هامة حول بعض مكونات برونشيكير بلس  :
إي 420  قد يكون له تأثير خفيف كملني . 

3 - طريقة استخدام برونشيكير بلس  :
تناول برونشيكير بلس   شراب حسب تعليمات الطبيب, يجب أن تتحقق مع الطبيب أو 

الصيدلي إذا كنت غير متأكد من اجلرعة . 
اجلرعة:

طبيبك سوف يحدد ما هي اجلرعة املناسبة لك . 
ً قبل اإلستعمال . رج الزجاجة جيدا

األطفال فوق 6 سنوات : 5 مل ثالث مرات يومياً .
البالغني : 10 مل ثالث مرات يومياً .

• املركز الوطني للتيقظ والسالمة الدوائية  فاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢
• لإلتصال باإلدارة التنفيذية للتيقظ و إدارة األزمات. هاتف: +٩٦٦-١١-٢٠٣٨٢٢٢٢

• حتويلة:٢٣٥٦-٢٣١٧-٢٣٥٤-٢٣٣٤-٢٣٤٠ -٢٣٥٣
• الهاتف اجملاني:٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠   
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لإلبالغ عن األعراض اجلانبية
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تعتمد مدة العالج على نوع وشدة احلالة املرضية ، ولكن في حال استمرار األعراض ملدة 
تزيد عن اسبوع فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي .

أ- اجلرعة الزائدة من برونشيكير بلس  : 
بالطبيب أو اذهب إلى أقرب مستشفى أو وحدة طوارئ على الفور في حالة تناول  اتصل 

جرعات زائدة . 
اجلرعة الزائدة:

قد تسبب اجلرعات الزائدة الغثيان و القيء واإلسهال والهياج .
جرعة زائدة يجب احلصول على عناية طبية فورية  في حال وجود اشتباه بحدوث استخدام 

لألطفال و البالغني على السواء .
ب - نسيان تناول جرعة برونشيكير بلس  : 

إذا نسيت أن تتناول جرعة تناولها حاملا تتذكر , ومع ذلك ، إذا أوشك وقت اجلرعة التالية ، 
قم بإلغاء اجلرعة املنسية  ، وقم بالعودة الى اجلدول الزمني للجرعات العادية ، ال تتناول 

جرعة مضاعفة لتعويض اجلرعة املنسية . 
ج - التوقف عن تناول برونشيكير بلس  : 

ال تتوقف عن تناول برونشيكير بلس   ما لم يخبرك الطبيب . 
 إذا كان لديك أي أسئلة أخرى عن استخدام هذا املنتج ، اسأل الطبيب أو الصيدلي . 

4 - األعراض اجلانبية :
مثل جميع األدوية ، ميكن أن يتسبب برونشيكير بلس   في آثار جانبية ، على الرغم من 

أنها ال تؤثر في اجلميع . 
اخبر الطبيب على الفور إذا كنت تواجه أي من األعراض التالية : 
شائعة : إضطرابات اجلهاز الهضمي ( الغثيان و القيء و اإلسهال )

غير شائعة : تفاعالت حساسية ( شرى ، طفح جلدي ، ضيق بالتنفس )
إذا عانيت زيادة حدة أي من اآلثار اجلانبية أو إذا الحظت أي آثار جانبية غير املدرجة في هذه 

النشرة ، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي . 

5 - ظروف تخزين برونشيكير بلس :
ً عن متناول وبصر األطفال .  يبقي بعيدا

ال يحفظ فوق 30 °م . 
يجب حفظ الدواء في عبوته األصلية .

االنتهاء  تاريخ   ، العبوة  املبني على  الصالحية  انتهاء  تاريخ  بعد  الشراب  ال تستخدم هذا 
يشير إلى اليوم األخير من ذلك الشهر. 

ال تستخدم برونشيكير بلس إذا كنت تالحظ وجود عالمات واضحة على تلفه. 
ال ينبغي أن يتم التخلص من  األدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو عن طريق النفايات 
املنزلية ، اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم تعد مطلوبة ، ومن شأن 

هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة . 
6 - معلومات إضافية:

أ- ما هي محتويات برونشيكير بلس  :
املواد الفعالة : 0.7 جم من خالصة أوراق األيفي اجلافة   و 1 جم من خالصة الثامي اجلافة.

الصواغات األخرى هي   إي 954 ، إي 415، إي 420 ، إي 331 ، إي 202 , جليكول عديد اإليثلني 
400  و ماء منقى .

ب- ما هو الشكل الصيدالني  لبرونشيكير بلس  ووصفه وحجم عبوته : 
برونشيكير بلس  شراب هو سائل بني ذو قوام لزج وطعم ورائحة مستساغة .

حتتوي العبوة على زجاجة سعة 150  مل.
ج- اسم وعنوان مالك رخصة التسويق واملصنع :

تصنيع: شركة ديف للصناعات الدوائية.
السعودية - القصيم - البدائع

medrapv@deef.com :هاتف: 0163323333   فاكس: 0163324444   البريد االلكتروني
لصالح:  شركة سانوفي أفنتــس العربية احملدودة
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